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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εκτός από τις κυρίως θεσµικές δυνατότητες, τις

οποίες ο Συνήγορος του Πολίτη αξιοποιεί δυνάµει

του ιδρυτικού του νόµου και θα εκτεθούν αναλυτι-

κά στη συνέχεια, έχει προβλεφθεί και η συµµετο-

χή του Συνηγόρου του Πολίτη σε συλλογικά όργα-

να του κράτους, µε σκοπό να αξιοποιηθεί η εµπει-

ρία του σε θέµατα προστασίας των δικαιωµάτων

του ανθρώπου και καταπολέµησης της κακοδιοί-

κησης. Ειδικότερα: 

Ο καθηγητής Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, υπό

την ιδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη, αποτελεί

εκ του νόµου τακτικό µέλος της Εθνικής Επιτρο-

πής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α). Ως

αναπληρωµατικό µέλος έχει οριστεί ο Βοηθός Συ-

νήγορος Γιώργος Καµίνης, υπεύθυνος του Κύκλου

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Η ΕΕ∆Α συστήθηκε

µε τον Ν. 2667/1998 (ΦΕΚ Α΄ 281) και σύµφωνα

µε αυτόν αποτελεί συµβουλευτικό όργανο της πο-

λιτείας σε θέµατα προστασίας των δικαιωµάτων

του ανθρώπου. Η βασική ιδέα που ενέπνευσε τη

δηµιουργία της ΕΕ∆Α είναι η διαρκής παρακολού-

θηση των εξελίξεων που σχετίζονται µε το καθε-

στώς των δικαιωµάτων του ανθρώπου στην Ελλά-

δα και στο εξωτερικό, η ενηµέρωση της κοινής

γνώµης για τους σχετικούς κινδύνους παραβίασης

που ελλοχεύουν και, προπαντός, η παροχή συµ-

βουλών για τη χάραξη σωστής κεντρικής πολιτι-

κής για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Η ΕΕ∆Α λειτουργεί σε ολοµέλεια και σε τµή-

µατα. Ο Συνήγορος του Πολίτη και ο Βοηθός Συ-

νήγορος µετέχουν στην ολοµέλεια και στο ∆΄

Τµήµα, το οποίο έχει ως αντικείµενο την προώθη-

ση των δικαιωµάτων του ανθρώπου.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΕ∆Α,

επιστήµονες του Κύκλου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ-

που του Συνηγόρου του Πολίτη εκπόνησαν έκθε-

ση επί του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερι-

κών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης για

τη µετανάστευση και ο Βοηθός Συνήγορος Γιώρ-

γος Καµίνης ανέλαβε την υποχρέωση να παρου-

σιάσει στις αρχές του έτους 2001 εισήγηση προς

την Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α επί του σχεδίου του

(νέου) άρθρου 101Α της Επιτροπής Αναθεώρησης

του Συντάγµατος, το οποίο θα ρυθµίζει την ανά-

δειξη των µελών των ανεξάρτητων αρχών. 

Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη είναι εκ του

νόµου µέλος του Εθνικού Συµβουλίου ∆ιοικητικής

Μεταρρύθµισης (ΕΣ∆∆), το οποίο συστήθηκε

δυνάµει του άρθρου 2 του Ν. 2889/2000 (ΦΕΚ Α΄

196) και της αρ. ∆Ι∆Κ/Φ.37/21778 απόφασης της

Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και

Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β΄ 1218). Μεταξύ των βασι-

κών αρµοδιοτήτων του ΕΣ∆∆ είναι και η εισήγηση

προς την Κυβέρνηση των απαραίτητων µεταρρυθ-

µίσεων για τη βελτίωση της δηµόσιας διοίκησης.

∆εδοµένου ότι το Συµβούλιο συγκροτήθηκε µόλις

τον µήνα Οκτώβριο, πραγµατοποίησε µόνο µία

πρώτη ενηµερωτική συνεδρίαση µέσα στο 2000.

Ωστόσο, οι βασικές θεσµικές δυνατότητες που

παρέχονται στον Συνήγορο του Πολίτη προκειµέ-

νου να εκπληρώσει την αποστολή του, καθορίζο-

νται στον ιδρυτικό του νόµο (2477/1997) και στον

κανονισµό λειτουργίας του (Π∆ 273/1999) και

είναι οι ακόλουθες:

α) Σύνταξη ετήσιας έκθεσης, στην οποία πα-

ρουσιάζονται οι σηµαντικότερες υποθέσεις, διατυ-

πώνονται νοµοθετικές προτάσεις καθώς και ειση-

γήσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των δηµό-

σιων υπηρεσιών. Η έκθεση υποβάλλεται τον Μάρ-

τιο κάθε έτους στον Πρωθυπουργό και στον Πρό-

εδρο της Βουλής και κοινοποιείται στον Υπουργό

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρω-

σης.

β) Σύνταξη ειδικών εκθέσεων κατά τη διάρκεια

του έτους για θέµατα εξαιρετικής σοβαρότητας. Οι

εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στον Πρωθυπουργό

και στον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιούνται

στους καθ’ ύλην αρµόδιους υπουργούς.

γ) Σύνταξη πορισµάτων, τα οποία υποβάλλο-

νται στον καθ’ ύλην αρµόδιο υπουργό και στις αρ-

µόδιες υπηρεσίες. Για θέµατα που εµπίπτουν στις

αρµοδιότητες της Αρχής και έχουν προκαλέσει ιδι-

αίτερα το ενδιαφέρον της κοινής γνώµης, ο Συνή-

γορος του Πολίτη µπορεί να επιληφθεί αυτεπάγ-

γελτα. Το πόρισµα µιας τέτοιας έρευνας δηµοσιο-

ποιείται µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Η δυνατότητα

διενέργειας αυτοψίας, πραγµατογνωµοσύνης

κ.λπ., η οποία δεν τελεί υπό την άδεια καµίας άλ-

λης αρχής, ενισχύει περαιτέρω την αποτελεσµατι-

κότητα του έργου του Συνηγόρου του Πολίτη. 

Αν κατά την έρευνα µιας υπόθεσης διαπιστωθεί

παράνοµη συµπεριφορά λειτουργού, υπαλλήλου ή

µέλους της διοίκησης ή άρνηση συνεργασίας µε

τον Συνήγορο του Πολίτη, ο τελευταίος µπορεί να

προκαλέσει την πειθαρχική δίωξη του υπαιτίου ή

να προτείνει τη λήψη άλλων µέτρων, αν ο υπαίτιος

δεν υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο. Κατά τη διάρ-

κεια του 2000 ο Συνήγορος του Πολίτη έκανε

συχνά χρήση αυτού του µέτρου. Σε περιπτώσεις δε

που προέκυψαν αποχρώσες ενδείξεις για την τέλε-

ση αξιόποινων πράξεων από λειτουργό, υπάλληλο

ή µέλος της διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη

διαβίβασε την έκθεση στον αρµόδιο εισαγγελέα.

2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Κατά το έτος 2000, ο Συνήγορος του Πολίτη υπέ-

βαλε ειδική έκθεση και των τεσσάρων Κύκλων για
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τα φαινόµενα κακοδιοίκησης στους Οργανισµούς

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συγκεκριµένη έκθεση

στηρίχθηκε σε αναφορές και διαπιστώσεις των ετών

1998, 1999 και του πρώτου εξαµήνου του 2000. 

2.1 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Αφορµή της ειδικής έκθεσης για τους ΟΤΑ στά-

θηκε ο µεγάλος αριθµός αναφορών που στρέφο-

νταν κατά υπηρεσιών των ΟΤΑ. Η έκθεση περι-

λαµβάνει διαπιστώσεις και συµπεράσµατα από

υποθέσεις που διερευνήθηκαν κατά το χρονικό

διάστηµα 1.10.1998-30.6.2000. Η έκθεση αναφέ-

ρεται ως επί το πλείστον σε ζητήµατα αστικού και

φυσικού περιβάλλοντος, στις σχέσεις µεταξύ των

πολιτών και των υπηρεσιών των ΟΤΑ, ενώ θίγο-

νται και θέµατα κοινωνικής πρόνοιας και δικαιω-

µάτων του ανθρώπου.

Στην έκθεση αποκρυσταλλώνονται οι εµπει-

ρίες από την εµπλοκή της Αρχής σε υποθέσεις

στις οποίες προβάλλεται η κακοδιοίκηση της

αυτοδιοίκησης. Όπως όµως αναφέρεται στην

εισαγωγή της έκθεσης, οι αρνητικές της επιση-

µάνσεις δεν χαρακτηρίζουν το σύνολο των ΟΤΑ

ούτε το σύνολο της δραστηριότητάς τους. Αντίθε-

τα, πρέπει να επισηµανθεί ότι πολλοί ΟΤΑ συνερ-

γάζονται αρµονικά µε τον Συνήγορο του Πολίτη

και αποδέχονται µε θετικό πνεύµα τη διαµεσολά-

βησή του.

Ο Συνήγορος του Πολίτη διέκρινε ότι σοβα-

ρές δυσλειτουργίες των ΟΤΑ έχουν ως αποτέλε-

σµα την καλλιέργεια κλίµατος δυσπιστίας στην

κοινή γνώµη απέναντι στον θεσµό της τοπικής

αυτοδιοίκησης. Από την έρευνα διαπιστώθηκε

ειδικότερα ότι σηµαντικά προβλήµατα λειτουρ-

γίας οφείλονται κυρίως στην έλλειψη κατάλληλης

στελέχωσης και υποδοµής, στην εσφαλµένη αντί-

ληψη για τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης,

στην αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων και, σε

κάποιες περιπτώσεις, στην παράνοµη συµπεριφο-

ρά στελεχών και υπαλλήλων των ΟΤΑ.

Περαιτέρω, επισηµάνθηκε η σχεδόν συστηµα-

τική παράλειψη των γενικών γραµµατέων των πε-

ριφερειών να ασκήσουν τον νόµιµο έλεγχο επί των

αιρετών δηµάρχων και νοµαρχών. Σε πολλές περι-

πτώσεις παρατηρήθηκε επίσης εµφανής απροθυ-

µία αποδοχής της διαµεσολαβητικής προσπάθειας

του Συνηγόρου του Πολίτη εκ µέρους των υπηρε-

σιών των ΟΤΑ. Η παρατηρούµενη αδράνεια των

εντεταλµένων ελεγκτικών κρατικών οργάνων επι-

τρέπει –εάν δεν ενθαρρύνει– τη δηµιουργία και

την παγίωση καταστάσεων παρανοµίας, αυθαιρε-

σίας και διαφθοράς, µε τελική κατάληξη τη συστη-

µατική παραβίαση αρχών του κράτους δικαίου

αλλά και τη σταδιακή αλλοτρίωση της συνείδησης

των πολιτών, καθώς τελικά καθίσταται κοινή

πεποίθηση ότι η παρανοµία επιβραβεύεται (ενδει-

κτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις αυθαίρετης

δόµησης, καταπατήσεων δηµόσιων εκτάσεων ή

καταστροφής του περιβάλλοντος). 

Για την άρση των δυσλειτουργιών που διαπι-

στώθηκαν και την εµπέδωση της νοµιµότητας, ο

Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί απαραίτητη την

ενίσχυση της στελέχωσης και της υποδοµής των

ΟΤΑ, την παράλληλη επιµόρφωση των τοπικών

αιρετών εκπροσώπων και, κυρίως, τη δραστηριο-

ποίηση της ελεγκτικής λειτουργίας των αρµόδιων

αρχών. 

2.2 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΤΩΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Με την ευκαιρία της κατάθεσης στη Βουλή, στις

7.12.2000, του νοµοσχεδίου «Είσοδος και παρα-

µονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια.

Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας µε πολιτογράφη-

ση», επιστήµονες του Κύκλου ∆ικαιωµάτων του

Ανθρώπου του Συνηγόρου του Πολίτη εκπόνησαν

σχετική έκθεση, η οποία κατατέθηκε στην Εθνική

Επιτροπή ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και χρησι-

µοποιήθηκε κατά τη σύνταξη των παρατηρήσεών

της επί του νοµοσχεδίου, τις οποίες απέστειλε

στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής,

στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κοµ-

µάτων και στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτρο-

πή της Βουλής.

Η έκθεση κατ’ αρχήν κρίνει θετικές ορισµένες

καινοτοµίες του νοµοσχεδίου, κυριότερες από τις

οποίες είναι η µεταφορά ουσιωδών αρµοδιοτήτων

των οργάνων δηµόσιας τάξης σε πολιτικά κρατικά

όργανα και, βέβαια, οι αρκετά γενναιόδωρες ρυθ-

µίσεις που περιέχονται τελικά στις µεταβατικές

του διατάξεις για τους νυν στερουµένους νόµιµου

τίτλου παραµονής που βρίσκονται στην Ελλάδα

εδώ και έτη. 

Ωστόσο, η φιλοσοφία του προτεινόµενου

νοµοσχεδίου δηµιουργεί την εντύπωση ότι η πα-

ράνοµη παρουσία αλλοδαπών στο εσωτερικό της

χώρας είναι λίγο-πολύ ένα αιφνίδιο ιστορικό ατύ-

χηµα, που µπορεί ευχερώς να επιλυθεί οριστικά

µέσω απλών νοµοθετικών ρυθµίσεων, οι οποίες

α) θα αναχαιτίζουν κάθε µελλοντικό µετανα-

στευτικό ρεύµα προς τη χώρα µας, και

β) θα αποθαρρύνουν εφεξής τη δηµιουργία

µόνιµου πληθυσµού αλλοδαπών εργαζοµένων µε

κατασταλτικά ως επί το πλείστον µέτρα. 

Συγκεκριµένα, οι προτεινόµενες διατάξεις δεν

προβλέπουν καµία διαδικασία που θα επέτρεπε

είτε τη νοµιµοποίηση αλλοδαπών που εισήλθαν µε
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οποιονδήποτε τρόπο παράνοµα στη χώρα, αλλά

έχουν πλέον ενσωµατωθεί στην κοινωνική και οι-

κονοµική ζωή του τόπου, είτε την επάνοδο στη νο-

µιµότητα όσων εξέπεσαν αυτής. Αντίθετα µάλι-

στα, τα πρόσωπα αυτά καθίστανται κυριολεκτικά

αποσυνάγωγοι. Παράλληλα, εισάγονται διατάξεις

που καθιστούν ακόµη συνοπτικότερη την ισχύου-

σα διαδικασία της διοικητικής απέλασης, ενώ φαί-

νεται να ευνοούν τη γενίκευση της χρήσης των

µαζικών επαναπροωθήσεων. 

Το κυριότερο ίσως πρόβληµα του νοµοσχεδίου

είναι ότι δεν λαµβάνει σοβαρά υπόψη εγγενείς

αδυναµίες της ελληνικής διοίκησης που κατατρύ-

χουν την αποτελεσµατικότητα αλλά και τη νοµι-

µότητα των ενεργειών της, µε αποτέλεσµα τη διαι-

ώνιση και την επίταση αυτού ακριβώς που επιθυ-

µεί να εξαλείψει: την παρουσία παράνοµα διαµε-

νόντων και εργαζόµενων µεταναστών στη χώρα.

Ενδεικτικά επισηµαίνονται οι διαπιστωµένες

σοβαρές δυσλειτουργίες που εµφανίζονται έντονα

στα προξενικά γραφεία της χώρας, τα αναπόφευ-

κτα κενά στην αποτελεσµατική φύλαξη των συνό-

ρων, οι ελλείψεις στελέχωσης και εµπειρίας στις

γενικές γραµµατείες περιφερειών, η έκθεση των

ΟΤΑ σε πιέσεις τοπικών συµφερόντων και,

βέβαια, η γενικότερη έλλειψη ευλυγισίας και δια-

φάνειας στις ακολουθούµενες διοικητικές πρακτι-

κές. 

2.3 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Κατά τη διάρκεια του 2000, ο Κύκλος Κοινωνικής

Προστασίας συνέταξε έκθεση έρευνας για τη λει-

τουργία του τέως Επικουρικού Ταµείου Εργατοϋ-

παλλήλων Μετάλλου (ΕΤΕΜ). Αφορµή για την

έκθεση αυτή υπήρξε ο µεγάλος αριθµός των ανα-

φορών (297) που δέχθηκε ο Συνήγορος του Πολί-

τη από τον Οκτώβριο του 1998 έως τον ∆εκέµβριο

του 2000 και αφορούσαν κυρίως την καθυστέρηση

έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης από το παρα-

πάνω ταµείο. Η έκθεση θα δηµοσιοποιηθεί στις

αρχές του 2001. 

3. ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη είναι

δυνατή και µε τη διαδικασία της αυτεπάγγελτης

έρευνας υποθέσεων που έχουν προκαλέσει ιδιαίτε-

ρα το ενδιαφέρον της κοινής γνώµης (άρθρο 4,

παράγρ. 1 του Ν. 2477/1997). 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έκανε χρήση της δυ-

νατότητας της αυτεπάγγελτης έρευνας στις δύο

περιπτώσεις που ακολουθούν.

3.1 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
«Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ» ΣΤΗΝ ΑΓΙΑΣΟ
ΛΕΣΒΟΥ

Αφορµή για τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας

αποτέλεσαν δηµοσιεύµατα στον ελληνικό και ξένο

Τύπο σχετικά µε τις συνθήκες λειτουργίας του ιδρύ-

µατος, τα οποία προκάλεσαν το έντονο ενδιαφέρον

της κοινής γνώµης.

∆ύο φορές κατά τη διάρκεια του 2000 ο Συνή-

γορος του Πολίτη επισκέφθηκε το ίδρυµα και διε-

νήργησε αυτοψία. Το πόρισµα που συντάχθηκε

στο τέλος του έτους υποβλήθηκε στον Υπουργό και

τον Υφυπουργό Υγείας και στις αρµόδιες υπηρε-

σίες και αποτέλεσε αντικείµενο ευρείας δηµοσιό-

τητας και συζήτησης.

Η έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη ανέδει-

ξε µια σειρά από σοβαρά ζητήµατα που άπτονται

της εύρυθµης λειτουργίας ενός Νοµικού Προσώ-

που ∆ηµοσίου ∆ικαίου προνοιακού χαρακτήρα

και αγγίζουν το εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτηµα της

προστασίας των δικαιωµάτων των προσώπων

που περιθάλπονται σε παρόµοια ιδρύµατα. Το

παρωχηµένο νοµικό πλαίσιο λειτουργίας, η

πεπαλαιωµένη και ελάχιστα λειτουργική κτιρια-

κή και υλικοτεχνική υποδοµή, η ανεπάρκεια του

προσωπικού, η ελλιπής υγειονοµική µέριµνα των

τροφίµων, η απουσία προγραµµάτων επανέντα-

ξης και η ετερογένεια των περιθαλποµένων (η

συνύπαρξη δηλαδή υπέργηρων, ψυχικά ασθενών,

ανιάτων κ.ά.) είναι οι κυριότερες διαπιστώσεις

της έρευνας.

Οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη προς

τους αρµόδιους φορείς επισηµαίνουν κατ’ αρχήν

την ανάγκη εφαρµογής µιας σύγχρονης προνοια-

κής αντίληψης και τη µεταρρύθµιση των µονάδων

κοινωνικής φροντίδας, ειδικότερα δε για το συγκε-

κριµένο ίδρυµα την άµεση θέση σε ισχύ του νέου

οργανισµού, τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων

ελέγχων σε κάθε επίπεδο λειτουργίας του ιδρύµα-

τος, τη στελέχωση µε εξειδικευµένο επιστηµονικό,

κυρίως ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προ-

σωπικό, την ποιοτική και ποσοτική αναβάθµιση

της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδοµής, τη βελ-

τίωση των συνθηκών σίτισης, υγιεινής, ιατροφαρ-

µακευτικής περίθαλψης, κοινωνικής επανένταξης,

ψυχαγωγίας κ.λπ.

Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ενηµέρωσε

εγγράφως τον Συνήγορο του Πολίτη για τις ενέρ-

γειες που έχουν γίνει και τα µέτρα που προτίθεται

να λάβει για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουρ-

γίας του ιδρύµατος.

Ο Συνήγορος του Πολίτη θα παρακολουθήσει

την εφαρµογή των προτάσεών του και, εφόσον το

κρίνει σκόπιµο, θα παρέµβει εκ νέου.
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3.2 ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Είναι γνωστό ότι η µετακίνηση των πολιτών, ελλή-

νων και αλλοδαπών, µέσω του ακτοπλοϊκού δικτύ-

ου της χώρας είναι ιδιαίτερα αυξηµένη κατά τους

θερινούς µήνες.

Η παραβίαση των όρων ασφαλείας των επιβα-

τών, καθώς και η ταλαιπωρία τους από τη µη

τήρηση των προκαθορισµένων ωρών αναχώρησης

και άφιξης των πλοίων πλήττουν την εικόνα της

χώρας µας στο εξωτερικό και δηµιουργούν αντικί-

νητρα για την προσέλευση τουριστών. 

Οι πληροφορίες που υπέπεσαν στην αντίληψη

του Συνηγόρου του Πολίτη από τα Μέσα Μαζι-

κής Ενηµέρωσης για επιβίβαση υπεράριθµων επι-

βατών και για προσωρινή απαγόρευση απόπλου

του πλοίου «Εξπρές Κάρυστος» από το λιµάνι της

Κέας στις 9 Ιουλίου 2000 αποτέλεσαν αφορµή για

τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας και αυτο-

ψίας στις εµπλεκόµενες υπηρεσίες.

Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθούν τα

αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες δηµιουργή-

θηκαν σοβαρά προβλήµατα στο λιµάνι της Κέας

κατά την επιβίβαση των επιβατών στο πλοίο

«Εξπρές Κάρυστος».

Από τις συναντήσεις και τις συζητήσεις που

είχε ο Συνήγορος του Πολίτη µε τα αρµόδια στε-

λέχη των εµπλεκόµενων υπηρεσιών διαπιστώθη-

καν τα εξής:

α) επιβίβαση υπεράριθµων επιβατών στο

πλοίο «Εξπρές Κάρυστος» στις 9 Ιουλίου 2000,

β) καθυστέρηση του απόπλου του εν λόγω

πλοίου για περισσότερο από 6 ώρες, µε επακό-

λουθο την ταλαιπωρία των επιβατών, και

γ) παράλειψη οφειλόµενων ενεργειών εκ µέ-

ρους των λιµενικών αρχών, οι οποίες έχουν την ευ-

θύνη για την οµαλή και απρόσκοπτη επιβίβαση

και αποβίβαση στα πλοία και µεριµνούν για τον

ασφαλή απόπλου και κατάπλου των πλοίων.

Μετά την αξιολόγηση των διαπιστώσεων που

προέκυψαν από την έρευνα της υπόθεσης, ο

Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε πόρισµα στον

Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας και τις αρµόδιες

υπηρεσίες, στο οποίο πρότεινε τη λήψη των ακό-

λουθων µέτρων:

• Καλύτερη οργάνωση του χώρου του λιµένα

της Κέας για την οµαλή και ασφαλή επιβίβαση

των επιβατών στα πλοία. Η µελέτη για τη δηµι-

ουργία ξεχωριστού στεγασµένου χώρου θα πρέ-

πει να γίνει µε πρωτοβουλία του Λιµενικού

Ταµείου, ύστερα από πρόταση της λιµενικής

αρχής για την αναγκαιότητά της και µε τη

συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε

να συνδυαστεί η λειτουργικότητα του χώρου µε

τη διατήρηση του περιβαλλοντικού χαρακτήρα

του λιµανιού. 

• ∆ηµιουργία χώρου ελέγχου των εισιτηρίων

(check-in) για τον πληρέστερο έλεγχο των προς

επιβίβαση επιβατών και τον ασφαλή απόπλου των

πλοίων.

• Ενίσχυση της δύναµης του Λιµενικού Σταθ-

µού Κέας από άνδρες του Λιµεναρχείου Λαυρίου

σε περιόδους αιχµής.

• ∆ιενέργεια εντατικών ελέγχων των πρακτο-

ρείων από τις λιµενικές αρχές κατά τις περιόδους

αιχµής, προκειµένου να µην εκδίδονται υπεράριθ-

µα εισιτήρια. 

• Έλεγχο από τις λιµενικές αρχές του προσω-

πικού των πλοίων που είναι υπεύθυνο για την κα-

ταµέτρηση των επιβατών.

• Ένταξη όλων των πρακτορείων στο ενιαίo

on-line σύστηµα καταχώρισης και έκδοσης εισιτη-

ρίων προς διευκόλυνση των παραπάνω ελέγχων

(επισηµαίνεται ότι έχει δοθεί παράταση από το

Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας για την ένταξη

στο εν λόγω σύστηµα).

• Τυποποίηση των ελέγχων και των ενεργειών

εκ µέρους των λιµενικών αρχών, ώστε να µη δηµι-

ουργείται στους πολίτες και στους εµπλεκόµενους

φορείς η εντύπωση ότι οι λιµενικές αρχές «ευνο-

ούν» µέσα από τις διαδικασίες ορισµένες ακτο-

πλοϊκές εταιρείες.

Κατά την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη,

οι παραπάνω προτάσεις θα συµβάλουν στην καλύ-

τερη συνεργασία των λιµενικών αρχών µε τις τοπι-

κές αρχές, τους πράκτορες, το προσωπικό των

πλοίων και, κυρίως, µε τους κατοίκους.

4. ΑΥΤΟΨΙΕΣ

Σε αρκετές περιπτώσεις, προτού προβεί σε κρίση

για το βάσιµο ή µη µιας αναφοράς, ο Συνήγορος

του Πολίτη έκρινε σκόπιµο να διαµορφώσει ιδία

αντίληψη των πραγµάτων, διενεργώντας αυτοψία,

η οποία, όταν συνδυάζεται και µε επιτόπια επί-

σκεψη σε δηµόσια υπηρεσία, παρέχει την ευκαιρία

για προσωπικό διάλογο µε τα αρµόδια διοικητικά

όργανα.

Οι περιπτώσεις στις οποίες πραγµατοποιήθη-

κε αυτοψία σε δηµόσια υπηρεσία είναι οι ακόλου-

θες, κατά Κύκλο.

Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 

• Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων. ∆ιε-

νεργήθηκε αυτοψία, προκειµένου να διαπιστωθεί

η καταλληλότητα του χώρου διαµονής των αντιρ-

ρησιών συνείδησης που υπηρετούν εκεί πολιτική
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εναλλακτική θητεία. Κατά την προκαταρκτική

διαδικασία της αυτοψίας, ο Συνήγορος του Πολί-

τη διαπίστωσε ολιγωρία των ∆ιευθύνσεων ΟΤΑ

και Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης να διατεθεί

κατάλληλο προσωπικό για τη διενέργεια της αυτο-

ψίας. Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε τη λήψη

µέτρων ώστε να διασφαλιστεί η συνεργασία των

αρµόδιων υπηρεσιών µε τους ενδιαφεροµένους

(υπόθεση 4101/1999). 

• Ελληνικό Προξενείο Τιράνων Αλβανίας. Η

αυτοψία πραγµατοποιήθηκε, προκειµένου να δια-

πιστωθεί η συµµόρφωση του προξενείου σε προη-

γούµενες υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη

σχετικά µε την τήρηση πρωτοκόλλου για την

καταχώριση των αιτηµάτων χορήγησης θεωρήσε-

ων εισόδου σε αλβανούς υπηκόους. ∆ιαπιστώθηκε

ότι το µεγαλύτερο µέρος των προτάσεων του

Συνηγόρου του Πολίτη είχε γίνει αποδεκτό, µε

αποτέλεσµα να επικρατεί πλέον καθεστώς σχετι-

κής διαφάνειας στις συναλλαγές του Προξενείου

µε τον τοπικό πληθυσµό (υπόθεση 5544/1999). 

• Αστυνοµικό Τµήµα Ηρακλείου Κρήτης. Η αυ-

τοψία πραγµατοποιήθηκε για να εξακριβωθούν οι

συνθήκες διαβίωσης των κρατουµένων. ∆ιαπιστώ-

θηκε ότι το κτίριο όπου στεγάζεται το κρατητήριο

Ηρακλείου δεν επαρκεί για τη διασφάλιση αξιο-

πρεπών συνθηκών διαβίωσης. Ο Συνήγορος του

Πολίτη πρότεινε τη µεταστέγαση του κρατητηρί-

ου, τον διαχωρισµό των υποδίκων, την αύξηση των

τροφείων και τον καλύτερο καθαρισµό του χώρου.

Η έκθεση αυτοψίας διαβιβάστηκε στον Γενικό

Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης

(υπόθεση 12580/1999).

• ∆ικαστική Φυλακή Ιωαννίνων. Η αυτοψία

αφορούσε τις συνθήκες διαβίωσης και ιατρικής

περίθαλψης των κρατουµένων. ∆ιαπιστώθηκε ότι

το κυριότερο πρόβληµα είναι ο υπερπληθυσµός

της φυλακής, µε αποτέλεσµα να έχουν µετατραπεί

σε κοιτώνες ακόµη και οι στενοί διάδροµοι του

κτιρίου. Η παρεχόµενη ιατρική περίθαλψη επιδέ-

χεται βελτιώσεις (επισκέψεις ψυχιάτρου, εµβολια-

σµός των κρατουµένων για µεταδοτικές ασθένειες

κ.ά.). Ο Συνήγορος του Πολίτη επέστησε την

προσοχή της διεύθυνσης της φυλακής στην τήρη-

ση των διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα ως

προς το θέµα της ίσης µεταχείρισης και της έντα-

ξης των κρατουµένων σε προγράµµατα εργασίας

και επαγγελµατικής κατάρτισης. Προτάθηκε, επί-

σης, η ενίσχυση της εσωτερικής φρούρησης για

την ασφάλεια των εγκλείστων κατά τη διάρκεια

της νύχτας. Η έκθεση αυτοψίας υποβλήθηκε στον

Υπουργό ∆ικαιοσύνης και στη διεύθυνση του

σωφρονιστικού καταστήµατος τον Σεπτέµβριο

του 2000 (υποθέσεις 11583/1999, 11585/1999,

11589/1999).

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

• Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο. Η αυτοψία πραγµατο-

ποιήθηκε προκειµένου να ελεγχθεί το περιεχόµενο

αναφοράς που αφορούσε τη χωροταξική διάταξη

των γραφείων των νοσηλευτών σε σχέση µε τους

θαλάµους των ασθενών, καθώς και την εγκατά-

σταση µεγαφώνου στον χώρο του νοσοκοµείου για

την εξαγγελία οδηγιών (υπόθεση 566/2000).

• ∆ιεύθυνση Υγιεινής Νοµαρχίας Ανατολικής
Αττικής. Η αυτοψία διενεργήθηκε για να εξακρι-

βωθεί η καταλληλότητα του χώρου για τη λειτουρ-

γία ιδιωτικού οδοντιατρείου. Ο Συνήγορος του

Πολίτη έκρινε ότι ο χώρος ήταν κατάλληλος και η

άδεια χορηγήθηκε (1098/2000).

• Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων
Υπαλλήλων. ∆ιαπιστώθηκαν οργανωτικά προβλή-

µατα, ανεπαρκής αριθµός προσωπικού και σηµα-

ντικές καθυστερήσεις στην έκδοση συνταξιοδοτι-

κών αποφάσεων (υπόθεση 4465/2000).

• Ληξιαρχείο Αµαρουσίου. Η αυτοψία πραγµα-

τοποιήθηκε για να διαπιστωθεί η τήρηση των δια-

τάξεων του N. 344/1976 περί ληξιαρχικών πράξε-

ων, του Π∆ περί δηµοτολογίων και του Ν∆ 15/

21.12.70, όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν.

2119/1993 περί Μητρώου Αρρένων. ∆ιαπιστώθη-

κε πληµµελής εφαρµογή των οικείων διατάξεων.

Σχετικό πόρισµα εστάλη στο Υπουργείο Εσωτερι-

κών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης

(υπόθεση 2588/1999).

• Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο «Αλεξάν-
δρα». ∆ιαπιστώθηκε πληµµελής τήρηση αρχείων

σχετικά µε τη νοσηλεία και τον θάνατο νεογνών

(υπόθεση 3528/1999).

• Νοσοκοµείο «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης,
Κέντρο Μεταµοσχεύσεων Μυελού. ∆ιενεργήθηκε

αυτοψία του χώρου, καθώς και δειγµατοληπτικός

έλεγχος των αρχείων των ασθενών και συγκεντρώ-

θηκαν στοιχεία για τη σύνταξη πορίσµατος (υπό-

θεση 11330/2000).

• Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο και Νοσοκοµείο
ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. ∆ιενεργήθηκε αυτοψία του

χώρου, ελήφθησαν µαρτυρικές καταθέσεις προσώ-

πων, καθώς και άλλα απαραίτητα στοιχεία για τη

σύνταξη πορίσµατος (υπόθεση 11591/2000). 

• Καταυλισµός σεισµοπλήκτων του ∆ήµου Νίκαι-
ας. ∆ιενεργήθηκε αυτοψία, προκειµένου να διαπι-

στωθούν οι πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας του

καταυλισµού των σεισµοπλήκτων. Πραγµατοποιή-

θηκε επιτόπια σύσκεψη και διαµεσολάβηση µε

ενοίκους και εκπρόσωπο του δήµου, προτάθηκαν

τρόποι επίλυσης των πρακτικών προβληµάτων και

επιτεύχθηκε συµφωνία µεταξύ του δήµου και των

πολιτών για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουρ-

γίας του καταυλισµού (υπόθεση 15316/2000).
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Κύκλος Ποιότητας Ζωής

• Πολεοδοµικό Γραφείο Ναυπάκτου, Αστυνοµία Ναυ-
πάκτου. ∆ιαπιστώθηκε η µη τήρηση της απαγόρευ-

σης, που ίσχυε από τον ∆εκέµβριο 1998 έως και τον

Ιούλιο 2000, για εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών

και έκδοση οικοδοµικών αδειών. Οι εµπλεκόµενες

υπηρεσίες παραπέµφθηκαν στον εισαγγελέα (υπό-

θεση 21/1998). 

• ∆ήµος Αιγάλεω. ∆ιενεργήθηκε αυτοψία σχετι-

κά µε την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων. Με

αφορµή µεµονωµένη περίπτωση, διαπιστώθηκε η

αναγκαιότητα συνολικής αντιµετώπισης του προ-

βλήµατος, το οποίο εµφανίζεται και σε άλλους δή-

µους (υπόθεση 226/2000).

• ∆ήµος Αταλάντης. Έγινε αυτοψία για τη µη

χορήγηση άδειας ίδρυσης βουστασίου στην περιοχή

του ∆ήµου Αταλάντης. Παρά τις θετικές γνωµοδο-

τήσεις των αρµόδιων οργάνων και µολονότι υποχρε-

ούται να προβεί στην έκδοση άδειας ίδρυσης βου-

στασίου, ο ∆ήµος Αταλάντης αρνείται να τη χορη-

γήσει. Οι οριστικές θέσεις του Συνηγόρου του Πολί-

τη θα διαµορφωθούν µετά την αξιολόγηση των σχε-

τικών εγγράφων (υπόθεση 1224/1998).

• Υπουργείο Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Πολιτιστικών
Κτιρίων και Αναστηλώσεως Νεωτέρων Μνηµείων. Με

την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη κατεδα-

φίστηκαν τα ετοιµόρροπα τµήµατα κτιρίου ιδιοκτη-

σίας του Υπουργείου Πολιτισµού και αποµακρύνθη-

καν µπάζα και απορρίµµατα που είχαν συσσωρευθεί

στην αυλή παρακείµενης κατοικίας (υπόθεση

9363/1999). 

• Πολεοδοµικά Γραφεία Νάξου, Πάρου, Θήρας.
∆ιενεργήθηκαν αυτοψίες, από τις οποίες διαπιστώ-

θηκαν ελλιπείς έλεγχοι ως προς τη διάθεση λιπαντι-

κών ουσιών από τα τοπικά συνεργεία αυτοκινήτων

της περιοχής (υποθέσεις 3553/1999, 4252/1999,

8649/1999, 2676/2000, 5029/2000, 7904/2000,

7921/2000, 9652/2000).

• Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων. ∆ιαπιστώθηκε

υπέρµετρη δέσµευση ιδιοκτησίας, καθώς και ύπαρξη

αυθαίρετων κτισµάτων σε αρχαιολογικό χώρο (υπό-

θεση 836/1999). 

• Πολεοδοµικό Γραφείο Αγίας Παρασκευής. ∆ιαπι-

στώθηκαν συγκεκριµένες παρανοµίες της υπηρε-

σίας. Συντάχθηκε ειδικό πόρισµα, το οποίο υποβλή-

θηκε στις αρµόδιες υπηρεσίες (υπόθεση 8078/

2000). 

• Νοµαρχία Χαλκιδικής, ∆ήµος Παναγίας. ∆ιαπι-

στώθηκαν παρανοµίες και καταστροφές από πληµ-

µύρες (υπόθεση 4688/2000).

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας. ∆ιαπιστώ-

θηκε θαλάσσια ρύπανση από ιχθυοκαλλιέργειες. Η

οριστική θέση του Συνηγόρου του Πολίτη θα δια-

µορφωθεί αφού αξιοποιηθούν τα σχετικά στοιχεία

που προέκυψαν από την αυτοψία (υπόθεση

11701/1999).

• ∆ήµος Χαλανδρίου. ∆ιενεργήθηκε αυτοψία στη

Ρεµατιά Χαλανδρίου, η δε παρέµβαση του Συνηγό-

ρου του Πολίτη συνέβαλε στην αναδάσωση της

καµένης περιοχής (υπόθεση 11802/1999).

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας. ∆ιαπιστώ-

θηκαν σοβαρές παραλείψεις εκ µέρους των εµπλε-

κόµενων υπηρεσιών σχετικά µε την έκδοση άδειας

εγκατάστασης βουστασίου στη Χρυσούπολη Καβά-

λας (υπόθεση 4792/1999). 

Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, ∆ιεύθυνση
Γεωργίας. Η αυτοψία διενεργήθηκε προκειµένου να

διαπιστωθεί εάν οι ελαιοτριβείς, των οποίων τα

επενδυτικά σχέδια εντάχθηκαν στο Μέτρο 6 του

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος

Βορείου Αιγαίου 1994-1999, τηρούν τις νόµιµες

προϋποθέσεις. Επίσης, διενεργήθηκε αυτοψία σε

δύο ελαιοτριβεία για να διαπιστωθεί εάν διέθεταν

τον απαιτούµενο εξοπλισµό (δεξαµενές) για παρα-

γωγή ελαιόλαδου (προϊόντα µε γεωγραφική ένδει-

ξη). Η σύνταξη του πορίσµατος δεν έχει ακόµη

ολοκληρωθεί (υπόθεση 6014/2000). 

• ∆ήµος Καλλιθέας Ρόδου. Η αυτοψία πραγµα-

τοποιήθηκε προκειµένου να διαπιστωθεί η καταλλη-

λότητα του χώρου τοποθέτησης αναπηρικού περι-

πτέρου στην Ψίνθο, καθώς και οι λόγοι µη εκτέ-

λεσης της σχετικής απόφασης του Νοµάρχη Ρό-

δου. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι θα

έπρεπε να τροποποιηθεί η σχετική απόφαση του

Νοµάρχη ως προς τον χώρο εγκατάστασης του πε-

ριπτέρου (υπόθεση 9762/2000). 

• ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευ-
σης Ρόδου (∆ΕΥΑΡ). Έγινε αυτοψία εξαιτίας της

άρνησης της ∆ΕΥΑΡ να υδροδοτήσει υπαίθριο

σταθµό αυτοκινήτων. ∆ιαπιστώθηκε ότι η ∆ΕΥΑΡ

δεν υδροδοτούσε τον σταθµό επειδή υπήρχε ανε-

νεργός παροχή στο ακίνητο, η οποία είχε επιβα-

ρυνθεί µε τόκους, το σύνολο των οποίων υπερέβαι-

νε κατά 25% περίπου το ποσόν της αρχικής οφει-

λής. Ο πολίτης αποδέχθηκε την υποχρέωση κατα-

βολής της νόµιµης οφειλής του και η ∆ΕΥΑΡ

δεσµεύθηκε να διαγράψει τους τόκους (υπόθεση

8112/2000). 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και τη σύ-

γκριση µε ανάλογα µεγέθη που περιλαµβάνονται

στις προηγούµενες ετήσιες εκθέσεις της Αρχής, το

2000 διενεργήθηκε αυξηµένος αριθµός αυτοψιών,

γεγονός που αναδεικνύει την αυτοψία σε ολοένα

και πιο σηµαντικό θεσµικό εργαλείο του Συνηγό-

ρου του Πολίτη. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι

το επιστηµονικό προσωπικό της Αρχής έχει επα-
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νειληµµένα επισκεφθεί διοικητικές υπηρεσίες,

προκειµένου να αναζητήσει συγκεκριµένα στοι-

χεία και να επιταχύνει τη διαδικασία επίλυσης των

οικείων υποθέσεων.

5. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

5.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σε περιπτώσεις που η έρευνα κατέληξε στη διαπί-

στωση ότι υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις σοβαρής

κακοδιοίκησης, βαριάς αµέλειας ή παράβασης

νόµου εκ µέρους συγκεκριµένων διοικητικών οργά-

νων, ζητήθηκε η απόδοση ευθυνών. Η διοίκηση σε

γενικές γραµµές ανταποκρίθηκε στις υποδείξεις

του Συνηγόρου του Πολίτη, παραγγέλλοντας εσω-

τερικούς διοικητικούς πειθαρχικούς ελέγχους ή

ένορκες διοικητικές εξετάσεις (Ε∆Ε), το αποτέλε-

σµα των οποίων κοινοποιήθηκε στον Συνήγορο

του Πολίτη στις ακόλουθες περιπτώσεις.

5.1.1 Υπηρεσίες υγείας

• Έρευνα συνθηκών νοσηλείας και θανάτου νοση-

λευοµένου: Ε∆Ε από το Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο

(υπόθεση 566/2000).

• Ανάρµοστη συµπεριφορά ιατρού: Ε∆Ε από το

Περιφερειακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων «Χατζηκώ-

στα» (υπόθεση 7835/1999).

• Καταγγελία για παράνοµη µεταφορά νοση-

λευοµένου από τα εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείου

σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική: Ε∆Ε από το «Αχιλ-

λοπούλειο» Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Βό-

λου (υπόθεση 8308/1999).

5.1.2 Τοπική αυτοδιοίκηση
και αποκεντρωµένες υπηρεσίες 

• Άρνηση συνεργασίας µε τον Συνήγορο του Πολί-

τη. Ζητήθηκε πειθαρχικός έλεγχος κατά του ∆η-

µάρχου Οινοφύτων (υπόθεση 14018/1999).

• Ανάρµοστη συµπεριφορά υπαλλήλου της ∆ι-

εύθυνσης Μεταφορών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοί-

κησης Θεσσαλονίκης. Παράβαση του άρθρου 27

του Ν. 2683/1999. Ζητήθηκε πειθαρχικός έλεγχος

(υπόθεση 10862/2000). 

• Άρνηση συνεργασίας του ∆ηµάρχου Ρίου µε

τον Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήθηκε πειθαρχικός

έλεγχος (υπόθεση 12979/1999).

• Ανάρµοστη συµπεριφορά υπαλλήλου του

Τµήµατος Υγειονοµικής Επιτροπής της Νοµαρ-

χιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιά. Ζητήθηκε

πειθαρχικός έλεγχος (υπόθεση 11497/2000).

• Μη συµµόρφωση της ∆ηµόσιας Επιχείρησης

Συντήρησης Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου σε

συµπεράσµατα πορίσµατος του Συνηγόρου του

Πολίτη. Υπόνοιες για διάπραξη ποινικών αδικηµά-

των σε σχέση µε τη χορήγηση αδειών καταλληλό-

τητας οικοπέδου για τη δηµιουργία πρατηρίου βεν-

ζίνης. ∆ιενεργήθηκε Ε∆Ε (υπόθεση 59/1998).

• Ερωτηµατικά σχετικά µε τις προδιαγραφές

ασφάλειας πλοίου και των προσόντων του κυβερ-

νήτη και του πληρώµατος στην άγονη ακτοπλοϊκή

γραµµή Καστού Λευκάδας - Καλάµου Λευκάδας -

Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας. ∆ιενεργήθηκε Ε∆Ε

από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (υπόθεση

4838/2000). 

5.1.3 Γενικές παρατηρήσεις

Τα όσα διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη το

1999 ως προς τη διαφαινόµενη τάση συγκάλυψης

των ευθυνών στο εσωτερικό της δηµόσιας διοίκησης

ισχύουν και για το 2000. Η πρακτική αυτή έχει ως

αποτέλεσµα την υπονόµευση της αποτελεσµατικό-

τητας και, σε τελευταία ανάλυση, της αξιοπιστίας

των εσωτερικών ελέγχων της δηµόσιας διοίκησης.

5.2 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ

Κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων του ιδρυτικού του

νόµου (άρθρο 4, παράγρ. 10 του Ν. 2477/1997), ο

Συνήγορος του Πολίτη παρέπεµψε στον εισαγγε-

λέα τις ακόλουθες υποθέσεις, κατά την εξέταση

των οποίων προέκυψαν αποχρώσες ενδείξεις για

τέλεση αξιόποινης πράξης:

• Μη εφαρµογή εντολής απαγόρευσης οικοδο-

µικών εργασιών στην πόλη της Ναυπάκτου από

την Αστυνοµία και το Πολεοδοµικό Γραφείο Ναυ-

πάκτου, γεγονός που συνιστά παράβαση καθήκο-

ντος (υπόθεση 21/1998).

• Έκδοση παράνοµων οικοδοµικών αδειών και

παράνοµες νοµιµοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευ-

ών από το Πολεοδοµικό Γραφείο Αγρινίου (παράλ-

ληλη διενέργεια Ε∆Ε, υπόθεση 6115/1999). 

• Έκδοση οικοδοµικών αδειών από το Πολεο-

δοµικό Γραφείο Φθιώτιδας κατά παράβαση της

ισχύουσας νοµοθεσίας. Παραπέµπονται και άλλες

υποθέσεις της ίδιας υπηρεσίας (παράλληλη διε-

νέργεια Ε∆Ε, υπόθεση 1836/1999). 

• Παράνοµη έκδοση οικοδοµικής άδειας σε

προστατευόµενη περιοχή από το Πολεοδοµικό

Γραφείο Νάξου και την 1η Εφορεία Νεωτέρων

Μνηµείων. Προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθε-

σης και άρνηση συνεργασίας (διενέργεια Ε∆Ε,

υπόθεση 5029/2000). 

• Παράνοµες ενέργειες ως προς την έκδοση

οικοδοµικής άδειας από τη ∆ιεύθυνση Πολεοδο-
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µίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών

(υπόθεση 1399/2000). 

• Απόκρυψη στοιχείων, παράλειψη νόµιµων

ενεργειών και ανοχή σε αυθαιρεσίες από το Πολε-

οδοµικό Γραφείο Αµφιλοχίας της Νοµαρχιακής

Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας (υπόθεση 3409/

1999). 

• Κράτηση αλλοδαπού προς απέλαση από όρ-

γανα του Αστυνοµικού Τµήµατος ∆ραπετσώνας

(υπόθεση 11500/2000). 

• Έκδοση πλαστών βεβαιώσεων και άρνηση

συνεργασίας µε τον Συνήγορο του Πολίτη εκ µέ-

ρους των υπαλλήλων του ∆ήµου Γλυφάδας

(παράλληλη διενέργεια Ε∆Ε, υπόθεση 753/2000).

• Άρνηση έκδοσης πράξης για χορήγηση οικο-

δοµικής άδειας για ερασιτεχνικό ραδιοσταθµό από

το Γραφείο Μεταφορών-Επικοινωνιών της Νο-

µαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής

(παράλληλη διενέργεια Ε∆Ε, υπόθεση 10057/

1999).

• Παράλειψη της διοίκησης του Τεχνικού

Επιµελητηρίου Ελλάδας να διερευνήσει παράβαση

καθήκοντος (υπόθεση 15038/2000).

• Άρνηση εκτέλεσης απόφασης του Συµβουλί-

ου της Επικρατείας, που αναγνωρίζει οφειλές της

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας σε ιδιώτη

πολιτικό µηχανικό (υπόθεση 9913/1999).

• Προσκόµιση στο ΚΕΣΥ παραποιηµένων

στοιχείων από ενδιαφερόµενο ιατρό για πρόσληψη

σε θέση διευθυντή του ΕΣΥ (υπόθεση 2851/1999).
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