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Κατά το 2008, η Αρχή δέχθηκε 10.954

νέες αναφορές. Σε σχέση µε το 2007

παρουσιάζεται αύξηση 3,23% των

αναφορών που υποβλήθηκαν. Στο

αρχείο τέθηκαν λόγω αναρµοδιότητας

2.825 αναφορές (ποσοστό 25,8% επί

του συνόλου των νέων αναφορών), 

α ριθµός µειωµένος κατά 1,7% σε σχέ-

ση µε το 2007.  Από τα παραπάνω στοι-

χεία προκύπτει αφενός ότι έχει αυξη-

θεί ο όγκος των αναφορών τις οποίες

ο Συνήγορος του Πολίτη διερευνά επί

της ουσίας και αφετέρου ότι οι πολίτες

είναι περισσότερο ενηµερωµένοι για

τον ρόλο και τις αρµοδιότητες της Αρ-

χής. Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των

εκτός αρµοδιότητας νέων αναφορών

µειώνεται σταθερά τα τελευταία έξι

χρόνια. Το 2002 το αντίστοιχο ποσοστό

ήταν 39,40%. 

Το 2008 περατώθηκε η κατ’ ουσίαν διε-

ρεύνηση 5.943 αναφορών. 

Ειδικότερα:

• Οι 3.308 (55,67% επί των 5.943 ανα-

φορών) διαπιστώθηκε ότι ήταν βάσι-

µες, δηλαδή η καταγγελία του πολίτη

ήταν δικαιολογηµένη και υπήρχε κα-

κοδιοίκηση.

• Οι 2.047 (34,44% επί των 5.943 ανα-

φορών) διαπιστώθηκε ότι ήταν αβά-

σιµες, δηλαδή η διοίκηση είχε τηρή-

σει τη νοµιµότητα (οι πράξεις της δι-

οίκησης ήταν σύννοµες).

• Σε 588 αναφορές (9,90%) διακό-

πηκε, για διάφορους λόγους, η έρευ-

να της Αρχής. 

Οι 3.308 βάσιµες αναφορές είχαν κατά

ένα µεγάλο ποσοστό θετική έκβαση.

Αναλυτικότερα:

• Επιλύθηκαν, δηλαδή αποκαταστά-

θηκε το πρόβληµα που αντιµετώπιζε

ο πολίτης, 2.499 υποθέσεις, δηλαδή

το 75,54% των βάσιµων αναφορών.

• ∆εν επιλύθηκε, παρά τη διαµεσο-

λάβηση και τις προτάσεις της Αρχής,

το πρόβληµα που έθεταν 299 υποθέ-

σεις, δηλαδή το 9,04% των βάσιµων

αναφορών. Στις περιπτώσεις αυτές

δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις

του ΣτΠ.

• Σε 258 αναφορές, δηλαδή στο 7,8%

των βάσιµων αναφορών, η επίλυση

στάθηκε αδύνατη για λόγους που απο-

δίδονται σε κενά της νοµοθεσίας και

σε οργανωτικές αδυναµίες και δυσ-

λειτουργίες της δηµόσιας διοίκησης.

• Τέλος, 252 (7,62%) υποθέσεις επι-

λύθηκαν χωρίς ενέργειες της Αρχής,

από την ίδια την υπηρεσία ή ύστερα

από παρέµβαση άλλου φορέα.

Σε 67 αναφορές θίγονται ζητήµατα

προσβολής δικαιωµάτων του παιδιού

από ιδιώτη. Σε 33 από αυτές διαπι-

στώθηκε προσβολή των δικαιωµάτων

του παιδιού, σε 6 δεν δια πιστώθη κε

προσβολή, 22 αναφορές εκ  κρε µούν,

ενώ η έρευ να διακόπηκε σε 6 αναφο-

ρές κατά ιδιω τών για θέµατα δικαιω-

µάτων του παιδιού. 

Προβλήµατα κακοδιοίκησης κατά το

2008 εντοπίστηκαν στους δήµους και

τις κοινότητες (18,13%), στις ∆ιευθύν-

σεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

της Περιφέρειας Αττικής (13,50%), 

σε ΝΠΙ∆ και ∆ΕΚΟ (π.χ. ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, 

ΟΠΕΚΕΠΕ) που εποπτεύονται από την

Αρχή (10,45%), στους φορείς κύριας

ασφάλισης (ΙΚΑ–5,27%, ΟΑΕΕ–4,06%),

στις νοµαρχίες (7,74%), στο Υπουργείο

Οικονοµίας και Οικονοµικών (4,66%),

στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευµάτων (4,35%). Επισηµαίνε-

ται πάντως ότι οι φορείς της τοπικής

αυτοδιοίκησης (δήµοι, κοινότητες)

καθώς και οι ∆ιευθύνσεις Αλλοδαπών

και Μετανάστευσης της Περιφέρειας

Αττικής παρουσιάζουν αξιοσηµείωτα

ποσοστά επίλυσης των υποθέσεων

για τις οποίες διαµεσολαβεί ο ΣτΠ, δη-

λαδή 85,40% και 94,68% αντίστοιχα.

Ειδικά, όσον αφορά τις ∆ιευθύνσεις

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της

Περιφέρειας Αττικής, η βασική διοικη-

H χρονιά µε µια µατιά

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
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τική δυσλειτουργία τους συνεχίζει να

είναι η υπέρβαση της προβλεπόµενης

προθεσµίας για την έκδοση άδειας

διαµονής, γεγονός που, εν πολ λοίς,

οφείλεται σε σειρά οργανωτικών ελ-

λείψεων που παρουσιάζει το σύστηµα

διεκπεραίωσης των αδει ών διαµονής

αλλοδαπών. Το πρόβλη µα εµφανίζε-

ται εντο νότερο στην Πε ρι φέρεια Αττι-

κής λόγω της µεγάλης συγκέντρωσης

του αλλοδαπού πληθυσµού στη συ γκε-

κριµένη Περιφέρεια.

ΓΡΑΦΗΜΑ 1 ΝΕΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1998–2008
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15,57%

7.284

11,32%

10.107

29,67%

24,44%

34,57%

12,29%

11.282

29,45%

20%

38,26%

13,40%

11.762

29,18%

19,84%

37,58%

12,88%

10.850

28,17%

19,77%

38,36%

0,83%

16,13%

10.571

24,78%

19,64%

37,28%

2,18%

20,56%

22,35%

10.087

19,72%

35%

2,38%

21,38%

22,90%

9.162

20,54%

31,91%

3,26%

20,47%

22,95%

10.611

18,89%

34,13%

3,56%

10.954

19,51%

21,02%

20,38%

34,11%

3,83%
1,15%

27,33%

23,82%

33,28%

12,03%
26,78%
29,16%

ΓΡΑΦΗΜΑ 2 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΤΩΝ 1998–2008 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

1998

1.430

95,3%

4,7%

ΕΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 20082005

0

23,9%

7.284

29%

10.107

71%

32,9%

11.282

67,1%

39,4%

11.762

60,6%

10.850

34,9%

65,1%

10.571

33,5% 31,2%

66,5%

10.087

68,8%

28,8%

9.162

71,2%

27,5%

10.611

72,5%

25,8%

10.954

74,2%

76,1%



HH  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΜΜΕΕ  ΜΜΙΙΑΑ  ΜΜΑΑΤΤΙΙΑΑ 21

ΣΣΥΥΝΝΗΗΓΓΟΟΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΗΗ

ΓΡΑΦΗΜΑ 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΑΡΑΙΩΘΗΚΑΝ ΤΟ 2008

Διακοπή έρευνας (9,90%)

Μη διαπίστωση προβλήματος κακοδιοίκησης (34,44%)

Διαπίστωση προβλήματος κακοδιοίκησης (55,66%)

9,90%

34,44%

55,66%

ΓΡΑΦΗΜΑ 4 ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Επίλυση του προβλήματος κακοδιοίκησης 
ύστερα από ενέργειες της Αρχής (75,54%)

Μη επίλυση του προβλήματος κακοδιοίκησης – 
μη αποδοχή των προτάσεων της Αρχής (9,04%)

Αδυναμία επίλυσης (νομοθετικό κενό, 
οργανωτικές δυσλειτουργίες) (7,80%)

Επίλυση χωρίς ενέργειες της Αρχής (7,62%)

75,54%

7,80%

7,62%

9,04%

ΓΡΑΦΗΜΑ 5 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ (1998–2008)

Έγιναν αποδεκτές (31,94%)

Δεν είχαν γίνει αποδεκτές έως τις 31.12.2008 (64,32%)

Απορρίφθηκαν (3,74%)

31,94%

3,74%

64,32%
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

Δήμοι – Κοινότητες (ΟΤΑ Ά  βαθμού)

Διευθύνσεις Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής

ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ (υπαγόμενα 
στην αρμοδιότητα της Αρχής)

Υπουργεία*

Νομαρχίες (ΟΤΑ Β́  βαθμού)

Φορείς κοινωνικής ασφάλισης**

ΙΚΑ

Υπηρεσίες εποπτευόμενες από υπουργεία***

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης

ΟΑΕΕ 

Περιφέρειες

ΟΓΑ

Φορείς πρόνοιας και παροχής υγείας

ΥΠΕΧΩΔΕ

     *     Όσα δεν περιλαμβάνονται ονομαστικά στο γράφημα.

   **    ΤΑΠ–ΟΤΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΝΑΤ, επικουρικά ταμεία κ.λπ.

 ***    ΟΑΕΔ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, επιμελητήρια κ.λπ.
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ΠΗΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,
στοιχεία απογραφής 2001.

ΓΡΑΦΗΜΑ 7     ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ ΣΤΟΝ ΣτΠ
     (υπολογισμός ανά 10.000 κατοίκους)

ΠΗΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,
στοιχεία απογραφής 2001.

ΓΡΑΦΗΜΑ 7     ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ ΣΤΟΝ ΣτΠ
     (υπολογισμός ανά 10.000 κατοίκους)
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 5,2

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 7,1

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 6,4

ΗΠΕΙΡΟΣ 7,4

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 5,3

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 6,6

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 6,5

ΑΤΤΙΚΗ 15,7

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 11,6

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 6,6

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 7,5

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 8,7

ΚΡΗΤΗ 8,0
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Για θέµατα ιδιαίτερης σοβαρότητας

και µείζονος σηµασίας, ο ΣτΠ συντάσ -

σει ειδικές εκθέσεις τις οποίες υπο-

βάλλει στον Πρωθυπουργό και στον

Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιεί

στους καθ’ ύλην αρµόδιους υπουρ-

γούς. Κατά το 2008 ο ΣτΠ εκπόνησε

δύο ειδικές εκθέσεις:

ΤΑΚΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Αφού εξέτασε πολλές αναφορές κρα-

 τουµένων, ο ΣτΠ διαπίστωσε ότι:

• Οι απορριπτικές αποφάσεις για τη χο-

ρήγηση τακτικής άδειας συχνά δεν

λαµβάνονται αποκλειστικά µε τα κρι-

τήρια που θέτει ο Σωφρονιστικός Κώ-

δικας και δεν διαθέτουν την απαιτού-

µενη ειδική αιτιολογία.

• Τα αρµόδια συµβούλια εφαρµό-

ζουν τη νοµοθεσία χωρίς να έχουν στη

διάθεσή τους ένα ενιαίο σώµα ερµη-

νευτικών κατευθύνσεων το οποίο να

ακολουθούν.

Ο ΣτΠ πρότεινε: 

• Να συγκεκριµενοποιηθούν τα ου-

σιαστικά κριτήρια του νόµου και να κα-

θοριστούν οι δείκτες οι οποίοι θα πρέ-

πει να λαµβάνονται υπόψη από τα

συµ βούλια κατά την κρίση των σχετι-

κών αιτηµάτων. 

• Να διασαφηνιστούν τα δεδοµένα που

δεν επιτρέπεται να λαµβάνονται υπόψη

κατά την κρίση των αιτηµάτων για άδεια

(π.χ. υπόλοιπο ποινής, µετάνοια). 

• Να υπάρχει αµοιβαία ενηµέρωση µε-

ταξύ των καταστηµάτων κράτησης σε

περίπτωση µεταγωγής.

• Να οριστούν οι ελάχιστες παράµετροι

για την αιτιολόγηση των αποφάσεων και

να πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτι-

κοί έλεγχοι των απορριπτικών αποφά-

σεων από κάθε κατάστηµα κράτησης. 

Ως απάντηση στις διαπιστώσεις και

τις προτάσεις της έκθεσης, το Υπουρ-

γείο ∆ικαιοσύνης απηύθυνε εγκύκλιο

προς τους διευθυντές των φυλακών,

µε την οποία απλώς υπενθύµιζε την

υποχρέωσή τους να αιτιολογούν τις

απορριπτικές αποφάσεις.

Επειδή οι τακτικές άδειες αποτελούν

σηµαντικό εργαλείο για τη σωφρονι-

στική πολιτική της χώρας, ο ΣτΠ εκτι-

µά ότι πρέπει να αποτελέσουν αντι-

κείµενο ιδιαίτερης µέριµνας από το

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης.*

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
Ο ΣτΠ, αξιοποιώντας την εµπειρία του

από τη διερεύνηση δεκάδων αναφο-

ρών σχετικά µε τη λειτουργία των κοι-

µητηρίων, συνέταξε ειδική έκθεση

στην οποία παρουσιάζει συνοπτικά

τα σηµαντικότερα κατά την κρίση του

σχετικά προβλήµατα. 

Ο ΣτΠ θεωρεί ότι χρήζουν άµεσης αν-

τιµετώπισης από τις αρµόδιες υπηρε-

σίες τα παρακάτω ζητήµατα:* 

• Η έλλειψη χώρου στα κοιµητήρια των

µεγάλων αστικών κέντρων.

• Η υιοθέτηση και η ουσιαστική υλο-

ποίηση εναλλακτικών τρόπων απόδο-

σης τιµής µε σεβασµό στις κοσµοθεω-

ρητικές αντιλήψεις του νεκρού (λ.χ.

αποτέφρωση, εναλλακτικοί τρόποι δια-

χείρισης και φύλαξης των οστών).

• Η πιστή τήρηση από τις δηµοτικές αρ-

χές των κανόνων λειτουργίας των κοι-

µητηρίων (λ.χ. σεβασµός των δικαι -

ω µάτων χρήσης οικογενειακού τά-

φου, διαδικασίες ανακοµιδής).

• Η αναθεώρηση των κανονισµών λει-

τουργίας των κοιµητηρίων σύµφωνα

µε τα σηµερινά δηµογραφικά δεδο-

µένα και τις ανάγκες.

• Η αναθεώρηση των τελών για το δι-

καίωµα χρήσης τάφου ώστε να κα θι -

ερωθούν αναλογικά ίσοι όροι για 

ό λους τους µόνιµους κατοίκους ενός 

δήµου σύµφωνα µε την αρχή της αντα-

ποδοτικότητας. 

• Η τρέχουσα διαδικασία ενταφια-

σµού των νεο γνών. 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
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Ο ΣτΠ επιλαµβάνεται αυτεπάγγελτα θε-

µάτων που κρίνονται ιδιαιτέρως σοβαρά

και εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του. 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Ο ΣτΠ διεξήγαγε αυτεπάγγελτη έρευ-

να στις πληγείσες από τις καταστρε-

πτικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του

2007 περιοχές, προκειµένου να δια-

κριβωθούν τα µέτρα που έχουν ληφθεί

ή που πρόκειται να ληφθούν για τους

πυροπαθείς, για την αποκατάσταση

των περιοχών αυτών και για την απο-

τροπή παρόµοιων φαινοµένων. Ο Συ-

νήγορος του Πολίτη, Βοηθοί Συνήγο-

ροι και µέλη του επιστηµονικού προ-

σωπικού της Αρχής επισκέφθηκαν πυ-

ρόπληκτες περιοχές των νοµών Ευ-

βοίας, Ηλείας και Λακωνίας. Πραγµα-

τοποιήθηκαν συσκέψεις µε τους αρ-

µόδιους φορείς (Περιφέρειες, νοµαρ-

χιακές αυτοδιοικήσεις, δήµοι, δασι-

κές και πυροσβεστικές υπηρεσίες,

Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών

Ασφαλίσεων, υπηρεσίες πολιτικής

προστασίας κ.ά.) και συζητήσεις µε

τους κατοίκους πυρόπληκτων χωριών.

Έτσι, η Αρχή διαµόρφωσε σφαιρική

ει κόνα για τα προβλήµατα και για τα µέ-

τρα ενίσχυσης του αγροτοκτηνοτροφι-

κού πληθυσµού και διαπίστωσε την

ανάγκη να εκπονηθεί σχέδιο για την οι-

κονοµική και κοινωνική ανασυγκρό-

τηση των περιοχών. Έµφαση δόθηκε

στα αναγκαία µέτρα για την οργάνωση,

τη στελέχωση και τον συντονισµό των

υπηρεσιών προκειµένου να απο-

φευχθούν παρόµοια καταστρεπτικά

φαινόµενα στο µέλλον. Για το ζήτηµα

αυτό εκπονείται ειδική έκθεση, η οποία

θα δηµοσιοποιηθεί µέσα στο 2009.*

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς

2008–2009, υπήρξε µεγάλος αριθ-

µός δηµοσιευµάτων αλλά και τηλε-

φωνικών κλήσεων προς τον Συνήγο-

ρο του Παιδιού που έθεταν το ζήτηµα

της αριθµητικής επάρκειας και της κα-

 ταλληλότητας των δηµόσιων νηπια -

γωγείων. Το ζήτηµα αυτό προέκυψε

επιτακτικά λόγω αφενός της καθιέ-

ρωσης, από το 2007, της υποχρεωτικής

εκπαίδευσης από το 5ο έτος ηλικίας

των παιδιών και αφετέρου της λήξης

της µεταβατικής διάταξης σχετικά µε τη

δυνατότητα των νηπίων αυτής της ηλι-

κίας να φοιτούν σε δηµοτικούς και ι διω-

τικούς παιδικούς σταθµούς που δεν

έχουν αδειο δότηση ως νηπιαγωγεία.

Ο ΣτΠ, λαµβάνοντας υπόψη το δικαίω -

µα όλων των νηπίων να έχουν ποιοτι-

κή και δωρεάν εκπαίδευση που να αρ-

µόζει στις εκπαιδευτικές ανάγκες της

ηλικίας τους, αποφάσισε να διενερ-

γήσει αυτεπάγγελτη έρευνα για να δια-

κριβώσει εάν, ύστερα από τη νέα νο-

µοθετική ρύθµιση, υπάρχουν νήπια

που δεν έχουν πρόσβαση στη δηµόσια

εκπαίδευση. 

Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία είναι

σε εξέλιξη, συλλέγονται στοιχεία µέσω

των διευθύνσεων πρωτοβάθµιας εκ-

παίδευσης και πραγµατοποιούνται επι-

σκέψεις σε επιλεγµένα νηπιαγωγεία,

µε στόχο η Αρχή να απο κτήσει ιδίαν 

αντί ληψη για την κατάστασή τους και τις

συνθήκες λειτουργίας τους. 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
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Εάν κατά τη διερεύνηση υπόθεσης ο

ΣτΠ διαπιστώσει παράνοµη συµπερι-

φορά –πολλές φορές συνίσταται στην

άρνηση συνεργασίας µε την Αρχή–

λειτουργού, υπαλλήλου ή µέλους της

διοίκησης, µπορεί να προκαλέσει την

πειθαρχική δίωξη του υπαιτίου ή, αν ο

υπαίτιος δεν υπόκειται σε πειθαρχικό

έλεγχο, να προτείνει τη λήψη πρό-

σφορων µέτρων. Στην περίπτωση αυτή

συντάσσει έκθεση, την οποία διαβιβά-

ζει στο αρµόδιο για τον πειθαρχικό

έλεγχο όργανο. Σηµειώνεται ότι η άρ-

νηση συνεργασίας µε τον ΣτΠ συνιστά,

υπό προϋποθέσεις, ποινικό αδίκηµα. Η

ποινική δίωξη ασκείται µόνον εφόσον

υποβληθεί σχετική έκ  θεση από την

Αρχή προς τον αρµόδιο εισαγγελέα.

Ο ΣτΠ, κατά το 2008, ζήτησε να διε -

νεργηθεί πειθαρχικός έλεγχος από:

• Την Περιφέρεια Αττικής εις βάρος του

∆ηµάρχου Αχαρνών. Ο πειθαρχικός

έλεγχος ζητήθηκε επειδή ο δήµαρχος

αρνήθηκε να συνεργαστεί µε τον ΣτΠ

στη διεξαγωγή έρευνας σχετικά µε τη

µη εφαρµογή απόφασης του δηµοτι-

κού συµβουλίου, δυνάµει της οποίας

ακυρώθηκε τροποποίηση ρυµοτοµι-

κού σχεδίου, και την αντ’ αυτού εφαρ-

µογή της τροποποίησης (υπόθεση

17689/2005). 

• Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικο-

νοµικών εις βάρος υπαλλήλων της

Κτηµατικής Υπηρεσίας Αργολίδας. Ο

πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε επει-

δή οι εν λόγω υπάλληλοι καθυστέ-

ρησαν να προωθήσουν τη διαδικασία

επανακαθορισµού παλαιού αιγιαλού.

Η Γενική Γραµµατεία Φορολογικών και

Τελωνειακών Θεµάτων του Υπουργεί-

ου Οικονοµίας και Οικονοµικών ζήτη-

σε από τον Οικονοµικό Επιθεωρητή Πε-

λοποννήσου να ξεκινήσει την έρευνα

και να διενεργήσει προκαταρκτική

εξέταση (υπόθεση 9260/2005).

• Τον Νοµάρχη Θεσσαλονίκης εις βά-

ρος υπαλλήλων της Πολεοδοµίας

της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΝΑ)

Θεσσαλονίκης. Ο πειθαρχικός έλεγχος

ζητήθηκε επειδή οι εν λόγω υπάλλη -

λοι παρέλειψαν να επιβάλουν πρό-

στιµο για αυθαίρετη κατασκευή και κα-

θυστέρησαν να χορηγήσουν στον κα-

ταγγέλλοντα την έκθεση αυτοψίας

για το αυθαίρετο. Συνέπεια αυτού

ήταν, µεταξύ άλλων, η απώλεια δη-

µόσιων εσόδων λόγω της εκ των υστέ-

ρων καθαίρεσης της αυθαίρετης κα-

τασκευής και της αδυναµίας βεβαί-

ωσης των αυθαιρεσιών. Η διεύθυνση

της πολεοδοµίας υποστήριξε ότι οι

υπάλληλοί της κινήθηκαν σύµφωνα

µε καθιερωµένες πρακτικές της υπη-

ρεσίας. Ο νοµάρχης δεν έχει αναλάβει

καµία σχετική πρωτοβουλία (υπόθε-

ση 10843/2007).

• Την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας εις

βάρος του ∆ηµάρχου Ρίου. Ο πειθαρ-

χικός έλεγχος ζητήθηκε επειδή ο δή-

µαρχος δεν έλαβε µέτρα για την απο-

κατάσταση αυθαίρετης παρέµβασης

ιδιωτών (διάνοιξη δρόµου) στον αι-

γιαλό των Αραχωβίτικων Ρίου. Ύστερα

από την παρέµβαση του ΣτΠ, ο ∆ή-

µαρχος Ρίου, σε απαντητικό του έγ-

γραφο, αναφέρει ότι προέβη στη λήψη

µέτρων (ανάθεση πράξης αναλογι-

σµού για την εφαρµογή της γραµµής

του αιγιαλού, σήµανση για απαγό-

ρευση της διέλευσης οχηµάτων από

τον διανοιχθέντα δρόµο) για την προ-

στασία του αιγιαλού και της παρα-

λίας στην περιοχή (υπόθεση 3296/

2007).

• Την Περιφέρεια Αττικής εις βάρος του

∆ηµάρχου Νέας Μάκρης. Ο πειθαρχι-

κός έλεγχος ζητήθηκε επειδή οι υπη-

ρεσίες του δήµου προέβησαν σε αυ-

θαίρετες επιχωµατώσεις στην περιο-

χή βόρεια της πρώην αµερικανικής βά-

σης της Νέας Μάκρης και επειδή ο δή-

µος λειτουργούσε χώρο διάθεσης

στερεών αποβλήτων ο οποίος δεν

πληρούσε τις νόµιµες προδιαγραφές.

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέ-

ρειας Αττικής κάλεσε τον δήµαρχο

σε απολογία (υπόθεση 20742/2007). 

• Τη ΝΑ Αθηνών – Πειραιώς εις βάρος

των µελών της επιτροπής της νοµαρ-

χίας που είναι αρµόδια για την εποπτεία

και τον έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών.

Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε για-

τί το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών

Υγείας Πρόνοιας µε πόρισµά του επέρ-

ριπτε στα µέλη της επιτροπής ευθύνες

για πληµµελή έλεγχο σχετικά µε τη

λειτουργία ιδιωτικής κλινικής. Ο ΣτΠ

ενηµερώθηκε ότι το πόρισµα της ένορ-

κης διοικητικής εξέτασης (Ε∆Ε) που

διενεργήθηκε ήταν απαλλακτικό. 

• Τον διευθυντή µονάδας υγείας του

ΙΚΑ εις βάρος γιατρού. Ο πειθαρχικός

έλεγχος ζητήθηκε γιατί ο γιατρός αρ-

νήθηκε να εξετάσει επείγον περιστα-

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
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τικό και φέρθηκε µε απρέπεια σε

ασθενή. Ο ΣτΠ ενηµερώθηκε ότι διε-

νεργήθηκε πειθαρχικός έλεγχος εις

βάρος του γιατρού και του επιβλήθη-

κε πρόστιµο ίσο µε το µισό των µηνι-

αίων αποδοχών του. 

• Τη διοίκηση του Βοστάνειου Γενικού

Νοσοκοµείου Μυτιλήνης εις βάρος

γιατρού. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζη-

τήθηκε επειδή ο γιατρός απουσίαζε

από την εφηµερία του µε αποτέλεσµα

να προξενηθεί βλάβη στην υγεία

ασθενούς λόγω λανθασµένης διά-

γνωσης. Ο ΣτΠ ενηµερώθηκε ότι το πό-

ρισµα της Ε∆Ε επέρριπτε ευθύνες στον

γιατρό και του επέβαλλε την ποινή της

έγγραφης επίπληξης.

• Τη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και

Υγιεινής της ΝΑ Θεσσαλονίκης εις βά-

ρος υπαλλήλου της. Ο πειθαρχικός

έλεγχος ζητήθηκε επειδή ο υπάλλη-

λος αρνήθηκε αναιτιολόγητα να πα-

ραλάβει από γιατρό αίτηση για έναρ-

ξη ειδικότητας, γεγονός που είχε ως

αποτέλεσµα να παραταθεί ο χρόνος

αναµονής για τον ενδιαφερόµενο κατά

18 περίπου µήνες. Ο ΣτΠ ενηµερώθηκε

ότι το πόρισµα της Ε∆Ε δεν απέδωσε ευ-

θύνες σε συγκεκριµένο υπάλληλο

και ότι ο νοµάρχης προέβη σε έγγρα-

φες συστάσεις προκειµένου να µην

επαναληφθεί το φαινόµενο.

• Τη διοίκηση του Περιφερειακού Γε-

νικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Γ. Γεν-

νηµατάς» εις βάρος µελών του προ-

σωπικού του νοσοκοµείου. Ο πειθαρ-

χικός έλεγχος ζητήθηκε επειδή, αντί

να διενεργηθεί µαγνητική τοµογραφία

σε ασθενή µέσα στο νοσοκοµείο, τον

παρέπεµψαν σε ιδιωτικό ιατρικό κέν-

τρο µε αποτέλεσµα ο ασθενής να επι-

βαρυνθεί οικονοµικά. Ο ΣτΠ ενηµε-

ρώθηκε ότι το πόρισµα της Ε∆Ε δεν έκα-

νε δεκτούς τους ισχυρισµούς του ασθε-

νούς και δεν απέδωσε ευθύνες στο

προσωπικό του νοσοκοµείου.

• Τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκοµείου

∆υτικής Αττικής εις βάρος µελών του

προσωπικού του νοσοκοµείου. Ο πει-

θαρχικός έλεγχος ζητήθηκε επειδή η

πληµµελής νοσηλεία και η καθυστέ-

ρηση στη µετάγγιση αίµατος σε ασθε-

νή είχαν ως αποτέλεσµα ο ασθενής να

καταλήξει από αιµορραγία. Ο ΣτΠ ενη-

µερώθηκε ότι, σύµφωνα µε την προ-

καταρκτική έρευνα που πραγµατοποί-

ησε γιατρός του νοσοκοµείου, ο χειρι-

σµός του περιστατικού ήταν σύµφωνος

µε τους κανόνες της ιατρικής επιστήµης

και το νοσοκοµείο έκρινε ότι δεν έπρε-

πε να προχωρήσει σε διενέργεια Ε∆Ε.

• Τη διοίκηση του Περιφερειακού Γε-

νικού Νοσοκοµείου Αττικής «ΚΑΤ»

εις βάρος µελών του προσωπικού

του νοσοκοµείου. Ο πειθαρχικός έλεγ-

χος ζητήθηκε γιατί κατά τη µεταφορά

ασθενούς σε άλλο νοσοκοµείο της

Αθήνας χάθηκαν στοιχεία από τον φά-

κελό του. Ο ΣτΠ ενηµερώθηκε ότι έγι-

ναν συστάσεις στο προσωπικό να επι-

δεικνύει περισσότερη προσοχή, χωρίς

ωστόσο να διενεργηθεί Ε∆Ε. Στη συ-

νέχεια, ακολούθησε αγωγή για απο-

ζηµίωση εκ µέρους του ασθενούς

και ο ΣτΠ έθεσε την υπόθεση στο αρ-

χείο λόγω εκκρεµοδικίας.

• Ολοκλήρωση Ε∆Ε

Ο ΣτΠ ενηµερώθηκε από τη διοίκηση

του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκο-

µείου Αθηνών «Ευαγγελισµός» ότι

ολοκληρώθηκε η Ε∆Ε –τη διεξαγωγή

της οποίας η Αρχή ζητούσε συνεχώς

από το 2006– σχετικά µε καταγγελία

ασθενούς για πληµµελή νοσηλεία

από την οποία προκλήθηκε βλάβη

στην υγεία του. Το πόρισµα της Ε∆Ε δεν

έκανε δεκτούς τους ισχυρισµούς του

ασθενούς και δεν απέδωσε ευθύνες

σε κανένα από τα µέλη του νοσηλευ-

τικού ή του ιατρικού προσωπικού. 

Εάν κατά τη διερεύνηση υπόθεσης

προ κύψουν αποχρώσες ενδείξεις για τέ-

λεση αξιόποινης πράξης από λειτουρ-

γό, υπάλληλο ή µέλος της διοίκησης,

ο ΣτΠ υποχρεούται να διαβιβάσει σχε-

τική έκθεση στον αρµόδιο εισαγγελέα. 

Ο ΣτΠ, κατά το 2008, παρέπεµψε δύο

υποθέσεις:

• Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πύρ-

γου. Η υπόθεση αφορά ρύπανση του

περιβάλλοντος από τη λειτουργία δύο

τουρσοποιείων και ενός τυροκοµείου

στην περιοχή των Λακών του δηµοτικού

διαµερίσµατος Χαβαρίου του ∆ήµου

Αµαλιάδας Ηλείας. Οι µονάδες αυτές

λειτουργούσαν χωρίς τις απαιτούµενες

άδειες και ρύπαιναν κατ’ εξακολού-

θηση το περιβάλλον µε τα απόβλητά

τους. Ο ΣτΠ διαπίστωσε τη συστηµα -

τική παράλειψη οφειλόµενων ενερ-

 γειών και την άρνηση εκ µέρους υπη-

ρεσιών της Νοµαρχίας Ηλείας να συ-

νεργαστούν. Ύστερα από την παρα-

ποµπή στον εισαγγελέα, οι υπηρε-

σίες της νοµαρχίας συνεργάστηκαν

µε την Αρχή. Ωστόσο, το θέµα της ου-

σίας των υπηρεσιακών παραλείψεων

παραµένει (υπόθεση 3696/2001). 

• Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάν-

θης. Η υπόθεση αφορά σοβαρές πληµ-

µέλειες του ∆ηµάρχου Τοπείρου, ως

προς το νοµότυπον της σύγκλησης σε

συνεδρίαση της δηµαρχιακής επιτρο-

πής. Αντικείµενο της συνεδρίασης

ήταν ζητήµατα που αφορούσαν απευ-

θείας αναθέσεις δηµόσιων έργων

(υπόθεση 2193/2008). 

Τέλος, στην υπόθεση παραποµπής

στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών

του πρώην ∆ηµάρχου Αµαρουσίου

για την τοποθέτηση διαφηµιστικών

πινακίδων κατά παράβαση του Ν.

2946/2001 (βλ. Ετήσια έκθεση 2007,

σ. 273) διεξάγεται προκαταρκτική εξέ-

 ταση από τις δικαστικές αρχές (υπό -

θεση 13020/2006).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ
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ΑΥΤΟΨΙΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η θετική εµπειρία του ΣτΠ σχετικά µε

την αποτελεσµατικότητα των αυτο-

ψιών, ιδίως όταν πρόκειται για πολε-

οδοµικά και περιβαλλοντικά θέµα-

τα, τις συνθήκες διαβίωσης των Τσιγ-

γάνων, την κράτηση αλλοδαπών, ζη-

τήµατα υγειονοµικής περίθαλψης και

προνοιακών δοµών, τη λειτουργία

ιδρυµάτων για παιδιά κ.λπ., επιβεβαι-

ώ νεται συνεχώς.

Συχνά, χρειάζεται να πραγµατοποιη -

θούν και συναντήσεις εργασίας µε

τους εµπλεκόµενους φορείς, µε στό-

χο την ανταλλαγή γνώσης και εµπει-

ρίας αλλά και για την επίλυση των επί-

µαχων ζητηµάτων. Ο ΣτΠ, κατά το

2008, πραγµατοποίησε περίπου 44 αυ-

τοψίες και 56 συναντήσεις εργασίας,

ορισµένες από τις οποίες, ανάλογα µε

το θεµατικό αντικείµενο, αναδει-

κνύονται στα επί µέρους σχετικά κε-

φάλαια της έκθεσης.*

ΗΜΕΡΙ∆Α: «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΣΤΗ ∆ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
Ύστερα από πρωτοβουλία του ΣτΠ,

πρα γµατοποιήθηκε στις 12 ∆εκεµβρί-

ου 2008 στα γραφεία της Αρχής ηµε-

ρίδα για την προστασία των λιµνών. Στό-

χος της ηµερίδας ήταν να αναλύσει τα

µέσα για την αποτελεσµατική προ-

στασία του οικοσυστήµατος των λι-

µνών, ανιχνεύοντας το οµιχλώδες νο-

µικό πλαίσιο προστασίας και προσεγ-

γίζοντας τα διοικητικά µέτρα προστα-

σίας στην πράξη. Ενεργό συµµετοχή µε

εισηγήσεις και παρεµβάσεις στην ηµε-

ρίδα είχαν ακαδηµαϊκοί, δικαστικοί

λειτουργοί, στελέχη του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ει-

δικοί επιστήµονες του ΣτΠ, εκπρόσω-

ποι περιβαλλοντικών ΜΚΟ κ.ά.*

Ο ΣτΠ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων

που του έχουν ανατεθεί από το Σύνταγ-

µα, εµφανίζεται ενώπιον κοινοβου-

λευτικών επιτροπών µε σκοπό την ενη-

µέρωση του κοινοβουλίου για ειδικό-

τερα θέµατα της αρµοδιότητάς του.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εµφανίστηκε

ενώπιον:

• Της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισό-

τητας και ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου,

στις 27 Φεβρουαρίου, συνοδευόµενος

από τον Βοηθό Συνήγορο, υπεύθυνο

του Κύκλου ∆ικαιωµάτων του Παιδιού.

Ενηµέρωσαν την επιτροπή σχετικά

µε ζητήµατα προάσπισης των δικαι -

ω µάτων του παιδιού. Ιδιαίτερη έµφα-

ση δόθηκε στην αντιµετώπιση φαινο-

µένων εµπορίας παιδιών, παιδικής

πορνείας και πορνογραφίας. 

• Της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θε-

σµών και ∆ιαφάνειας, στις 28 Φε-

βρουαρίου, συνοδευόµενος από τον

Βοηθό Συνήγορο, υπεύθυνο του Κύ-

κλου ∆ικαιωµάτων του Παιδιού. Ενη-

µέρωσαν τα µέλη της επιτροπής για θέ-

µατα αρµοδιότητας του ΣτΠ, µε ιδιαί-

τερη έµφαση σε ζητήµατα προστασίας

των ανηλίκων από τα ΜΜΕ. 

• Της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θε-

σµών και ∆ιαφάνειας, στις 19 Ιουνίου,

συνοδευόµενος από όλους τους Βοη-

θούς Συνηγόρους. Ο ΣτΠ παρουσίασε

τη δραστηριότητα της Αρχής και ενη-

µέρωσε τα µέλη της επιτροπής για τα

ζητήµατα που αναδεικνύονται στην

Ετήσια έκθεση 2007. 

Ο ΣΤΠ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
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Ο ΣτΠ κατά καιρούς αποστέλλει µέλη

του επιστηµο νικού προσωπικού στην

περιφέρεια της χώρας. Στόχος αυτών

των επισκέψε ων είναι να δοθεί η δυ-

νατότητα στους πολίτες της περιφέρειας

να ε νηµερωθούν άµεσα για τις αρµο-

διότητες του ΣτΠ και να καταθέσουν

αναφορές. Πα ράλληλα, οι εκπρόσω-

ποι της Αρχής αξιοποιούν την ευκαιρία

και πραγµατοποιούν συσκέψεις µε

παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης

και των τοπικών δηµόσιων υπηρε-

σιών εν γένει για τα θέµατα που απα-

σχολούν την τοπική κοινωνία, και έρ-

χονται σε επαφή µε τα τοπικά ΜΜΕ.

Το 2008, ο ΣτΠ επισκέφθηκε: 

• Την Καλαµάτα (30 Ιουνίου–1 Ιουλί-

ου). Πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη µε

τους τοπικούς φορείς και µε τον Νο-

µάρχη Μεσσηνίας και πρόεδρο της

Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσε-

ων Ελλάδος. Εκπρόσωποι του ΣτΠ

συναντήθηκαν µε µεγάλο αριθµό πο-

λιτών, οι οποίοι κατέθεσαν αναφο-

ρές και ενηµερώθηκαν για τις αρµο-

διότητες της Αρχής.*
• Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

(8–9 ∆εκεµβρίου). Στη Λαµία, σε συ-

νάντηση στην οποία παρέστησαν ο

Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας

της Στερεάς Ελλάδας, ο νοµάρχης

και εκπρόσωποι από φορείς της πε-

ριοχής, παρουσιάστηκαν οι αρµοδιό-

τητες και ο τρόπος λειτουργίας της Αρ-

χής. Επίσης, πολίτες κατέθεσαν ανα-

φορές και ενηµερώθηκαν για θέµατα

που τους απασχολούν και εµπίπτουν

στην αρµοδιότητα του ΣτΠ. Το κλιµά-

κιο του ΣτΠ δέχθηκε πολίτες και στο

Καρπενήσι. 

Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευ-

νας που διεξάγει στις περιοχές που

επλήγησαν από τις καταστροφικές

πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007, ο

ΣτΠ επισκέφθηκε: 

• Την Εύβοια (3–5 Ιουλίου). Το κλι-

µάκιο του ΣτΠ συµµετείχε στη Χαλκί-

δα σε σύσκεψη µε τον νοµάρχη, τις δη-

µοτικές αρχές, φορείς και υπηρεσίες

της κεντρικής διοίκησης, της Περι-

φέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης

που εµπλέκονται στις διαδικασίες

αποκατάστασης και πρόληψης. Ο ΣτΠ

επισκέφθηκε επίσης οικισµούς που

υπέστησαν µεγάλες καταστροφές,

όπως είναι τα χωριά Τραχήλι (∆ήµος

Ταµυνέων), Κρεµαστό (∆ήµος Κονι-

στρών) και Μίστρος (∆ήµος ∆ιρφύων).

Μέλη του προσωπικού της Αρχής συ-

ζήτησαν µε τους πολίτες, συµπλή-

ρωσαν ερωτηµατολόγια τα οποία θα

χρησιµοποιηθούν στην περαιτέρω

διερεύνηση του ζητήµατος και παρέ-

λαβαν αναφορές. Τέλος, το κλιµάκιο

του ΣτΠ επισκέφθηκε τα Στύρα, όπου

πραγµατοποιήθηκε συνάντηση εργα-

σίας µε τη δήµαρχο και υπαλλήλους

της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης. Μετά

την επίσκεψη, ο ΣτΠ απέστειλε σε όλες

τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες έκ θεση

µε τις πρώτες διαπιστώσεις του, προ-

κειµένου να ανοίξει ο διάλογος για την

αποτελεσµατικότερη ενίσχυση των

πυροπαθών, την άµεση λήψη µέτρων

πυροπροστασίας και την υλοποίηση

των µέτρων αποκατάστασης του πε-

ριβάλλοντος.*
• Την Ηλεία (13–16 Οκτωβρίου) και τη

Λακωνία (10–12 Νοεµβρίου). Οι εκ-

πρόσωποι του ΣτΠ συµµετείχαν σε συ-

σκέψεις µε φορείς των δύο νοµών, οι

οποίοι εµπλέκονται στην υλοποίηση

των µέτρων αποκατάστασης και πρό-

ληψης. Στην Ηλεία ο ΣτΠ επισκέ φθηκε

τους πυρόπληκτους οικισµούς των

δήµων Φολόης, Ωλένης, Ζαχάρως, 

Α λιφείρας και Ανδρίτσαινας. Στη Λα-

κωνία τους δήµους Θεραπνών και Οι-

τύλου, καθώς και πυρόπληκτους οι-

κισµούς στον Πάρνωνα. Οι εκπρόσω-

ποι του ΣτΠ δέχθηκαν αναφορές από

πολίτες, επισκέφθηκαν υπηρεσίες

υγείας και πρόνοιας και οργάνωσαν επί

µέρους συσκέψεις για περιβαλλοντι-

κά θέµατα.*

ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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Μέλη του επιστηµονικού προσωπι-

κού του ΣτΠ συµµετείχαν σε εκπαι-

δευτικά και σε επιµορφωτικά σεµι -

νάρια, τα οποία οργανώθηκαν από

ποι κίλους φορείς της δηµόσιας διοί-

κησης, µε στόχο την αξιοποίηση της

εµπειρίας της Αρχής. Αναφέρονται εν-

δεικτικά: το Πρόγραµµα Επιµόρφω-

σης Νεοπροσληφθέντων Υπαλλήλων

του ΙΚΑ, τα προγράµµατα του Ινστι -

τούτου Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέ -

ντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (διοίκηση

οργανισµών, κοινωνική πολιτική, δι-

οίκηση υπηρεσιών υγείας, εργαστή-

ριο µε θέµα «Έλεγχος της διοικητι-

κής δράσης: Μελέτη περιπτώσεων»,

επιµορφωτικό πρόγραµµα µε θέµα:

«Φαινόµενα παιδικής βίας»), εκπαι-

δευτικές συναντήσεις που οργανώ-

νουν σύµβουλοι πρωτοβάθµιας και

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κ.λπ. 

Επίσης, ο ΣτΠ, σε συνεργασία µε τη

Σχολή Επιµόρφωσης του Υπουργείου

Οικονοµίας και Οικονοµικών, διοργά -

νωσε επιµορφωτικό σεµινάριο στη

Ρόδο (13–14 Οκτωβρίου) µε θέµα

«Η φορολογική διοίκηση στην υπη-

ρεσία των πολιτών – Ο ρόλος του ΣτΠ

στην επίλυση προβληµάτων». 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ο ΣτΠ επιχειρεί να θεµελιώσει συ-

στηµατική συνεργασία µε ΜΚΟ προ-

κειµένου να προσεγγίσει κατηγορίες

του πληθυσµού που ανήκουν σε ιδι-

αίτερα ευάλωτες οµάδες και αδυνα-

τούν, για ποικίλους λόγους, να έχουν

πρόσβαση στην Αρχή. 

Με αυτόν τον στόχο ο ΣτΠ:

• Συνέχισε τη λειτουργία του δικτύου για

την αµοιβαία ενηµέρωση και πληρο-

φόρηση  σχετικά µε την προστασία των

δικαιωµάτων και την κοινωνική στήρι-

ξη ευάλωτων κοινωνικών οµάδων,

όπως είναι οι Τσιγγάνοι και οι αιτούντες

άσυλο. Το δίκτυο λειτουργεί συστη-

µατικά και αποδεικνύεται ότι σταδιακά

επιτυγχάνονται οι στόχοι του που είναι:

α) να διευκολύνει την πρόσβαση των

µελών των ευάλωτων αυτών οµάδων

στις υπηρεσίες διαµεσολάβησης του

ΣτΠ για την προάσπιση των δικαιω -

µάτων τους, και β) να καλύψει το έλ-

λειµ µα πληροφόρησης και ειδικής τε-

χνογνωσίας που αντιµετωπίζουν πολ-

λοί φορείς της κοινωνίας των πολιτών

οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο

αυτό όσον αφορά σχετικές νοµοθετικές

και νοµολογιακές εξελίξεις.*
• Πραγµατοποίησε, στις 16 Οκτωβρί-

ου, συνάντηση εργασίας µε ΜΚΟ που

ασχολούνται µε τα δικαιώµατα του

παιδιού µε αντικείµενο συζήτησης: α)

τη δυνατότητα συνεργασίας του Συ-

νηγόρου του Παιδιού µε τις ΜΚΟ και την

προοπτική να δηµιουργηθεί δίκτυο

για την παρακολούθηση της εφαρµο-

γής της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ι-

καιώµατα του Παιδιού, και β) την από

κοινού προώθηση προς τους ευρω-

παϊκούς θεσµούς των θέσεων των

ΜΚΟ που ασχολούνται µε τα δικαιώ-

µατα του παιδιού. Στη συνάντηση συµ-

µετείχαν 65 σύνεδροι από 40 ΜΚΟ, η

διεθνής οργάνωση «Eurochild» και

εκπρόσωποι της Γενικής Γραµµατείας

Νέας Γενιάς και του Παρατηρητήριου

για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. 

• Πραγµατοποίησε, στις 16 ∆εκεµβρί-

ου, συνάντηση γνωριµίας µε ΜΚΟ,

επαγγελµατικές και συνδικαλιστικές

οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποι-

ούνται σε θέµατα που σχετίζονται µε

θέµατα φύλου. Στη συνάντηση ενη-

µερώθηκαν οι φορείς για τη σύσταση

και τη λειτουργία του νέου Κύκλου του

ΣτΠ για ζητήµατα ισότητας των φύλων,

ανταλλάχθηκαν απόψεις και διερευ-

νήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας

της Αρχής µε τις ΜΚΟ.*

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΚΟ
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Κατά το 2008, ο ΣτΠ εξέδωσε:

• Ηµερολόγιο για το 2009, το οποίο απέ-

στειλε σε επιλεγµένους αποδέκτες.

• Τα πρακτικά της ηµερίδας «Το δέ -

ντρο και το δάσος» την οποία οργά-

νωσε ο ΣτΠ (εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα,

Αθήνα/Κο µο τηνή).

• Ενηµερωτικά φυλλάδια που αφο-

ρούν γενικά τον θεσµό του ΣτΠ και

απευθύνονται σε όλους τους πολίτες,

αλλά και ειδικό φυλλάδιο για την ενη-

 µέρωση του κοινού σχετικά µε θέµα-

τα ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυ-

ναικών στον τοµέα της απασχόλησης

και της εργασίας.

O ΣτΠ εκδίδει τριµηνιαίο ηλεκτρονικό

ενηµερωτικό δελτίο, στο οποίο πα-

ρουσιάζεται συνοπτικά το έργο της Αρ-

χής (πορίσµατα, προτάσεις, έρευνες,

αυτοψίες, συναντήσεις εργασίας, διε-

θνείς σχέσεις κ.λπ.). Στόχος του ΣτΠ εί-

ναι να διευρύνει το φάσµα των συνο-

µιλητών του και να έχει µια συνεχή,

αδιαµεσολάβητη και αµφίδροµη επι-

κοινωνία µε τους πολίτες.

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

* Περισσότερα και πιο αναλυτικά στοιχεία µπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα  του ΣτΠ www.synigoros.gr

∆είτε επίσης το τριµηνιαίο ενηµερωτικό ηλεκτρονικό δελτίο του ΣτΠ
www.synigoros.gr/newsletter.htm
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