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Η χρονιά που πέρασε φέρει αναμφι-
σβήτητα τη σφραγίδα της βαθιάς οι-
κονομικής και δημοσιονομικής κρί- 
σης, η οποία είχε καθολική επίδρα-
ση σε όλες τις κοινωνικοοικονομικές 
παραμέτρους, συμπεριλαμβανομέ- 
νου του πεδίου των ανθρωπίνων δι- 
καιωμάτων. Ζητήματα και προβλή-
ματα που είχαν επανειλημμένα απα-
σχολήσει τον Συνήγορο του Πολίτη 
(ΣτΠ), αλλά όχι επαρκώς την πολι-
τεία, εκδηλώθηκαν αυτή τη φορά με 
πρωτοφανή οξύτητα.
Ειδικά το ζήτημα των «αντικανονι-
κών» μεταναστών και των αιτούντων  
άσυλο, καθώς και τα συναφή κοινω- 
νικά προβλήματα, κυριάρχησαν καθ’  
όλη τη διάρκεια του έτους με αυξα-
νόμενη ένταση. Έλαβαν δε εκρηκτι-
κές διαστάσεις στο κοινωνικό πεδίο  
και τον δημόσιο λόγο κατά το δεύτε-
ρο εξάμηνο, εν όψει και των εκλο-
γών για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η  
κατάσταση στο ιστορικό και εμπορι- 
κό κέντρο της Αθήνας υπήρξε η αιχ-
μή του δόρατος για την κοινωνική 
αναστάτωση. Ο ΣτΠ έγκαιρα επισή-

μανε την πολυπλοκότητα και την 
αντιφατικότητα του φαινομένου της 
κοινωνικής αναστάτωσης, υπογραμ-
μίζοντας ταυτόχρονα τους πολλα-
πλούς κινδύνους που εγκυμονεί η 
πολύχρονη αδράνεια και ουσιαστι-
κά η απόσυρση τόσο της κεντρικής 
διοίκησης όσο και της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης. Ο συντονισμός των δι-
αφορετικών αρμόδιων φορέων και 
υπηρεσιών για την ιεράρχηση των 
αναγκών και τη διαχείριση και την 
επίλυση, με συστηματικό και συνθε-
τικό τρόπο, των προβλημάτων πα-
ραμένει απόλυτη προτεραιότητα για 
το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο ΣτΠ 
προτίθεται να συμβάλει στην προ-
σπάθεια αυτή, στο μέτρο των δυνά-
μεων και των αρμοδιοτήτων του. 
Ανάλογα ισχύουν και για την κοι-
νωνικά ευάλωτη ομάδα των Ρομά 
(Τσιγγάνων). Φαίνεται ότι, παρά την 
επίσημη ρητορική και την ανάληψη 
κάποιων θετικών πρωτοβουλιών, η  
συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα εξα- 
κολουθεί να υπόκειται σε πολλα-
πλούς ομόκεντρους κύκλους κοι νω- 

νικού αποκλεισμού, γεγονός που 
ενισχύει την υπάρχουσα εις βάρος 
τους κοινωνική καχυποψία και απα-
ξίωση, αλλά και την αφανή, πολύ-
μορφη (και ενδοκοινοτική) θυματο-
ποίηση, ιδίως των παιδιών και των 
γυναικών Ρομά.
Η εικόνα θα μπορούσε να είναι καλύ-
τερη, εάν η διοίκηση ανταποκρινόταν 
ικανοποιητικά στα καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις που ο ρόλος της και οι 
κανονιστικές διατάξεις επι τάσσουν. 
Όμως, όπως και κατά το παρελθόν 
έχει συμβεί, ο ΣτΠ διαπιστώνει αδυνα-
μίες και καθυστερήσεις στην προσαρ-
μογή του θεσμικού πλαισίου προς τις 
κοινωνικές ανάγκες από την άποψη 
των θεμελιωδών δικαιω μάτων και 
ελευθεριών. Επίσης, επιμένουν ακό-
μη πρακτικές «στρέβλωσης» της νο-
μιμότητας στο όνομα κακώς εννοού-
μενων σκοπιμοτήτων της διοίκησης, 
αλλά και για λόγους εξυπηρέτησης 
συντεχνιακών και άλλων συμφερό-
ντων. Η κατάσταση επιδεινώνεται με 
την (κατά)χρηση από τους διοικη-
τικούς φορείς της διακριτικής ευχέ-
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ποκριθούν σε συνθετότερες απαιτή-
σεις πολιτών και κοινωνικά ευπα-
θών ομάδων, να αναλάβουν πρω-
τοβουλίες με ευελιξία, φαντασία και 
υψηλό φρόνημα. 
Στην κατεύθυνση αυτή, και στο κρί-
σιμο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, που αποτελεί βασικό δείκτη  
του νομικού και πολιτικού πολιτι- 
σμού ιδίως σε κάθε ευρωπαϊκή χώ-
ρα, ο αξιόπιστος διαμεσολαβητικός  
μηχανισμός του ΣτΠ θα σταθεί κρι-
τικός αρωγός, με κατά το δυνατόν 
εποικοδομητικές παρεμβάσεις, προ- 
τάσεις και υποδείξεις, ιδέες και πρω- 
τοβουλίες, στο πλαίσιο του συνταγ-
ματικού του ρόλου.

κοινωνική, θέτει την ευρύτερη δημό-
σια διοίκηση μπροστά σε ευθύνες,  
σημαντικότερες από ποτέ. Η υπερά-
σπιση και η περαιτέρω εμβάθυνση 
του κράτους δικαίου υπήρξε πάντο-
τε εγχείρημα επίπονο και δυσκολό-
τερο έναντι της εύκολης διολίσθη-
σης στον χυδαίο λαϊκισμό που πά-
ντοτε λανθάνει για την υπονόμευση 
του κράτους δικαίου και στη βαρβα- 
ρότητα που πάντοτε ελλοχεύει για 
την κατεδάφισή του. Η ελληνική δη-
μόσια διοίκηση και τα στελέχη της 
καλούνται, υπό εξαιρετικά δυσμε-
νείς όρους και συνθήκες, να συμβά- 
λουν στην ανασυγκρότηση του συ-
νεκτικού κοινωνικού ιστού, να αντα-

ρειας, η οποία συχνά καταλήγει στη 
στρέβλωση των αρχών του κράτους 
δικαίου, αντί να λειτουργεί ως ασφα-
λιστική δικλείδα για την ευέλικτη και 
ουσιαστική επίλυση των προβλη-
ματικών καταστάσεων, στις οποίες 
εμπλέκονται οι πολίτες. Ιδιαί τερα, η 
έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας εξα-
κολουθεί να υπονομεύει τις σχέσεις 
διοίκησης και πολίτη, τροφοδοτώντας  
την αμοιβαία καχυποψία, δημιουργώ-
ντας εντάσεις στις μεταξύ τους σχέ-
σεις και συμβάλλοντας στην περαιτέ-
ρω υποβάθμιση της «καθημερινής» 
ποιότητας της δημοκρατίας. 
Η προϊούσα οικονομική κρίση, που 
έχει ήδη μετατραπεί σε πολιτική και  

εμπορικό κέντρο της Αθήνας σχετι-
κά με τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν από τη ραγδαία υποβάθμιση 
της περιοχής. Αφού διενήργησε αυτο-
ψίες, πραγματοποίησε συναντήσεις  
με πολίτες και εκπροσώπους φορέ-
ων και υπηρεσιών, ο ΣτΠ προέβη σε 
κρίσιμες διαπιστώσεις για την κατά-
σταση που επικρατεί στην ευρύτερη 
περιοχή και, με βάση αυτές, διατύ-
πωσε προτάσεις για την ενεργοποί-
ηση των αρμόδιων φορέων και τη 
λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων1. 

1  http://www.synigoros.gr/pdf_01/8695_1_

EPISTOLI_ISTORIKO_KENTRO.pdf

στών στο κέντρο της Αθήνας. Δεύτε-
ρον, όταν η διοίκηση αναδιατάσσει τις  
προτεραιότητές της με αμιγώς ταμει-
ακά κριτήρια και πάντως κατά τρό-
πο επιβαρυντικό για όσους στερού-
νται συμμετοχής στον δημόσιο λόγο, 
όπως στην περίπτωση της στεγαστι-
κής αποκατάστασης των Ρομά. υπό 
τους όρους αυτούς, προβλήματα κοι-
νωνικά ευπαθών ομάδων, που εδώ 
και χρόνια απασχολούσαν τον ΣτΠ, 
αποκτούν τώρα νέες διαστάσεις και 
αυξημένο βαθμό δυσκολίας για την 
αντιμετώπισή τους.

τΟ ΙστΟΡΙκΟ ΕΜΠΟΡΙκΟ κΕΝτΡΟ 
τησ ΑΘηΝΑσ
Ο ΣτΠ εξέτασε μεγάλο αριθμό ανα-
φορών από κατοίκους, επιχειρημα-
τίες και εργαζομένους στο ιστορικό 

Η πραγματικότητα της οικονομικής 
κρίσης δεν θα μπορούσε να αφήσει 
άθικτα τα ανθρώπινα δικαιώματα, και 
μάλιστα σε ολόκληρο το φάσμα τους. 
Ιδιαίτερα οξυμένα, ωστόσο, εμφανί-
ζονται τα προβλήματα σε πεδία που 
σχετίζονται με φαινόμενα κοινωνι-
κού αποκλεισμού, καθώς εκεί οι επι-
πτώσεις της γενικότερης κρίσης είναι 
ήδη απτές και ορατές. Ευπαθείς ομά-
δες, όπως οι μετανάστες ή οι Ρομά, 
θίγονται ούτως ή άλλως άμεσα, με 
την υποβάθμιση των δικών τους δυ-
νατοτήτων ή ευκαιριών επιβίωσης. 
Θίγονται όμως και έμμεσα, τουλάχι-
στον με δύο τρόπους. Πρώτον, όταν 
ο υπόλοιπος πληθυσμός καθίσταται 
ανασφαλής και καχύποπτος αναζη-
τώντας αποδιοπομπαίους τράγους, 
όπως στην περίπτωση των μετανα-

κοιΝΩΝικοσ αΠοκλΕισμοσ: ΔικαιΩμαΤα ΠοΥ «κοσΤιζοΥΝ»

http://www.synigoros.gr/pdf_01/8695_1_EPISTOLI_ISTORIKO_KENTRO.pdf
http://www.synigoros.gr/pdf_01/8695_1_EPISTOLI_ISTORIKO_KENTRO.pdf
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τα προβλήματα του ιστορικού 
κέντρου
Το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και 
η ευρύτερη περιοχή που γειτνιάζει 
με αυτό έχουν μεταβληθεί σε χώρο 
αθρόας συγκέντρωσης μεταναστών 
«χωρίς χαρτιά» και αιτούντων άσυ-
λο, oι οποίοι διαμένουν σε μισθωμέ-
να διαμερίσματα ή άλλες εγκαταστά-
σεις υπό συνθήκες πέρα από κάθε 
ανεκτό όριο αξιοπρεπούς διαβίω-
σης. Οι συνθήκες αυτές οδηγούν σε 
σοβαρή υποβάθμιση της εν γένει 
δυ νατότητας των εκεί διαβιούντων ή 
απασχολουμένων, Ελλήνων ή αλλο-
δαπών, να απολαύουν των θεμελιω-
δών δικαιωμάτων τους, όπως είναι η 
υγεία, η ασφάλεια, η ελεύθερη κυ-
κλοφορία και η επιχειρηματικότητα. 

Εκτός από την έλλειψη συνολικού 
σχεδιασμού και την ανεπάρκεια 
των κανονιστικών ρυθμίσεων, 
διαπιστώνεται επίσης πολύχρονη 
αδράνεια ή έλλειψη βούλησης, 
τόσο της κεντρικής διοίκησης  
όσο και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, να ασκήσουν  
τα προβλεπόμενα από  
το ήδη ισχύον νομοθετικό  
πλαίσιο καθήκοντά τους  
προκειμένου να αντιμετωπιστούν  
τα άμεσα προβλήματα.  
Επιπλέον, η οιονεί απόσυρση  
του κράτους από την περιοχή, 
ιδίως από τον δημόσιο  
χώρο, αναπόφευκτα  
συμβάλλει στην ανάπτυξη  
τάσεων εθνοφυλετικής  
και κοινωνικής  
μισαλλοδοξίας. 

• Προστασία της δημόσιας τάξης και  
ασφάλειας, με την εφαρμογή ειδικού 
αστυνομικού σχεδιασμού προσαρ-
μοσμένου στις τοπικές συνθήκες,  
ως συνέχιση στις σχετικές προσπά-
θειες της αστυνομίας που φέρονται 
να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ανα-
γκαία κρίνεται η αμεσότητα της αστυ-
νομικής παρέμβασης, χωρίς όμως  
εκπτώσεις αναφορικά με τα δικαιώ-
ματα των υπόπτων. Για την πιο απο- 
δοτική και ορθή εφαρμογή του αστυ-

Οι προτάσεις για το ιστορικό 
κέντρο
Τόσο ο συντονισμός και ο έλεγχος 
υλοποίησης των αναγκαίων επιμέ-
ρους δράσεων όσο και η εποπτεία της 
αποτελεσματικής εφαρμογής τους  
θα πρέπει να ανατεθούν σε κάποιον 
υφιστάμενο πολιτειακό φορέα ή αρ-
χή που θα έχει και την κύρια ευθύνη 
λογοδοσίας. Στην κατεύθυνση αυτή 
ο ΣτΠ πρότεινε να ληφθούν άμεσα 
μέτρα ώστε να υπάρξει: 
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ων αρχών να λάβουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί στους 
πληθυσμούς Ρομά κατάλληλη στέ-
γη υπό αξιοπρεπείς συνθήκες. 

Χαρακτηριστικές είναι  
οι περιπτώσεις  
(Ασπρόπυργος, Βοτανικός,  
Πάτρα) κατά τις οποίες  
οι συναρμόδιες υπηρεσίες  
της τοπικής αυτοδιοίκησης  
και της κεντρικής διοίκησης  
όχι μόνο καθυστερούν  
υπερβολικά στην εξεύρεση  
λύσεων μετεγκατάστασης,  
αλλά σχεδόν συστηματικά 
αρνούνται να λάβουν  
τα αναγκαία μέτρα για  
τη βελτίωση των συνθηκών  
στους εκεί καταυλισμούς. 

Οι παραλείψεις αυτές έχουν συμβά-
λει σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία  
συνθηκών (έλλειψη ύδρευσης, απο- 
χέτευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος, 
παντελής απουσία υπηρεσιών κα-
θαριότητας, καύση και επεξεργασία 
πρώτων υλών από τους διαμένοντες 
Ρομά) οι οποίες συνιστούν κίνδυνο 
για τη δημόσια υγεία και έχουν ως 
πρόσθετο αποτέλεσμα τις εύλογες 
αντιδράσεις των υπόλοιπων κατοί-
κων της περιοχής.
Επιπλέον, ο ΣτΠ έχει γίνει αποδέ-
κτης αναφορών (υποθέσεις 125601/ 

2010, 127487/2010 κ.ά.) για ανα-
γκαστικές ή βίαιες εξώσεις Ρομά 
από καταυλισμούς, τις οποίες σε κά- 
ποιες περιπτώσεις κατόρθωσε να 
αποτρέψει. Συνήθως, η διαδικασία 
που ακολουθείται είναι η έκδοση 

περίθαλψης, που απορρέουν από τη 
νομιμότητα παραμονής. Με τον τρό-
πο αυτόν θα καταστεί δυνατή και η, 
σε κάθε περίπτωση αναγκαία, κατα-
γραφή τους. 

•Οργάνωση της υποδοχής των αιτού-
ντων άσυλο σύμφωνα με τις σχετικές 
υποχρεώσεις της χώρας, όπως πα-
ροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης, δημιουργία Κέντρων Φιλοξε- 
νίας, καθώς και εφαρμογή των υπό-
λοιπων απαιτούμενων μέτρων για 
τη διασφάλιση της προβλεπόμενης 
προστασίας. 

• Καταπολέμηση της εμπορίας αν-
θρώπων και προστασία των θυμάτων.

• Σχεδιασμός και υλοποίηση, άμε-
σα, από τους φορείς τοπικής αυτοδι-
οίκησης, μέτρων για τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης, όπως είναι η 
καθαριότητα της περιοχής, η τήρηση 
των όρων υγιεινής, η παροχή βασι-
κών υπηρεσιών υγείας και ο έλεγχος 
των οχληρών δραστηριοτήτων. 

στΕγΑστΙκη ΑΠΟκΑτΑστΑση 
ΠληΘΥσΜώΝ ΡΟΜΑ
Η στεγαστική αποκατάσταση και η 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των Ρομά απασχόλησαν και το 2010 
ιδιαιτέρως τον ΣτΠ, ο οποίος πάντως 
δεν παραγνωρίζει το γεγονός ότι οι 
δημοσιονομικές παράμετροι περιο-
ρίζουν τις προοπτικές επίλυσης των 
συγκεκριμένων προβλημάτων.

βελτίωση συνθηκών 
διαβίωσης και προσωρινή 
μετεγκατάσταση
Ο ΣτΠ εξακολουθεί να διαπιστώνει 
αδράνεια ή απροθυμία των αρμόδι-

νομικού σχεδιασμού, κρίνεται σκό-
πιμο να διενεργηθεί τοπική θυματο-
λογική έρευνα, που θα καταγράψει, 
εκτός από την επίσημη στατιστική, 
την πραγματική έκταση και τα ποι-
οτικά χαρακτηριστικά της εγκλημα-
τικότητας, τον βαθμό ανασφάλειας, 
αλλά και τις ανάγκες, τις στάσεις 
και τις αντιλήψεις των πολιτών, έτσι 
ώστε οι δράσεις να προσαρμοστούν 
πιο αποτελεσματικά στις ειδικές το-
πικές συνθήκες. Στο πλαίσιο της δη-
μιουργικής συμμετοχής των πολιτών 
στην εξεύρεση των προσφορότερων 
για τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες 
λύσεων, θα πρέπει να ενεργοποιη-
θούν τα Τοπικά Συμβούλια Πρόλη-
ψης της Παραβατικότητας, που ήδη 
προβλέπει ο Ν. 2713/1999, και να συ- 
γκροτηθεί αντίστοιχα το προβλεπό-
μενο Κεντρικό Συμβούλιο, η θητεία 
του οποίου έχει λήξει από τον Ιούνιο 
του 2009.

• Ειδική μέριμνα για τους αλλοδα-
πούς που διαβιούν στην περιοχή και 
λήψη μέτρων και πρωτοβουλιών κα- 
τά προτεραιότητα στον βαθμό που 
επιτρέπει η παρούσα δημοσιονομική  
κατάσταση. Ανάμεσα στα απαιτούμε-
να μέτρα συγκαταλέγονται η ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη, η κοινω-
νική φροντίδα και η προληπτική ια-
τρική, η αποτροπή φαινομένων γκε-
τοποίησης.

• Αναγνώριση ειδικού καθεστώτος  
διαμονής για τους αλλοδαπούς «χω-
ρίς χαρτιά» που δεν είναι δυνατόν να 
απομακρυνθούν από τη χώρα, καθώς 
και αναγνώριση σε αυτούς των δι-
καιωμάτων, όπως της εργασίας, της  
στέγης και της ιατροφαρμακευτικής 
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ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης (υΕΑΗΔ), φαίνεται ότι κα-
τά την τελική φάση της αποπληρω-
μής το πρόγραμμα οδηγείται σε κα- 
τάρρευση. Σειρά αναφορών στον ΣτΠ 
(υποθέσεις 126886/2010, 129260/ 

2010 κ.ά.) έχουν ως αντικείμενο 
αναγκαστικές κατασχέσεις ακινήτων 
λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, είτε  
με πρωτοβουλία ορισμένων ΔΟυ 
(λ.χ. στις Σέρρες), για οφειλές ακόμη  
και ανεξάρτητες από τις δόσεις του 
δανείου, είτε με πρωτοβουλία ιδιω-
τών δανειστών. Οι κατασχέσεις στη-
ρίζονται ενίοτε σε οφειλές εξαιρετι-
κά χαμηλές (λ.χ. 1.500–3.500 ευρώ) 
σε σχέση με το δάνειο των 60.000 ευ - 
ρώ που χορηγήθηκε. Ήδη το υΕΑΗΔ, 
απευθυνόμενο στο υπουργείο Οικο-
νομικών, συνιστά τη συνεκτίμηση 
«των ειδικότερων συνθηκών διαβί-
ωσης των οφειλετών, κυρίως όταν 
η προς κατάσχεση κατοικία αποτε-
λεί πρώτη κατοικία των ιδίων και των 
μελών της οικογένειάς τους και έχει 
αποκτηθεί στο πλαίσιο κοινωνικών 
προγραμμάτων που βρίσκουν έρει-
σμα στην καταπολέμηση των διακρί-
σεων και του κοινωνικού αποκλει-

κατασχέσεις οικιών  
που είχαν αποκτηθεί  
με στεγαστικά δάνεια
Κατά τα τελευταία χρόνια, τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί για τη στεγαστική  
αποκατάσταση των Ρομά εξαντλού-
νται σχεδόν αποκλειστικά στη χορή-
γηση στεγαστικών δανείων με την 
εγγύηση του ελληνικού δημοσίου 
για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.  
Ωστόσο, από τη μέχρι σήμερα υλο-
ποίηση του προγράμματος δανειο-
δότησης, διαπιστώνεται η αποτυχία 
ή έστω η αναποτελεσματικότητά του  
σε μεγάλο βαθμό, κυρίως λόγω προ- 
βλημάτων στη διαδικασία χορήγη-
σης των δανείων και λόγω της απου- 
σίας μηχανισμού ελέγχου και επο-
πτείας. Οι αιτίες των προβλημάτων 
αυτών εντοπίζονται τόσο στα κριτή-
ρια υπαγωγής στο πρόγραμμα δα-
νειοδότησης (οικονομικά, όπως το 
ύψος του εισοδήματος, ή κοινωνικά, 
όπως ο αριθμός των ανήλικων τέ-
κνων) όσο και στη διαδικασία εκτα-
μίευσης από τις συμβεβλημένες τρά- 
πεζες. 
Παρά τις έντονες προσπάθειες του 
υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ-

πρωτοκόλλων διοικητικής αποβο-
λής και η εκτέλεσή τους σε περί-
πτωση κατάληψης δημόσιου ή δη-
μοτικού ακινήτου. Εντούτοις, δεν 
λαμβάνεται μέριμνα για την εξεύ-
ρεση και τη διαμόρφωση χώρου με-
τεγκατάστασης υπό συνθήκες αξιο-
πρεπούς διαβίωσης, με αποτέλεσμα 
οι εκδιωκόμενοι να καταλαμβάνουν 
νέα ακίνητα και να εγκαθίστανται σε 
αυτά. 
Ο ΣτΠ και κατά το παρελθόν έχει επι-
σημάνει την ανεπάρκεια του υφι-
στάμενου νομοθετικού πλαισίου, το  
οποίο προβλέπει τη δημιουργία χώ- 
ρων μονάχα για την προσωρινή 
εγκατάσταση των πλανόδιων πλη-
θυσμών. Ωστόσο, παρά τις αδυνα-
μίες της ισχύουσας νομοθεσίας, ο 
ΣτΠ επισημαίνει την υποχρέωση της  
τοπικής και της περιφερειακής αυ-
τοδιοίκησης, σύμφωνα με τον Κώ δι - 
κα Δήμων και Κοινοτήτων, αλλά και 
σύμφωνα με την πρόσφατη αναδιορ-
γάνωση της αυτοδιοίκησης, να λά-
βουν μέτρα για τη στεγαστική απο- 
κατάσταση των ευπαθών κοινωνι-
κών ομάδων που διαβιούν στις οικεί- 
ες διοικητικές περιφέρειες. 
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δομές υποδοχής  
για τους αιτούντες άσυλο
Στην ελληνική επικράτεια, και ιδιαί-
τερα στις παραμεθόριες περιοχές, 
απουσιάζει οποιοδήποτε σύστημα 
για τον διαχωρισμό των εισερχομέ-
νων με βάση συγκεκριμένα κριτή-
ρια, όπως είναι οι δικαιούχοι διε-
θνούς προστασίας2. Αντίθετα, οι μα-
ζικές αφίξεις αντιμετωπίζονται με 
ομοιόμορφες πρακτικές. Έτσι δημι-
ουργούνται σοβαρά προβλήματα, τό- 
σο σε σχέση με τη μεταχείριση των 
ανθρώπων αυτών σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις της χώρας, κατά τη δι-
εθνή και την εθνική νομοθεσία, όσο 
και σε σχέση με τη δυνατότητα της 
πολιτείας να γνωρίζει πλήρως τον 
πληθυσμό που διέρχεται και διαμέ-
νει στη χώρα. 
Η εκπόνηση πρότασης για τη δημι-
ουργία και την οργάνωση Κέντρων 
Πρώτης υποδοχής (screening cen- 
ters) αποτέλεσε αντικείμενο επιτρο-
πής εμπειρογνωμόνων, η οποία συ-
γκροτήθηκε στις αρχές του 2010 με 
πρωτοβουλία του υπουργείου Προ- 
στασίας του Πολίτη και στην οποία 
συμμετείχαν και εκπρόσωποι του 
ΣτΠ. Από τα κέντρα αυτά θα διέρχο-
νται οι νεοεισερχόμενοι αλλοδα-
ποί, στους οποίους θα παρέχονται 
οι πρώτες υπηρεσίες υποδοχής, κα-
θώς και ψυχοκοινωνική και νομική 
βοήθεια. Ταυτόχρονα θα διαπιστώ-
νεται το νομικό τους καθεστώς ή οι 
τυχόν ιδιαίτερες ανάγκες τους, προ-
κειμένου να αποφασιστεί εξατομι-

Υπερσυνωστισμός  
στους χώρους κράτησης
Από σειρά επισκέψεων σε σημαντι-
κό αριθμό καταστημάτων κράτησης 
σε όλη τη χώρα, διαπιστώνεται ότι 
παντού ο αριθμός των κρατουμέ-
νων υπερβαίνει κατά πολύ τα προ-
βλεπόμενα όρια, με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται σοβαρότατα προ-
βλήματα τόσο για τους ίδιους, όσο 
και για το προσωπικό. Η κατάσταση 
επιδεινώνεται και τα προβλήματα 
οξύνονται σε πολλές περιπτώσεις, 
λόγω της παλαιότητας των κτιρια-
κών και άλλων υποδομών, αλλά και 
της απουσίας μέριμνας για συντηρή- 
σεις και επισκευές. Κρατούμενοι κοι- 
μούνται στο πάτωμα των αποχωρη- 
τηρίων λόγω έλλειψης οποιουδή-
ποτε άλλου χώρου, χορηγείται ανε-
παρκής ποσότητα καθαριστικών και  
ειδών προσωπικής υγιεινής και επι- 
πλέον παρατηρείται σημαντική υστέ- 
ρηση στην ποσότητα και την ποιό-
τητα του φαγητού. Όπως έχει και άλ- 
λοτε επισημανθεί (βλ. ετήσιες εκ-
θέσεις 2006, σ. 69–70· 2009, σ. 37–

38), οι συνθήκες αυτές αποτελούν 
απειλή για την υγεία όλων, κρατου-
μένων και προσωπικού, και επιβα-
ρύνουν το ήδη προβληματικό κλίμα 
δημιουργώντας μόνιμο καθεστώς 
έντασης, αλλά και αισθήματα εγκα-
τάλειψης και απαξίωσης. Τέλος, σε 
σημείο έντονης τριβής έχει αναχθεί 
μια πρακτική που έχει αρχίσει να 
διαφαίνεται, αυτή του περιορισμού 
των τακτικών αδειών, συχνά μάλι-
στα χωρίς αιτιολογία.

σμού». Ωστόσο, η παραίνεση αυτή 
δεν αρκεί για τον τερματισμό των κα- 
τασχέσεων, καθώς οι συναρμόδιοι  
φορείς θα πρέπει επιπλέον να δρουν 
συντονισμένα για την επίτευξη του 
κοινού στόχου. 

Ειδικότερα, ο ΣτΠ προτείνει:
Να καταστεί δυνατή η αποπληρωμή 
των στεγαστικών δανείων σε μικρές 
δόσεις, για μεγαλύτερο χρονικό δι-
άστημα και χωρίς επιπλέον τόκους, 
και να αποτραπεί το φαινόμενο, οι-
κίες που έχουν αποκτηθεί με επιβά-
ρυνση των φορολογουμένων να πε-
ριέρχονται στην κυριότητα μη δικαι-
ούχων εξαιτίας οφειλών πολύ χαμη-
λότερων από το ποσόν του δανείου.

ΑλλΕσ ΕΝδΕΙκτΙκΕσ 
ΠΕΡΙΠτώσΕΙσ δΙκΑΙώΜΑτώΝ  
ΠΟΥ «κΟστΙζΟΥΝ»
Στη δημόσια διοίκηση πάμπολλες 
είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες 
η δημοσιονομική στενότητα μεταλ-
λάσσεται ανεπαίσθητα ή και ανεπί-
γνωστα σε ζήτημα δικαιωμάτων. Σε 
πεδία όπως είναι οι χώροι κράτησης, 
οι δομές υποδοχής αιτούντων άσυλο 
ή η υπολειτουργία των υπηρεσιών, 
η πολιτεία αναγνωρίζει τα προβλή-
ματα, αλλά αδυνατεί να τα επιλύσει, 
καθώς οι πόροι δεν επαρκούν ή δι-
ατίθενται κατά προτεραιότητα σε το-
μείς υψηλότερης δημοτικότητας. Τέ-
λος, εμφανίζεται ισχυρή τάση μέρος 
των υποχρεώσεων του κράτους να 
μετακυλίεται στους ώμους των απο-
δεκτών της μιας ή της άλλης υπηρε-
σίας, όπως συνέβη με τα δίδακτρα 
για μεταπτυχιακές σπουδές.

2  http://www.synigoros.gr/allodapoi/news_

archive_02.htm

http://www.synigoros.gr/allodapoi/news_archive_02.htm
http://www.synigoros.gr/allodapoi/news_archive_02.htm
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φέροντος «οι φοιτητές συμβάλλουν 
στην αντιμετώπιση των δαπανών κα-
ταβάλλοντας το ποσόν των 1.800 ευ-
ρώ ετησίως», μετά την εγγραφή τους 
η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθε-
σης του τμήματος αποφάσισε αύξηση 
των διδάκτρων για το δεύτερο έτος. Ο 
ΣτΠ δεν αμφισβήτησε την αρμοδιότη-
τα του εν λόγω οργάνου να προβαίνει 
σε ορισμό διδάκτρων, σύμφωνα με 
τον σχετικό νόμο. Επισήμανε, όμως, 
ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
εγγραφή στο πρόγραμμα είχε στηρι-
χθεί στις οικονομικές παραμέτρους 
που είχαν εξαρχής τεθεί και οι οποί-
ες, κατά ρητή πρόβλεψη της πρό-
σκλησης, θα ίσχυαν για όλη τη διάρ-
κεια του προγράμματος. Η μεταγενέ-
στερη αύξηση παραβιάζει την αρχή 
της χρηστής διοίκησης, έκφανση της 
οποίας αποτελεί η προστασία της αρ-
χής της εμπιστοσύνης του διοικουμέ-
νου (υπόθεση 132184/2010). 

την Περιφέρεια Ιονίου. Ελπίζεται ότι 
το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί με 
μετατάξεις προσωπικού από τις νο-
μαρχιακές αυτοδιοικήσεις. 
Για τον ίδιο λόγο σημειώθηκε ιδιαί-
τερη δυστοκία του ΟΑΕΔ στην έγκαιρη 
χορήγηση βεβαιώσεων κατοχής πρά-
σινης κάρτας, εγγράφου απαραίτη-
του για την έκδοση άδειας διαμονής 
μακράς διάρκειας. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι όλο το βάρος το επωμίστηκε ο 
ένας και μοναδικός υπάλληλος του 
Αρχείου Αλλοδαπών του ΟΑΕΔ. 

Αύξηση διδάκτρων
Είκοσι δευτεροετείς φοιτητές διε-
τούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δι-
αμαρτυρήθηκαν με αναφορά τους για  
την αύξηση των διδάκτρων στο μέ-
σον του προγράμματος. Ενώ σύμφω-
να με την αρχική πρόσκληση ενδια-

κευμένα η περαιτέρω μεταχείρισή 
τους. Ωστόσο, τις φιλόδοξες αυτές 
πρωτοβουλίες θέτει σε κίνδυνο η 
δυσμενής οικονομική συγκυρία, με 
άμεση συνέπεια να διαιωνίζεται η 
δομική παθογένεια που παρατηρεί-
ται στην όλη διαχείριση του μετανα-
στευτικού φαινομένου. 

Υπολειτουργία των υπηρεσιών 
έκδοσης αδειών διαμονής
Η μη ανανέωση της σχέσης εργα-
σίας των συμβασιούχων ορισμένου 
χρόνου στον δημόσιο τομέα οδήγη- 
σε σε οριακό σημείο τη λειτουργία 
του συστήματος ανανέωσης των αδει- 
ών διαμονής. Κατά το 2010 ο ΣτΠ κα-
τακλύστηκε από αναφορές, με κύ-
ριο αντικείμενο τις καθυστερήσεις 
στη διαδικασία εξέτασης των σχετι-
κών αιτημάτων λόγω υποστελέχω-
σης των αρμόδιων υπηρεσιών, ιδί-
ως στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και 

η ΟδΥσσΕΙΑ  
τώΝ ΕΠΑγγΕλΜΑτΙκώΝ 
δΙκΑΙώΜΑτώΝ

Για μια ακόμη χρονιά διαπιστώθηκε 
η συστηματική παράλειψη της πο-
λιτείας να ρυθμίσει επαγγελματικά 
δικαιώματα, παρά το γεγονός ότι η 
ίδια είχε συνοδεύσει με πλούσιες 
υποσχέσεις την ίδρυση των αντίστοι-
χων βαθμίδων και φορέων επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης. Με ιδιαίτερη 
οξύτητα ανέκυψαν προβλήματα που 
πλήττουν τόσο τους κατόχους τίτλων 
σπουδών της ημεδαπής, δευτερο-

προσκρούει, ωστόσο, σε δύο 
εγγενή εμπόδια: 
• στη βραδύτητα στο 
νομοπαρασκευαστικό επίπεδο, 
όπως στην περίπτωση  
της διαδικασίας εξέτασης 
αιτημάτων ασύλου. 
• στις αντιστάσεις παγιωμένων 
συμφερόντων ή απλώς στην 
οργανωτική αδράνεια κατά την 
εφαρμογή και την υλοποίηση 
διατάξεων που ήδη έχουν τεθεί  
σε ισχύ, όπως στην περίπτωση  
των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Σε αντίστιξη με την επικαιρότητα 
της οικονομικής κρίσης, η διοίκηση 
δεν διαθέτει το παραμικρό άλλοθι 
όταν την παραβίαση δικαιωμάτων 
ή την ελλιπή προστασία τους αποδί-
δει στην υστέρηση του νομοθετικού 
πλαισίου. 

Ο θεσμικός εκσυγχρονισμός  
των τομέων που πάσχουν  
από νομοθετική υστέρηση,  
ακόμη και ύστερα από την 
αποκρυστάλλωση σαφούς  
σχετικής πολιτικής επιλογής, 

θΕσμικοσ ΕκσΥΓΧΡοΝισμοσ: καθΥσΤΕΡΗσΕισ και αΝΤισΤασΕισ
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κατάργησε τον ΟΕΕΚ, αλλά δεν προ-
έβλεψε μεταφορά αρμοδιοτήτων της  
ΕΕΚΕΔ σε άλλο φορέα. Εύλογα οι εν-
διαφερόμενοι συμπεραίνουν ότι η 
πολιτεία αδιαφορεί για το πρόβλημα 
των επαγγελματικών τους αδειών.

Άμοιροι προβλημάτων δεν είναι 
ούτε οι κάτοχοι πτυχίων παλαιού τύ-
που της δευτεροβάθμιας επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης, δηλαδή πτυχίου 
ΤΕΣ ή ΤΕΕ Ά  κύκλου σπουδών. Ενδει-
κτικά, με αφορμή την απόρριψη αιτή-
ματος από κάτοχο πτυχίου ΤΕΕ Ά  κύ-
κλου, ειδικότητας «υδραυλικών και  
θερμικών εγκαταστάσεων», για εγ-
γραφή στο Μητρώο Μέσων Τεχνικών  
Σχολών, ο ΣτΠ διαπίστωσε παράλ-
ληλη ισχύ αντιφατικών διατάξεων, 
καθώς οι κάτοχοι των εν λόγω τίτ-
λων κατά μεν το ΠΔ 55/2000 δικαι-
ούνται άδεια «Βοηθού τεχνίτη», κα-
τά δε το ΠΔ 41/1988 δικαιούνται ευ-
ρύτερα επαγγελματικά δικαιώματα 
(υπόθεση 19756/2009). 

τισης (ΟΕΕΚ). Η ΕΕΚΕΔ είχε μεν συ-
γκροτηθεί από το 2008, έχει παρα-
μείνει όμως έκτοτε αδρανής. 
Ύστερα από παρέμβαση του ΣτΠ 
προς το υπουργείο Παιδείας, διά Βί-
ου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εκ-
δόθηκαν υπουργικές αποφάσεις για 
τη συμπλήρωση της διοίκησης του 
ΟΕΕΚ και την ανασυγκρότηση της  
ΕΕΚΕΔ, η οποία, ωστόσο, συνεδρίασε 
συνολικά δύο φορές και επέλυσε 
μόνο το ζήτημα των πτυχιούχων ΤΕΕ 

Β́  κύκλου σπουδών με ειδικότητες 
αντίστοιχες προς εκείνες των ΕΠΑΣ/

ΕΠΑΛ. Αντίθετα, άφησε ανεπεξέργα-
στες όλες τις περιπτώσεις νέων ή δι-
ευρυμένων ειδικοτήτων, που έχουν 
προσελκύσει και τον μεγαλύτερο 
αριθμό σπουδαστών, αναζητώντας 
διάφορες λύσεις κατά ειδικότητα 
(όπως συνεργασία με συναρμόδια 
υπουργεία ή υποβολή ερωτημάτων 
στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). Τέλος, 
η λειτουργία της ΕΕΚΕΔ ανεστάλη εκ 
νέου με τον Ν. 3879/2010, ο οποίος 

βάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, όσο και τους κατόχους τίτλων 
σπουδών της αλλοδαπής. 

Πτυχιούχοι δευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής εκπαίδευσης
Χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα 
παραμένουν οι κάτοχοι πτυχίων της 
ημεδαπής, δευτεροβάθμιας επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης, δηλαδή 
Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) με - 
γάλου αριθμού ειδικοτήτων, όπως 
«Τεχνιτών ηλεκτρολογικών εργασι-
ών», «Τεχνιτών αερίων καυσίμων»,  
«Θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσε-
ων και συντηρητών κεντρικής θέρ-
μανσης», «Μηχανικών και ηλεκτρο - 
λογικών συστημάτων αυτοκινήτου»,  
«Μηχανολογικών εγκαταστάσεων  
και κατασκευών». Ειδικότερα, με 
τον Ν. 3475/2006 οι τίτλοι σπουδών 
Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 
(ΤΕΣ), Τεχνικών Επαγγελματικών Λυ- 
κείων και Τεχνικής Επαγγελματι κής 
Εκπαίδευσης (ΤΕΕ) αντικαταστά θη - 
καν από τους τίτλους ΕΠΑΣ/ΕΠΑΛ με  
ρύθμιση της σχετικής ισοτιμίας. Ωστό- 
σο, ενώ έχουν ήδη εκδοθεί τα πρώ-
τα πτυχία ΕΠΑΣ/ΕΠΑΛ, οι κάτοχοί τους  
στερούνται επαγγελ μα τικών  δικαιω- 
μάτων (υποθέσεις 124673/2010, 
128972/2010, 129240/2010, 134297/ 

2010 κ.ά.), καθώς αυτά, κατά ειδικό-
τητα και επίπεδο, απομένει να κα- 
θοριστούν με προεδρικά διατάγμα- 
τα και έπειτα από εισήγηση της Εθνι- 
κής Επιτροπής Καθορισμού Επαγ-
γελματικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΕΔ) 
και γνώμη του Οργανισμού Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρ-
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ολογία, που χαρακτήριζαν τους φο-
ρείς που καταργήθηκαν3. 

ΑΝΑΜΟΡφώση τησ δΙΑδΙκΑσΙΑσ 
ΕΞΕτΑσησ τώΝ ΑΙτηΜΑτώΝ 
ΑσΥλΟΥ
Η πορεία διαχείρισης του συστήματος 
ασύλου αποτελεί χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα αντίστασης των αρμόδιων 
φορέων στην εφαρμογή καινοτόμων 
ρυθμίσεων που αποσκοπούν στη δια-
σφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, αλλά και αδυναμίας των υφιστά-
μενων δομών να ανταποκριθούν σε 
πιεστικές καταστάσεις. 

διεθνείς θεσμοί προστασίας 
και αδυναμία εφαρμογής τους 
σε εθνικό επίπεδο
Η ένταση του μεταναστευτικού φαι-
νομένου στην Ελλάδα ανέδειξε τα 
σοβαρά ελλείμματα στην όλη δια-
χείρισή του, τόσο στο πεδίο της λε-
γόμενης παράνομης μετανάστευσης 
όσο και στο πεδίο του ασύλου. Οι 
προβληματικές γενικευμένες πρα-
κτικές διαχείρισης της παράνομης 
μετανάστευσης, από τη στιγμή της 
εισόδου των αλλοδαπών στη χώρα 
μέχρι τα λιμάνια εξόδου προς τη Δύ-
ση, εκτός από την αμφισβητούμενη 
νομιμότητά τους και τον κίνδυνο να 
παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώ-
ματα, τραυματίζουν βαθύτατα και 
τον θεσμό του ασύλου. Οι δομικές 
δυσλειτουργίες που παρατηρούνται 
στη διαχείριση του ασύλου στη χώρα 

γίας 2005/36/ΕΚ για την αναγνώρι-
ση επαγγελματικών δικαιωμάτων 
στους κατόχους τίτλων σπουδών της 
αλλοδαπής. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι η παρατεινόμενη καθυστέρηση 
στην ενσωμάτωση της Οδηγίας εί-
χε οδηγήσει στην καταδίκη της Ελ-
λάδας από το Δικαστήριο των Ευ-
ρωπαϊκών Κοινοτήτων (απόφαση 
C465/2008/2.7.2009). Με την έκδο-
ση του ΠΔ 38/2010 επέρχονται αλ-
λαγές στο ισχύον σύστημα επαγγελ-
ματικής αναγνώρισης, με κυριότερη 
τη ρητή δέσμευση ότι αναγνωρίζο-
νται επαγγελματικά δικαιώματα που 
έχουν αποκτηθεί σε κράτος-μέλος 
ύστερα από σπουδές που πραγμα-
τοποιήθηκαν στην Ελλάδα σε ίδρυ- 
μα συνεργαζόμενο με πανεπιστήμιο  
της αλλοδαπής (υποθέσεις 4523/ 

2009, 19333/2009 κ.ά.). 
Επίσης, καταργούνται τόσο το Συμ-
βούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρι-
σης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης, η προβληματική λειτουργία του 
οποίου έχει επανειλημμένα αναδει-
χθεί σε ετήσιες εκθέσεις του ΣτΠ (βλ. 
ετήσιες εκθέσεις 2005, σ. 71–72· 
2006, σ. 76), όσο και το Συμβούλιο 
Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτι-
μίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, και αντικαθίστανται από το Συμ-
βούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματι-
κών Προσόντων (ΣΑΕΠ). Η συγκρότη-
ση του ΣΑΕΠ πραγματοποιήθηκε μό-
λις την 31η Αυγούστου 2010 και ο ΣτΠ 
ευελπιστεί ότι η έναρξη λειτουργίας 
του θα σηματοδοτήσει το τέλος φαι-
νομένων κακοδιοίκησης, ιδίως με τη 
μορφή υπέρμετρων καθυστερήσεων 
και απορρίψεων με πλημμελή αιτι-

Θετική εξέλιξη
Ύστερα από πρόταση του ΣτΠ για 
κωδικοποίηση και απλοποίηση 
της λαβυρινθώδους νομοθεσίας 
που διέπει την αδειοδότηση τε-
χνικών επαγγελμάτων, το υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας συγκρότησε 
σχετική ομάδα εργασίας.

Πτυχιούχοι τΕΙ
Στάσιμο φαίνεται να παραμένει και 
το ζήτημα της θέσπισης επαγγελμα-
τικών δικαιωμάτων για πολλές ειδι-
κότητες των ΤΕΙ, ζήτημα που έχει επα- 
νειλημμένα αναδειχθεί σε ετήσιες 
εκθέσεις του ΣτΠ (βλ. ετήσιες εκθέ-
σεις 1999, σ. 91–92· 2002, σ. 102· 
2005, σ. 69· 2006, σ. 76). Με αφορ-
μή σειρά νέων αναφορών, ο ΣτΠ ενη-
μερώθηκε ότι τον Ιούλιο του 2010 
εκκρεμούσαν στο Εθνικό Συμβού-
λιο Παιδείας για διατύπωση γνώμης 
22 σχέδια προεδρικών διαταγμάτων.  
Έκτοτε δεν έχει υπάρξει καμία σχετική  
εξέλιξη. Στους κατόχους πτυχίου ΤΕΙ 
αναγνωρίζονται, όπου αυτό είναι εφι - 
κτό, τα επαγγελματικά δικαιώματα  
των πτυχιούχων παλαιότερων ανώ-
τερων σχολών, οπωσδήποτε αναντί- 
στοιχων προς τα σημερινά ΤΕΙ, όπως 
εκείνα που ορίζονται στο ΒΔ 769/1972 
για τις σχολές υπομηχανικών (ενδει-
κτικά, υπόθεση 133725/2010). 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2005/36/Εκ και συγκρότηση 
του σΑΕΠ
Θετική εξέλιξη είχε το ζήτημα της 
προσαρμογής της ελληνικής νομο-
θεσίας προς τις διατάξεις της Οδη-

3  http://www.synigoros.gr/
pdf_01/8644_2_20100526_SEATEK-EEKED_

finalv.pdf

http://www.synigoros.gr/pdf_01/8644_2_20100526_SEATEK-EEKED_finalv.pdf
http://www.synigoros.gr/pdf_01/8644_2_20100526_SEATEK-EEKED_finalv.pdf
http://www.synigoros.gr/pdf_01/8644_2_20100526_SEATEK-EEKED_finalv.pdf
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ροές που εισρέουν στις παραμεθό-
ριες περιοχές. Ωστόσο, όσο έντονο  
και αν παρουσιάζεται σήμερα το 
πρόβλημα από άποψη αριθμών, οι 
σοβαρότατες δυσλειτουργίες που 
παρατηρούνται στις διαδικασίες του 
συστήματος ασύλου είναι, ως επί 
το πλείστον, απόρροια της δομικής 
παθογένειάς του. Ειδικότερα, όπως 
προκύπτει από πλήθος αναφορών 
που έχουν υποβληθεί στον ΣτΠ τα τε-
λευταία χρόνια, η πρακτική της συλ- 
λήβδην κράτησης όλων των αλλοδα-
πών που εισέρχονται παράνομα στη  
χώρα και η αυτόματη έκδοση πρά-
ξης απέλασης εις βάρος τους φαί-
νεται ότι αλλοίωσαν την αντίληψη 
που οφείλουν να έχουν οι κατά τό-
πους αρμόδιες αρχές για τον θεσμό 
του ασύλου, υπονόμευσε δε τον ίδιο 
τον θεσμό στο σημείο της κρίσιμης 
ενεργοποίησής του, τη στιγμή δη-
λαδή της αρχικής επαφής του ενδι-
αφερομένου με τις αρχές της χώρας 
στην οποία καταφεύγει. 
Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της κατά-
στασης στην Ελλάδα, πρόσωπα που 
χρήζουν διεθνούς προστασίας στε-
ρούνται ακόμη και της πρόσβασης 
στη διαδικασία ασύλου. Παράλληλα,  
οικονομικοί μετανάστες επιχειρούν 
να προσφύγουν στις διαδικασίες 
ασύλου προκειμένου να νομιμοποι-
ήσουν, έστω και προσωρινά, τη δια-
μονή τους στην Ελλάδα. Οι θλιβερές 
ουρές στη Διεύθυνση Αλλοδαπών 
της οδού Πέτρου Ράλλη, η κατά και-
ρούς αναστολή ή η επιλεκτική πα-
ραλαβή αιτημάτων ασύλου, η έλλει- 
ψη ενημέρωσης, διερμηνείας ή νο- 
μικής συνδρομής, αποτέλεσαν αντι-

των ΠΔ 220/2007, 96/2008 και 
90/2008, τα οποία εισάγουν ρυθμί-
σεις για την υποδοχή των αιτούντων 
άσυλο και θέτουν ελάχιστες προδι-
αγραφές για τη διαδικασία αναγνώ-
ρισης του καθεστώτος του πρόσφυ-
γα, παρέχουν επαρκές νομοθετικό 

πλαίσιο. Ωστόσο, παραμένει ζητού-
μενο η σύμφωνη με τους κανόνες 
της διεθνούς προστασίας μεταχείρι-
ση των αιτούντων άσυλο αλλοδα-
πών, ήδη από την πρώτη επαφή τους  
με τις αρμόδιες αρχές. 

Ιδιαιτερότητες και προοπτικές  
του πολιτικού ασύλου 
Δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς 
την ασφυκτική πίεση που δέχεται 
το σύστημα ασύλου από τις μεικτές 

μας δεν οφείλονται τόσο στην απου-
σία ή στην ανεπάρκεια του νομοθε-
τικού πλαισίου, αλλά συνδέονται 
κυρίως με παράτυπες ή προβλημα-
τικές συμπεριφορές και πρακτικές 
που έχουν υιοθετηθεί κατά καιρούς 
από τις αρμόδιες αρχές. Μολονότι  

έχει αναπτυχθεί μια θετική δυναμι-
κή αναφορικά με την προστασία 
όσων δικαιούνται διεθνή προστασία, 
η οποία έχει αποτυπωθεί σε πλού-
σιο νομοθετικό έργο τόσο σε κοινο-
τικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, στην 
πράξη παραμένουν έκδηλες μορ-
φές συστημικών αδυναμιών. 
Η έκδοση των Οδηγιών 2003/9/ΕΚ, 
2004/85/ΕΚ, 2005/85/ΕΚ και, στη 
συνέχεια, η ενσωμάτωσή τους στην 
ελληνική νομοθεσία με την έκδοση  
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Μετεγγραφές αποφοίτων τΕΕ 
και εσπερινών λυκείων
Ήδη από την έναρξη εφαρμογής 
του Ν. 3282/2004, ο ΣτΠ είχε δε-
χθεί σημαντικό αριθμό αναφορών 
από σπουδαστές (βλ. Ετήσια έκθε-
ση 2004, σ. 99–101) σχετικά με την 
αδυναμία να ικανοποιηθούν αιτήμα-
τα για μετεγγραφή που είχαν υπο-
βάλει, για λόγους που σχετίζονται 
με τον τρόπο εισαγωγής των ενδι-
αφερομένων στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση. Ωστόσο, κατά τον νόμο, 
ο τρόπος εισαγωγής δεν μπορεί να 
αποτελεί ερμηνευτικό κριτήριο για 
την απόρριψη αιτημάτων μετεγγρα-
φής. Επιπλέον, τέτοιου είδους περι-
ορισμοί εξαρτούν με τρόπο αθέμιτο 
τη μέριμνα του κράτους από ένα κρι-
τήριο ασύνδετο με τη διαπίστωση ή 
μη της πραγματικής δυσχέρειας ή 
αδυναμίας του σπουδαστή να πα-
ρακολουθήσει τις σπουδές του στην 
έδρα του ιδρύματος στο οποίο είχε 
αρχικά εγγραφεί. 
Με τον Ν. 3404/2005 προσδιορίστη-
καν οι κατηγορίες των σπουδαστών 
που αποκλείονται από το δικαίωμα 
μετεγγραφής (εισαχθέντες με ειδι-
κές διατάξεις, με κατατακτήριες, με 
προσαύξηση μορίων), χωρίς ωστόσο 
να υπάρχει σαφήνεια ή να παρέχεται 
ασφάλεια για το εύρος των εξαιρέσε-
ων. Η απαγόρευση μετεγγραφής για 
τους αποφοίτους των Τεχνικών Επαγ-
γελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) 
και των εσπερινών λυκείων προέ-
κυψε μετά τη γνωμοδότηση του Νο-
μικού Συμβουλίου του Κράτους, με 
την οποία οι διατάξεις περί εισαγω-
γής αποφοίτων ΤΕΕ στην τριτοβάθμια 

τοβουλίας για αναμόρφωση του συ-
στήματος ασύλου και η ίδρυση ανε-
ξάρτητης υπηρεσίας ασύλου παρα-
μένει διακύβευμα. Η καθυστέρηση 
στον νομικοτεχνικό σχεδιασμό της 
παραπάνω πρωτοβουλίας, καθώς 
και εκείνης για τα κέντρα υποδοχής 
ή του προεδρικού διατάγματος, για 
τη ρύθμιση του μεταβατικού σταδίου, 
όσον αφορά τις εκκρεμείς υποθέ-
σεις, προσδοκάται ότι δεν αποτελεί 
ένδειξη επανάληψης παθογενών κα- 
 ταστάσεων του παρελθόντος.

ΑλλΕσ ΕΝδΕΙκτΙκΕσ 
ΠΕΡΙΠτώσΕΙσ κΑΘΥστΕΡησΕώΝ 
κΑΙ ΑΝτΙστΑσΕώΝ
Προβλήματα δικαιωμάτων που ανά-
γονται σε ελλιπείς διατάξεις ή σε 
παράλειψη εφαρμογής των διατά-
ξεων από τη διοίκηση είναι τόσο συ-
νήθη, ώστε μια σταχυολόγηση δεν 
μπορεί παρά να είναι ενδεικτική. 
Ενίοτε, οι διαδοχικές παρερμηνείες 
νόμων κρίνεται αναγκαίο να επιλυ-
θούν με νεότερους νόμους, οι οποί-
οι, ωστόσο, και πάλι κινδυνεύουν να 
εφαρμοστούν κατά το δοκούν, όπως 
στις περιπτώσεις της μετεγγραφής 
φοιτητών ή της χορήγησης ειδικής 
βεβαίωσης νόμιμης διαμονής. Άλ-
λοτε πάλι, η πλήρωση των κανονι-
στικών κενών παραμένει ζητούμε-
νο, όπως στις περιπτώσεις των συ-
ζύγων Ελλήνων που δεν διέμεναν 
νόμιμα στη χώρα ή της λειτουργίας 
κοιμητηρίων. Κάποτε, τέλος, φιλό-
δοξες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις 
καταλαμβάνουν τη διοίκηση εξαπί-
νης, σε περιπτώσεις όπως είναι η 
πολιτογράφηση. 

κείμενο σημαντικού αριθμού αναφο- 
ρών, από τη διερεύνηση των οποίων  
έγινε φανερό ότι οι παραπάνω πρα-
κτικές συνιστούν όψεις του ίδιου 
προβλήματος και μέρος ενός ευρύ-
τερου πλέγματος δομικών δυσλει-
τουργιών4. Ακόμη και στην περίπτω-
ση που τα άτομα αυτά κατορθώσουν, 
παρά τις δυσκολίες που προαναφέρ-
θηκαν, να υποβάλουν αίτημα ασύ-
λου, δεν είναι δυνατόν να εξασφα-
λιστούν οι απαραίτητες εγγυήσεις 
για την τήρηση των υποχρεώσεων 
της Ελλάδας ως κράτους υποδοχής 
απέναντί τους. 

Τα σημαντικότερα προβλήματα 
εντοπίζονται στις συνθήκες 
υποδοχής των αιτούντων άσυλο 
και στο επίπεδο της παρεχόμενης 
προστασίας, οφείλονται δε κυρίως 
στην έλλειψη επαρκών χώρων 
υποδοχής, υλικών παροχών,  
αλλά και ειδικής κοινωνικής 
μέριμνας ή αναγνώρισης άλλων 
δικαιωμάτων, όπως είναι  
η εργασία. Τέλος, κρίσιμη είναι 
η διαπίστωση ότι η διαδικασία 
ασύλου δεν παρέχει τις 
απαραίτητες εγγυήσεις για  
τη δίκαιη και αποτελεσματική 
εξέταση του σχετικού αιτήματος. 

Με δεδομένες τις παραπάνω παρα-
τηρήσεις, καθώς και τις ιδιαιτερότη-
τες που παρουσιάζει η υφιστάμενη 
κατάσταση στην Ελλάδα, η υλοποίη-
ση της πρόσφατης νομοθετικής πρω-

4  http://www.synigoros.gr/allodapoi/
pdfs_01/8686_3_Omiria.pdf
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μού υποθέσεων διαπιστώνεται ότι 
παραμένει ανεπίλυτο το πρόβλημα 
της αρχικής χορήγησης δελτίου δια-
μονής σε πολίτες τρίτων χωρών, μέ-
λη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της 
ΕΕ, στις περιπτώσεις που δεν είναι 
δυνατόν να προσκομίσουν ισχυρό τίτ- 
λο διαμονής στη χώρα ή στερούνται 
ισχυρού ταξιδιωτικού εγγράφου κα-
τά τον χρόνο υποβολής του σχετικού 
αιτήματος. 
Ο ΣτΠ επισήμανε ότι η Ελλάδα υπο-
χρεούται να χορηγεί άδεια διαμονής 
στα μέλη οικογένειας πολιτών της 
ΕΕ ανεξάρτητα από τη νομιμότητα 
της εισόδου τους στη χώρα, καθώς 
μόνο λόγοι δημόσιας τάξης, υπέρτε-
ροι του δικαιώματος της οικογενεια-
κής επανένωσης, θα μπορούσαν να 
επιτρέψουν την απόρριψη σχετικού 
αιτήματος5. Το ζήτημα έχει ήδη απο-
τελέσει αντικείμενο της νομολογί-
ας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων (C127/08, Metock 
κ.λπ. κατά Minister for Justice, 
25.7.2008), που έκρινε ότι η Οδη-
γία 2004/38 συμπεριλαμβάνει και 
πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυ-
γος ευρωπαίου πολίτη και τον συνο- 
δεύει ή μεταβαίνει στο κράτος-μέλος 
υποδοχής με σκοπό την οικογενεια-
κή επανένωση, ανεξάρτητα από τον 
τόπο ή την ημερομηνία σύναψης 
του γάμου τους, καθώς και από τον 
τρόπο με τον οποίο ο αλλοδαπός ει-
σήλθε στο κράτος υποδοχής (ενδει-
κτικά, υπόθεση 12872/2009).

αίτησης αναστολής, είναι να αναβι-
ώνει το καθεστώς της παραμονής 
στη χώρα, σύμφωνα με το οποίο δια-
βιούσε ο αλλοδαπός μόλις κατέθετε 
το σχετικό αίτημα και έπαιρνε τη σχε-
τική βεβαίωση και πριν εκδοθεί η 
προσβαλλόμενη απορριπτική από-
φαση. Άλλωστε, η συμμόρφωση της 
διοίκησης στην προσωρινή διαταγή 
που εκδόθηκε δεν εξαντλείται στην 
αποχή από τις ενέργειες απομά-
κρυνσης του αλλοδαπού από τη χώ-
ρα, αλλά εκπληρούται με την ανα- 
βίωση του προηγούμενου καθεστώ-
τος της νόμιμης διαμονής. Η κατο-
χή νομιμοποιητικού εγγράφου απο-
τελεί το απαιτούμενο αποδεικτικό 
στοιχείο προκειμένου ο αιτών να 
ασκήσει όσα δικαιώματα απορρέ-
ουν από τη νομιμότητα της παραμο-
νής του (εργασία, κοινωνική ασφά-
λιση, συναλλαγή με τη διοίκηση). 

Θετική εξέλιξη 
Η παραπάνω επιχειρηματολο-
γία έγινε, τελικά, δεκτή από τα 
συναρμόδια υπουργεία και με 
κοινή υπουργική απόφαση της 
1ης Οκτωβρίου 2010 ορίστηκε 
ότι η ειδική βεβαίωση θα χορη-
γείται και στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες η προσωρινή διαταγή 
ή η απόφαση αναστολής αφορά  
απόρριψη αιτήματος έκδοσης 
αρχικής άδειας (ενδεικτικά, υπό- 
 θεση 126211/2010).

σύζυγοι Ελλήνων  
χωρίς νόμιμη διαμονή  
πριν από τον γάμο
Από τη διερεύνηση σημαντικού αριθ-

εκπαίδευση χαρακτηρίστηκαν ευ-
εργετικές. Ωστόσο, με απόφαση του 
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κρί-
θηκε ότι οι απόφοιτοι αυτοί εξετάζο-
νται μεν σε διαφορετικά μαθήματα, 
αλλά υπό τους ίδιους όρους με τις 
πανελλαδικές εξετάσεις, οπότε δεν 
εμπίπτουν στην εξαίρεση από τη δυ-
νατότητα μετεγγραφής (υποθέσεις  
8741/2009, 8866/2009, 12337/ 

2009 κ.ά.). 

Θετική εξέλιξη 
Ύστερα από επανειλημμένες πα  - 
ρεμβάσεις του ΣτΠ, με τον Ν. 

3794/2009 αναγνωρί στηκε ρη τά  
η δυνατότητα μετεγγραφής και  
«στις περιπτώσεις των αποφοί-
των Επαγγελματικών και Εσπε-
ρινών Λυκείων». Τέλος, με νεό-
τερη τροποποίηση συμπεριλή-
φθηκαν και οι απόφοιτοι ΤΕΕ. 

Ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης 
διαμονής
Μέχρι πρότινος, η ειδική βεβαίωση 
νόμιμης διαμονής, ύστερα από προ-
σωρινή διαταγή ή απόφαση ανα-
στολής, δεν χορηγούνταν εάν είχε 
απορριφθεί αίτημα έκδοσης αρχι-
κής άδειας διαμονής. Ο ΣτΠ εξέφρα-
σε έντονο προβληματισμό, τονίζο-
ντας ότι η χορήγηση ειδικής βεβαί-
ωσης, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με  
προσωρινή διαταγή ή απόφαση ανα-
στολής, δεν συνιστά ανάκληση της 
απορριπτικής απόφασης που έχει 
προηγηθεί. Αντίθετα, συνέπεια του 
ανασταλτικού αποτελέσματος, το 
οποίο επιφέρει η έκδοση προσωρι-
νής διαταγής ή η απόφαση επί της 

5  http://www.synigoros.gr/allodapoi/
pdfs_01/8233_1_Aporripsi_aitimatos_ 
adeias_diamonis_melous_oikogeneias_Ellina_

politi.pdf

http://www.synigoros.gr/allodapoi/pdfs_01/8233_1_Aporripsi_aitimatos_adeias_diamonis_melous_oikogeneias_Ellina_politi.pdf
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2001, σ. 114–116· 2004, σ. 89· 2006, 
σ. 79–80· 2007, σ. 68–71· 2008, σ. 
44–45) τα προβλήματα που δημι-
ουργούνταν από τη θεσμοθετημένη 
αδιαφάνεια στη διαδικασία πολιτο-
γράφησης, καθώς η έλλειψη αιτιο-
λογίας και προθεσμιών καθιστούσε 
αδύνατη κάθε απόπειρα διαμεσο-
λάβησης ή ελέγχου νομιμότητας. Το 
καθεστώς όμως αυτό μεταβλήθηκε 
άρδην με τον Ν. 3838/2010, ο οποί-
ος, στο πλαίσιο ενός νέου συστήμα-
τος επεξεργασίας των αιτήσεων πο-
λιτογράφησης, εισάγει προθεσμίες 
και υποχρέωση αιτιολογίας. Στη με-
ταβατική φάση, μέχρι να τεθεί το νέο 
αυτό σύστημα σε πλήρη λειτουργία, 
ο ΣτΠ παρακολουθεί τη διευθέτηση 
σωρείας εκκρεμών αιτήσεων, ανα-
γνωρίζοντας ως αναπόφευκτο ότι 
θα χρειαστούν ακόμη μακροχρόνιες 
διεργασίες για την πλήρη προσαρ-
μογή της διοίκησης στα δεδομένα 
του κράτους δικαίου.

επιλογές της κοινωνίας και της έν-
νομης τάξης, όπως είναι, λόγου χά-
ρη, η πρόβλεψη της δυνατότητας για 
παραχώρηση χρήσης τάφου για διά-
στημα μεγαλύτερο της τριετίας, χω-
ρίς αυτό να τον μετατρέπει σε τάφο 
οικογενειακής χρήσης, ή η υιοθέ-
τηση εναλλακτικών μορφών διαχεί-
ρισης και φύλαξης των οστών μετά 
την εκταφή και την ανακομιδή του 
νεκρού. Σε κάθε περίπτωση, τέλος, 
πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να 
εκλείψει το φαινόμενο κοιμητηρίων 
που λειτουργούν εθιμικά χωρίς σα-
φή νομοθετική πρόβλεψη και να εκ-
συγχρονιστεί με ορθολογικά κριτή-
ρια το περιεχόμενο των κανονισμών 
λειτουργίας όλων των κοιμητηρίων 
της χώρας. 

Πολιτογράφηση
Από την έναρξη της λειτουργίας του, 
ο ΣτΠ δεν έπαψε να καταγράφει (βλ. 
ετήσιες εκθέσεις 1999, σ. 66–67· 

κανόνες λειτουργίας 
κοιμητηρίων 
Για τους όρους λειτουργίας των κοι-
μητηρίων και τα συναφή προβλήμα-
τα, ο ΣτΠ εξέδωσε ειδική έκθεση το 
2008. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη ροή 
αναφορών με ταυτόσημο περιεχό-
μενο επαναφέρει θέματα που πρέ-
πει να αντιμετωπιστούν με γνώμονα 
την προστασία της αξίας του ανθρώ-
που, ούτως ώστε να αποτρέπονται 
φαινόμενα αυθαιρεσίας εκ μέρους 
υπαλλήλων ή ιδιωτών6.
Ειδικότερα, πρέπει να διασφαλιστεί 
η δυνατότητα ενταφιασμού ημεδα-
πών και αλλοδαπών, ανεξαρτήτως 
θρησκεύματος, καθώς επίσης δημο-
τών και ετεροδημοτών, με αναλογι-
κά ίσους όρους και χωρίς εξαιρέσεις 
στο ύψος των τελών ταφής. Χρήσιμο 
θα ήταν επίσης να εξεταστούν νέοι 
τρόποι απόδοσης τιμών προς τους νε- 
κρούς, με την προϋπόθεση ότι δεν 
προσκρούουν σε βασικές αξιακές 

6  http://www.synigoros.gr/pdf_01/8681_1_

koimhthria7-10.pdf

τους, προκειμένου να αποφύγουν 
την εποπτεία ή ακόμη και για να δι-
ορθώσουν τον νομοθέτη· 

• παρεκβάσεις της αυτοδιοίκησης, 
όταν ο αυτοδιοικούμενος φορέας επι-
καλείται την έλλειψη θεσμικού ελέγ-
χου θέλοντας να διευρύνει το πεδίο 
της κανονιστικής του αυτονομίας· 

• παρεκβάσεις της ασφάλειας, όταν 
γίνεται επίκληση εκτιμήσεων για τη 
δημόσια ασφάλεια ή τάξη που υπο-
τίθεται ότι επιτρέπουν απόκλιση από 
εγγυητικές διατάξεις.

σή του από τις αρχές του κράτους δι-
καίου. Ειδικά σε ζητήματα δικαιωμά-
των, οι επιλήψιμες αυτές πρακτικές 
μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις 
βασικές κατηγορίες, για τις οποίες, 
άλλωστε, έχει γίνει λόγος και σε πα-
λαιότερες ετήσιες εκθέσεις. 

Πρόκειται για:

• παρεκβάσεις της αποκέντρωσης, 
όταν οι αποκεντρωμένοι φορείς ισχυ- 
ρίζονται ότι αντιλαμβάνονται πλη-
ρέστερα τα θέματα των περιοχών 

Η κακή χρήση της διακριτικής ευχέ-
ρειας και η πλημμελής αιτιολόγηση  
αποτελούν γνώριμα φαινόμενα κα-
κοδιοίκησης σε όλα τα πεδία στα 
οποία εκτείνεται η αρμοδιότητα του 
ΣτΠ. Αυτές οι πρακτικές στηρίζονται 
στην εκάστοτε διαφορετική αξία ή 
νομική κατάσταση, την οποία ο ένας 
ή ο άλλος φορέας παρερμηνεύει 
προκειμένου να στηρίξει την απόκλι-

ΔιακΡιΤικΗ ΕΥΧΕΡΕια: ΝΗσιΔΕσ αΥθαιΡΕσιασ ΧΩΡισ αιΤιολοΓια

http://www.synigoros.gr/pdf_01/8681_1_koimhthria7-10.pdf
http://www.synigoros.gr/pdf_01/8681_1_koimhthria7-10.pdf
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Δικαιωματα
του ανθρώπουΔικαιώματα του ανθρώπου

άρ νηση ορισμένων προξενείων να 
εγκρίνουν τέτοιες εισόδους. Επικα-
λούνται κινδύνους καταστρατήγη-
σης του μέτρου αυτού ή εκφράζουν 
γενικότερες πολιτικοκοινω νι κές εκ-
τιμήσεις περί παράνομης μετανά-
στευσης, ακόμη και σε περιπτώσεις 
μελών οικογένειας Έλληνα ή πο-
λίτη της ΕΕ ή όταν υπάρχει έγκριση 
(σπουδαστές, εθελοντές σε ευρω-
παϊκά προγράμματα) από ελληνική 
αρχή (ενδεικτικά, υπόθεση 127865/ 

2010). 

καθορισμός ιθαγένειας
Στη διαδικασία καθορισμού της ιθα-
γένειας, η αρμοδιότητα των προξε-
νείων περιορίζεται στην παραλαβή 
και τη διαβίβαση των σχετικών αιτή-
σεων και δικαιολογητικών. Παρα- 
τηρείται, ωστόσο, τάση να εμπλέκο- 
νται στην ουσία, καθ’ υπέρβασιν 
της δικής τους αρμοδιότητας. Ο ΣτΠ 
έχει επισημάνει ότι οι προξενικές 
αρχές δεν πρέπει να προβάλλουν 
προσκόμματα στην παραλαβή ή τη 
διαβίβαση αιτήσεων, που εν τέλει 
απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες, 
και πρότεινε να εκδοθεί εγκύκλιος  
για την υποχρέωσή τους να παρα-
λαμβάνουν αιτήματα και για την 
αναρμοδιότητά τους να τα ελέγχουν 
επί της ουσίας. Ατυχώς το υπουρ-
γείο Εξωτερικών εκτιμά ότι η σχετι-
κή εμπλοκή των προξενείων «δεν 
είναι απλώς διεκπεραιωτική, καθό-
σον απαιτείται έλεγχος του περιεχο-
μένου των αλλοδαπών ληξιαρχικών 
πιστοποιητικών». Ωστόσο, ενδεχό-
μενη αναγνώριση τέτοιας αρμοδιό-
τητας στα προξενεία αφενός δεν  

ριφέρειας διαβιβάζεται στο οικείο 
προξενείο ώστε να εκδοθεί η ειδική  
θεώρηση εισόδου. Στην πράξη, ωστό- 
σο, τα προξενεία υπερβαίνουν την 
οριζόμενη από τη νομοθεσία αρμο-
διότητά τους: αρνούνται να εκδώ-
σουν θεώρηση εισόδου, είτε εμμένο-
ντας σε τυχόν αρνητική αρχική τους  
γνώμη, που δεν έγινε δεκτή από την 
Περιφέρεια, είτε προβαίνοντας εκ 
των υστέρων, και μάλιστα χωρίς κα-
μία απολύτως ειδική αιτιολόγηση, 
σε έλεγχο της ύπαρξης οικογενεια-
κής σχέσης.
Παρεμβαίνοντας, ο ΣτΠ επισήμανε  
ότι, αν τυχόν, μετά την έκδοση της 
εγκριτικής απόφασης της Περιφέρει-
ας, προκύψουν νέα, αντίθετα στοι- 
χεία, τα προξενεία διαθέτουν μία 
μόνο δυνατότητα: να ενημερώσουν 
σχετικά την Περιφέρεια προκειμέ-
νου εκείνη να εξετάσει το ενδεχόμε-
νο ανάκλησης της εγκριτικής απόφα-
σης. Ατυχώς το υπουργείο Εξωτερι-
κών, επικαλούμενο γενικές ανησυ-
χίες για τη γνησιότητα των προσκο-
μιζόμενων πιστοποιητικών της αλ-
λοδαπής, αρνείται ρητά να ασκήσει 
την εποπτική του αρμοδιότητα. Ανα-
γνωρίζει στα προξενεία ανεξέλεγ- 
κτη διακριτική ευχέρεια, υπερτονί-
ζοντας την αποφασιστική σημασία 
της άμεσης προσωπικής επαφής και  
παραβλέποντας την υποχρέωση αι- 
τιολογίας (ενδεικτικά, υπόθεση 7723/ 

2009).

Αντίστοιχα προβλήματα εντοπίζο-
νται στη διαδικασία θεώρησης εισό-
δου βραχείας διαμονής (Schengen). 
Συχνά διαπιστώνεται συστηματική 

ΠΑΡΕκβΑσΕΙσ  
τησ ΑΠΟκΕΝτΡώσησ – 
ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Η εμπεδωμένη αλλοίωση της έννοι-
ας της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων 
μπορεί να οδηγήσει σε συστημα- 
τική παρανομία. Χαρακτηριστικό πα- 
ράδειγμα, που άλλωστε απασχολεί  
διαχρονικά τον ΣτΠ (βλ. ετήσιες εκ-
θέσεις 2006, σ. 90–91· 2007, σ. 59· 
2009, σ. 39–40), αποτελούν οι προ-
ξενικές αρμοδιότητες. Τα προξενεία,  
κατά κανόνα με την κάλυψη του 
υπουργείου Εξωτερικών, παρεισά-
γουν το στοιχείο της ιδιαίτερης βιω-
ματικής αντίληψης των πραγμάτων 
ως υποκατάστατο αιτιολογίας, ακό-
μη και σε περιπτώσεις που ο νόμος 
δεν αφήνει τέτοια περιθώρια.

Άδειες εισόδου  
για οικογενειακή επανένωση  
ή βραχεία διαμονή
 Το δικαίωμα επανένωσης του αλ-
λοδαπού με τα μέλη της οικογένειάς 
του εξειδικεύεται σύμφωνα με την 
Οδηγία 2003/86/ΕΚ και την εθνική  
νομοθεσία (Ν. 3386/2005, ΠΔ 131/ 

2006 και 167/2008), σύμφωνα με 
τις οποίες αρμόδιο όργανο για την 
εξέταση του σχετικού αιτήματος και 
την έκδοση της εγκριτικής απόφα-
σης είναι ο Γενικός Γραμματέας της 
αρμόδιας κάθε φορά Περιφέρειας.  
Τα προξενεία εμπλέκονται μόνο στην  
προκαταρκτική φάση, ως υπηρεσίες  
αρμόδιες για τη διαπίστωση, με κά-
θε πρόσφορο μέσο, της οικογενεια-
κής σχέσης και την αποστολή σχε-
τικής αιτιολογημένης γνώμης. Στο 
τέλος, η εγκριτική απόφαση της Πε-
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Αιτιολόγηση εκλογής 
διδασκόντων
Η επιλογή των «εκτός ΔΕΠ» διδα-
σκόντων στα ΑΕΙ συνεχίζει να εκτρέ-
φει φαινόμενα αυθαιρεσίας, όπως 
έχει επισημάνει ο ΣτΠ και κατά το πα-
ρελθόν (βλ. Ετήσια έκθεση 2005, σ. 
58). Η πλειονότητα των αναφερομέ-
νων κάνει λόγο για καθεστώς πλή-
ρους ρευστότητας και ανασφάλειας 
που επικρατεί στις διαδικασίες αξι-
ολόγησής τους από τα αρμόδια πα-

στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότη-
τας, κάθε ΑΕΙ ή ΤΕΙ δεν παύει να δε-
σμεύεται από τους κοινούς κανόνες 
της διοικητικής διαδικασίας, με ιδι-
αίτερη έμφαση σε εκείνους που επι-
βάλλουν διαφάνεια και υποχρέωση 
αιτιολογίας. Εκ των πραγμάτων, πά-
ντως, η απροθυμία του υπουργείου 
Παιδείας να ασκήσει το εποπτικό του 
έργο συρρικνώνει αισθητά τις δυνα-
τότητες που έχει ο ΣτΠ για αποτελε-
σματική παρέμβαση.

καλύπτεται από τις ισχύουσες διατά-
ξεις και αφετέρου θα οδηγούσε το 
όλο σύστημα καθορισμού της ιθαγέ-
νειας σε πλήρη ανασφάλεια δικαίου, 
αν τυχόν αξιώνεται από τους ενδια-
φερομένους να προσκομίσουν ακό-
μη περισσότερα αποδεικτικά συγ- 
γένειας ή καταγωγής εκτός από τα 
ληξιαρχικά πιστοποιητικά. 
Τέλος, στις διαδικασίες για τη διαπί-
στωση της ιδιότητας του ομογενούς 
και για άδεια εισόδου ομογενών, τα 
προξενεία ενίοτε παραλείπουν να 
αιτιολογήσουν τις γνωμοδοτήσεις 
τους. Η πρακτική αυτή οδηγεί μάλι-
στα σε ακραία αποτελέσματα, ιδίως 
όταν πρόκειται για αντιφατικές κρί-
σεις σχετικά με αιτήσεις από μέλη 
της ίδιας οικογένειας. Ο ΣτΠ ανα-
γνωρίζει τη δυνατότητα της διοίκη-
σης για εξατομικευμένη εξέταση  
κάθε ενδιαφερόμενου αλλοδαπού 
ανεξάρτητα από τυχόν αναγνώριση, 
παλαιότερα, κάποιου συγγενούς του 
ως ομογενούς. Αυτό, ωστόσο, δεν 
απαλλάσσει τη διοίκηση από την 
υποχρέωση να συνεκτιμά, τουλάχι-
στον, τις παλαιότερες κρίσεις της και 
να αιτιολογεί ειδικά κάθε απόκλιση 
από εκείνες. 

ΠΑΡΕκβΑσΕΙσ  
τησ ΑΥτΟδΙΟΙκησησ – 
ΙδΡΥΜΑτΑ τΡΙτΟβΑΘΜΙΑσ 
ΕκΠΑΙδΕΥσησ
Στην περίπτωση της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, η αυτοδιοίκηση παρέχει 
έδαφος για πρακτικές κανονιστικής 
αυ τονομίας κατά πολύ ευρύτερης από  
εκείνη που πράγματι αναγνωρίζουν 
οι νόμοι. Ωστόσο, ακόμη και απέναντι 
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δημοσιότητα των κανονισμών 
προγραμμάτων μεταπτυχιακών 
σπουδών 
Διερευνώντας αναφορά αποφοί-
του προγράμματος μεταπτυχιακών 
σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαί- 
ου, ο ΣτΠ διαπίστωσε απόκλιση ανά- 
μεσα στη νομοθετημένη και την πραγ- 
ματική διάρκειά του. Ειδικότερα, ενώ  
με βάση την εγκριτική υπουργική 
απόφαση η διάρκειά του είχε οριστεί 
«σε δώδεκα ημερολογιακούς μή-
νες (ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος)  
που περιλαμβάνει δύο διδακτικά 
εξάμηνα», κατά τη διετία 2007–2009  
το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σε 
τέσσερα διδακτικά εξάμηνα, σύμφω- 
να και με την επίσημη ενημέρωση 
(από την οικεία ιστοσελίδα) που 
εί χαν στη διάθεσή τους οι ενδιαφε- 
ρόμενοι πριν εγγραφούν. Ο ΣτΠ κά- 
λεσε το πανεπιστήμιο να διευκρι- 
νίσει αν η εν λόγω απόκλιση θα μπο- 
ρούσε να εμποδίσει την απονο μή 
μεταπτυχιακού τίτλου σε όσους ολο-
κλήρωσαν με επιτυχία την παρακο-
λούθηση του προγράμματος ύστε-
ρα από τέσσερα εξάμηνα (υπόθεση 
126438/2010). 

Σε συναφή περίπτωση, ο ΣτΠ κλή-
θηκε να διερευνήσει τη νομιμότητα, 
καθώς και τις εν γένει συνθήκες της 
σύστασης, άτυπου διετούς μεταπτυ-
χιακού προγράμματος του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, που, ελλείψει σχε-
τικής νομοθετικής πρόβλεψης, δεν 
οδηγούσε σε απόκτηση μεταπτυχια-
κού τίτλου σπουδών, αλλά παρείχε 
απλώς τη δυνατότητα να ενσωματω-
θεί η μεταπτυχιακή έρευνα σε διδα-

ορισμένου χρόνου ή με ανάθεση δι-
δακτικού έργου. Το συμβούλιο του 
τμήματος, απορρίπτοντας σχετική 
ένσταση, κατέληξε στην άποψη ότι ο 
μεταπτυχιακός τίτλος της υποψηφίας 
δεν είναι συναφής με το αντικείμενο 
του τμήματος. Εκείνη όμως, επικα-
λούμενη το περιεχόμενο του προ-
γράμματος μεταπτυχιακών σπου- 
δών, καθώς και το αντικείμενο της 
υποχρεωτικής μεταπτυχιακής εργα-
σίας της, αμφισβήτησε τη μη συνά-
φεια των μεταπτυχιακών σπουδών 
της προς το γνωστικό αντικείμενο του  
τμήματος και ειδικότερα προς τα μα- 
θήματα των οποίων τη διδασκαλία 
διεκδίκησε. Ο ΣτΠ, χωρίς φυσικά να  
υπεισέρχεται σε κρίσεις ουσίας τε-
χνικού–επιστημονικού χαρακτήρα,  
επισήμανε ότι η ονομασία ενός τίτλου 
σπουδών δεν στοιχειοθετεί, εκτός  
από ορισμένες καταφανείς περιπτώ- 
σεις, επαρκές κριτήριο για την εξα-
γωγή αιτιολογημένης κρίσης ως 
προς τη συνάφειά του με το αντικεί- 
μενο των προς διδασκαλία μαθημά-
των, εφόσον δεν λαμβάνονται πα- 
ράλληλα υπόψη κρίσιμες, κατά την 
κοινή πείρα, παράμετροι, όπως το πε-
ριεχόμενο του προγράμματος σπου- 
δών, που οδηγεί στην κτήση του συ-
γκεκριμένου τίτλου, ή το αντικείμε-
νο της κύριας μελέτης που εκπονή-
θηκε στο ίδιο πλαίσιο. Επειδή η πα-
ραγνώριση αυτών των παραμέτρων 
οδηγεί σε μη νόμιμες αποφάσεις, 
ο ΣτΠ κάλεσε το ΤΕΙ να μεριμνήσει 
ώστε οι αποφάσεις επιλογής εκπαι-
δευτικού προσωπικού να περιέχουν 
πλήρη και επαρκή αιτιολογία (υπό-
θεση 123470/2010).

νεπιστημιακά όργανα, το οποίο είναι 
απόρροια της έλλειψης σαφών νο-
μοθετικών ρυθμίσεων. Η παράλειψη 
ενημέρωσης ή αιτιολογίας των σχε-
τικών πράξεων αναδεικνύεται ως  
ιδιαίτερη πτυχή υπονόμευσης της 
διαφάνειας που όφειλε να διέπει τις 
διαδικασίες επιλογής. 
Πράγματι, οι σχετικές διατάξεις του ΠΔ 
407/1980, κατά τη γραμματική τους  
διατύπωση, δεν μνημονεύουν ρητά 
την υποχρέωση να τηρείται ορισμέ-
νη διαδικασία με εγγυήσεις ανά-
λογες εκείνων που παρέχουν οι Ν. 

1268/1982 και 2083/1992. Ωστόσο, 
ο ΣτΠ επισήμανε εκ νέου ότι η λήψη 
των σχετικών αποφάσεων, υπό τους 
όρους του κράτους δικαίου, οφείλει 
να διέπεται από διαφάνεια, ώστε να 
καθίσταται εφικτός ο ακαδημαϊκός 
έλεγχος. υπογράμμισε, μάλιστα, ως 
αυτονόητη υποχρέωση την αιτιολο-
γία της συγκεκριμένης κάθε φορά  
επιλογής και αξιολόγησης. Τα εμπλε- 
κόμενα ΑΕΙ ανταποκρίθηκαν εν μέ-
ρει στις επισημάνσεις του ΣτΠ, ωστό-
σο η διαρκής ροή συναφών αναφο-
ρών καταδεικνύει την ανάγκη να 
εξορθολογιστεί το νομικό πλαίσιο 
που διέπει αυτή την κατηγορία διδα-
σκόντων (υποθέσεις 11452/2009, 
18641/2009 κ.ά.). 

κρίσεις ως προς τη συνάφεια 
τίτλου σπουδών και 
αντικειμένου διδασκαλίας 
Ο ΣτΠ εξέτασε αναφορά σχετική με 
την απόρριψη υποψηφιότητας για 
θέση εργαστηριακού συνεργάτη, σε  
τμήμα του TEI Θεσσαλονίκης, με σύμ- 
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
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ΑλλΕσ ΠΑΡΕκβΑσΕΙσ  
τησ ΑΥτΟδΙΟΙκησησ 
Κάθε φαινόμενο κακοδιοίκησης σε 
αυτοδιοικούμενους φορείς επανα-
φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της 
εποπτείας: με άλλα λόγια, σε κάθε 
αυτοδιοικούμενο φορέα που παρερ-
μηνεύει το εύρος της αυτοτέλειάς 
του αντιστοιχεί μία εποπτική αρχή  
που παραλείπει να ασκήσει την αρ-
μοδιότητά της ή την ασκεί κατά τρό-
πο μη σύννομο ή ελλιπή. Σε περι-
πτώσεις όπως οι δικηγορικοί και άλ- 
λοι επαγγελματικοί σύλλογοι, την αί-
σθηση της συντεχνιακής αυτοδυνα-
μίας ενισχύει η αυτοπεποίθηση που  
προέρχεται από το αιρετόν των με-
λών. Σε περιπτώσεις όπως οι μετα-
δημοτεύσεις ή οι υποτροφίες, την 
ευαισθησία όλων των εμπλεκόμε-
νων πλευρών επηρεάζει η πολιτική 
ή η οικονομική σημασία του εκάστο-
τε επίδικου αγαθού.

Πειθαρχικά συμβούλια 
δικηγορικών συλλόγων
Κατά το 2010 παρατηρήθηκε αξιο-
σημείωτη αύξηση στις αναφορές που  
αναδεικνύουν την προβληματική λει- 
τουργία των πειθαρχικών συμβου-
λίων ικανού αριθμού δικηγορικών 
συλλόγων της χώρας, οι οποίοι βα-
ρύνονται επιπροσθέτως με το ότι απο- 
φεύγουν την ουσιαστική συνεργασία 
με τον ΣτΠ. υπέρμετρη χρονική καθυ-
στέρηση στην ολοκλήρωση της πει-
θαρχικής διαδικασίας, άρνηση χο- 
ρήγησης αντιγράφων του πειθαρχι- 
κού φακέλου στον ίδιο τον καταγγέλ-
λοντα, πλημμελής τήρηση των πρα-
κτικών και έκδοση αποφάσεων που 

διάκριτη και επιδέχεται πολλαπλές 
προσεγγίσεις, προϋποθέτει την εκτε-
ταμένη διαλογική συζήτηση, καθώς 
οι εκτιμήσεις ενός και μόνο προσώ-
που θα μπορούσαν να καταλήξουν 
σε περιορισμούς πέραν του απολύ-
τως αναγκαίου μέτρου. Η συζήτηση 
αυτή προϋποθέτει την αρμοδιότητα 
συλλογικών οργάνων κατά το πρό-
τυπο των επιτροπών δεοντολογίας. 
Κατ’ επέκταση, ο συλλογικός χαρα-
κτήρας του οργάνου διευκολύνει την 
επεξεργασία κώδικα δεοντολογίας, 
ο οποίος θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη 
όλων στον αντικειμενικό και διαχρο-
νικό χαρακτήρα των κριτηρίων που 
εφαρμόζονται. Ως πρόσθετες εγγυή-
σεις θα πρέπει να προβλέπονται: 

• Να αιτιολογείται εγγράφως και με 
μνεία τυχόν μειοψηφίας η απόρριψη 
του αιτήματος. 

• Να προσκαλείται ο κατά περίπτω- 
ση άμεσα ενδιαφερόμενος για να 
αναπτύξει διά ζώσης εκείνες τις από- 
ψεις του που κρίθηκαν ως μη δημο-
σιεύσιμες. 
Δυνάμει του «Πρότυπου Γενικού 
Εσωτερικού Κανονισμού», εφαρμο-
στέου σε όσα ΑΕΙ δεν έχουν εκδώσει 
Εσωτερικό Κανονισμό σύμφωνα με 
τον Ν. 3549/2007, αρμόδιο συλλο-
γικό όργανο είναι η Επιτροπή Δεο-
ντολογίας. 

Θετική εξέλιξη
Ο πρύτανης, ανταποκρινόμενος 
σε πρόταση του ΣτΠ, παρέπεμψε 
εν τέλει σε αυτήν ακριβώς την 
επιτροπή το ζήτημα της δημοσί-
ευσης του συγκεκριμένου κειμέ-
νου (υπόθεση 122599/2009).

κτορική διατριβή που ενδεχομένως 
θα αναλάμβανε ο ενδιαφερόμενος 
(υπόθεση 128559/2010).

Αρμοδιότητα οργάνων 
της διοίκησης και κανόνες 
δεοντολογίας 
Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών ζήτησε την παρέμ-
βαση του ΣτΠ επειδή κείμενό του 
δεν έγινε δεκτό προς δημοσίευση 
στο τηλεματικό δίκτυο του ιδρύμα-
τος. Η σχετική απόφαση του αντιπρύ-
τανη, με βάση την αρμοδιότητά του 
«σε θέματα οργάνωσης και λειτουρ-
γίας» του δικτύου, στηρίχθηκε στην 
αιτιολογία ότι δεν γίνονται δεκτά κεί-
μενα με εκφράσεις που θίγουν την 
προσωπικότητα ή το ατομικό ήθος 
μελών που ανήκουν στο ΔΕΠ.
Ο ΣτΠ επισήμανε ότι η αρμοδιότητα 
του αντιπρύτανη εξαντλείται στη δια-
σφάλιση και τη διατήρηση των προϋ-
ποθέσεων της κατά το δυνατόν αρτι-
ότερης οργάνωσης και λειτουργίας 
του τηλεματικού δικτύου, προκειμέ-
νου τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινό-
τητας να αποκτήσουν σύγχρονο πεδίο 
έκφρασης, για την ευρεία διάδοση 
των απόψεών τους και την ανάπτυ-
ξη επωφελούς διαλόγου. Όταν όμως, 
για λόγους δεοντολογίας και αλλη-
λοσεβασμού, ανακύπτει ζήτημα ορι-
οθέτησης της ελεύθερης έκφρασης 
φορέων της ακαδημαϊκής ελευθερί-
ας (άρθρο 16, παράγρ. 1 του Συντάγ-
ματος), απαιτούνται κριτήρια κοινά 
για όλους και ανεξάρτητα από τον 
χώρο εκδήλωσης του προβλήματος. 
Άλλωστε, η οριοθέτηση της ελεύθε-
ρης έκφρασης, που συχνά είναι δυσ-



52

Δικαιωματα
του ανθρώπουΔικαιώματα του ανθρώπου

σημάνει το πρόβλημα (βλ. ετήσιες 
εκθέσεις 2003, σ. 101–102· 2006, 
σ. 77· 2007, σ. 58, καθώς και δύο ει-
δικές εκθέσεις), ωστόσο από σειρά 
πρόσφατων αναφορών προκύπτει 
ότι δεν έχει επέλθει βελτίωση (υπο-
θέσεις 20880/2009, 126365/2010, 
129841/ 2010 κ.ά.).

Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Ο ΣτΠ ασχολήθηκε με την έννοια της 
«ιδιαίτερης καταγωγής» ως προϋ-
πόθεση για τη χορήγηση υποτροφί-
ας από κληροδότημα, καθώς ο όρος 
«κεφαλλονίτες επιστήμονες» της 
σχετικής διαθήκης δεν καθορίζε-
ται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. 
Σύμφωνα με την Περιφέρεια Ιονίου, 
που απέρριψε σχετική πράξη της δι-
αχειριστικής επιτροπής του κληρο-
δοτήματος, ο τόπος καταγωγής του 
ατόμου προσδιορίζεται από τον τόπο 
γέννησης των γονέων του. Ωστόσο, 
η διαχειριστική επιτροπή του κλη- 
ροδοτήματος ανέκαθεν έκανε δε-
κτές αιτήσεις υποψηφίων που οι 
ίδιοι είχαν γεννηθεί στην Κεφαλονιά 
εφόσον ήταν και δημότες. Ο ΣτΠ δια-
τύπωσε την άποψη ότι, σύμφωνα με 
το άρθρο 109, παράγρ. 1 του Συντάγ-
ματος, κρίσιμο στοιχείο για την ερ-
μηνεία του επίμαχου όρου αποτελεί 
η βούληση του διαθέτη, την οποία εν 
προκειμένω είχε ακολουθήσει και  
η διαχειριστική επιτροπή. Άλλωστε, 
την ίδια ερμηνευτική εκδοχή της 
«καταγωγής» στηρίζει και σχετική 
νομολογία του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας. Ανταποκρινόμενη στα πα-
ραπάνω, η Περιφέρεια ενέκρινε εν 
τέλει τη χορήγηση υποτροφίας με 

Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυ- 
σικοθεραπευτών να χορηγήσει βε-
βαιώσεις εγγραφής σε πτυχιούχους  
ουγγρικού πανεπιστημίου. Οι πτυ-
χιούχοι αυτοί ασκούσαν νόμιμα το 
επάγγελμα ήδη πριν από την ίδρυ-
ση του συλλόγου, χρειάζονταν όμως  
βεβαιώσεις εγγραφής για να λάβουν  
άδεια λειτουργίας φυσικοθεραπευ-
τηρίου. Αιτία της άρνησης ήταν η αμ-
φισβήτηση της νομιμότητας παλαιό-
τερων πράξεων αναγνώρισης ισοτι-
μίας, τις οποίες είχε εκδώσει το τότε 
αρμόδιο όργανο, δηλαδή το Ινστι-
τούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 
Ήδη ο ΔΟΑΤΑΠ, στον οποίο απευθύν-
θηκε ο σύλλογος ζητώντας την επα-
νεξέταση και την ανάκληση των επί-
μαχων πράξεων αναγνώρισης ισοτι-
μίας, απάντησε κατηγορηματικά ότι  
οι πράξεις εκείνες είναι έγκυρες και  
ισχυρές. Ωστόσο, ο σύλλογος εξα-
κολουθεί να μη χορηγεί βεβαιώ-
σεις εγγραφής, παρ’ ότι ο ΣτΠ του 
υπενθύμισε την έλλειψη νόμιμου 
ερείσματος και την προκαλούμενη 
ηθική και υλική βλάβη (υπόθεση 
125875/2010). 

Μεταδημότευση 
Στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταδη-
μότευσης, απαιτείται βεβαίωση μο-
νίμου κατοίκου από τον οικείο δήμο, 
σύμφωνα με σχετική διάταξη του Κώ- 
δικα Δήμων και Κοινοτήτων. Συχνά, 
όμως, οι δήμοι αρνούνται να χορη- 
γήσουν τέτοια βεβαίωση, ειδικά όταν  
ζητείται για τη συγκεκριμένη χρήση, 
με αόριστες και εν πολλοίς μη σύν-
νομες αιτιολογίες. Ο ΣτΠ έχει επι-

πάσχουν από παντελή έλλειψη αι-
τιολογίας, είναι ορισμένα μόνο από 
τα ζητήματα που έχουν αναδειχθεί. 
υπήρξαν ακόμη και περιπτώσεις που  
η άσκηση δημόσιας εξουσίας εκ μέ-
ρους δικηγορικών συλλόγων άγγιξε 
τα όρια της απόλυτης αυθαιρεσίας, 
με προεξάρχουσα την περίπτωση του  
Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, ο 
οποίος αμφισβητεί τη δέσμευσή του 
από τις διατάξεις που διέπουν τα νο-
μικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και 
εμμένει στην άποψη ότι το πειθαρχι-
κό του συμβούλιο, ως δήθεν δικαστι- 
κή αρχή, εξαιρείται από την αρμο- 
διότητα του ΣτΠ (υποθέσεις 16654/ 

2009, 124414/2010 κ.ά.). 

Καθίσταται περισσότερο  
επιτακτική από ποτέ η βελτίωση 
της πειθαρχικής διαδικασίας  
των δικηγορικών συλλόγων και  
η αναδιοργάνωση της λειτουργίας 
των συμβουλίων, προκειμένου  
η πειθαρχική διαδικασία  
να καταστεί αξιόπιστη, ευέλικτη 
και αποτελεσματική, χωρίς 
περιθώρια για αμφισβητήσεις  
ή υπόνοιες για μεροληψία  
και αδιαφάνεια. 

Εγγραφή σε επαγγελματικούς 
συλλόγους
Οι επαγγελματικοί σύλλογοι συχνά 
εμπλέκουν παραμέτρους σκοπιμό-
τητας σε υποθέσεις εγγραφής με-
λών, όπως έχει καταγράψει και στο 
παρελθόν ο ΣτΠ (βλ. ετήσιες εκθέ- 
σεις 2001, σ. 104–105· 2003, σ. 95–

97· 2007, σ. 52–53). Πρόσφατο πα-
ράδειγμα αποτελεί η άρνηση του 
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Αντικατάσταση διαβατηρίου 
λόγω απώλειας ή κλοπής
Σύμφωνα με τον νόμο, σε περίπτω-
ση απώλειας ή κλοπής διαβατηρί-
ου, αυτό δεν αντικαθίσταται εάν δεν 
ερευνηθούν οι συνθήκες απώλειας  
ή κλοπής, έρευνα η οποία μπορεί  
να διαρκέσει μέχρι τρεις μήνες. Εξαι- 
ρέσεις επιτρέπονται μόνο για μετά-
βαση στο εξωτερικό για «σοβαρό» 
λόγο, ιδίως σε περιπτώσεις ασθένει- 
ας στενών συγγενών, ύστερα από 
γνώμη ειδικής επιτροπής της ΕΛΑΣ. 
Ωστόσο, όπως προκύπτει από πολ-
λές αναφορές, αιτήσεις για άμεση 
χορήγηση νέου διαβατηρίου απορ-
ρίπτονται χωρίς να γίνεται γνωστό αν 
έχει προηγηθεί τέτοια γνωμοδότηση 
και τουλάχιστον σε μία περίπτωση 
διαπιστώθηκε ότι το αίτημα δεν είχε 
καν τεθεί από την αρμόδια υπηρεσία 
στην κρίση της ειδικής επιτροπής. Ο 
ΣτΠ ζήτησε να ενημερώνονται οι πο- 
λίτες ότι υπάρχει δυνατότητα να επι-
σπευστούν οι διαδικασίες, αλλά και 
να υποβάλλονται στην κρίση της ειδι- 
κής επιτροπής όλα τα σχετικά αιτή- 
ματα, όπως άλλωστε προβλέπουν  
οι σχετικές διατάξεις (υποθέσεις  
126566/2010, 129114/2010, 130519/ 

2010 κ.ά.). 

διοικητικά μέτρα και κράτηση 
αιτούντων άσυλο  
ή υπό απέλαση αλλοδαπών
Στο πλαίσιο των νέων δεδομένων 
που δημιουργούν οι αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμά- 
των του Ανθρώπου (SD κατά Ελλά-
δος και ΑΑ κατά Ελλάδος), ο ΣτΠ 

επανεξέτασης, απορρίφθηκαν αφού 
ο προβαλλόμενος λόγος δεν κρίθη-
κε «ικανός να κάμψει την αιτία για 
την οποία του επιβλήθηκε το μέτρο 
της απέλασης … λόγω της φύσης και 
της βαρύτητας των αδικημάτων για 
τα οποία καταδικάστηκε». 
Ωστόσο, όταν πρόκειται για πολίτη της 
ΕΕ, πρέπει να συντρέχουν στο πρό-
σωπό του οι προβλεπόμενες ιδιαί-
τερες προϋποθέσεις απέλασης, δη-
λαδή ο ίδιος να συνιστά μια «πραγ-
ματική, ενεστώσα και αρκούντως σο- 
βαρή απειλή στρεφόμενη κατά θεμε-
λιώδους συμφέροντος της πολιτεί-
ας», σύμφωνα με Οδηγία της ΕΕ. Συ-
νεπώς δεν φαίνεται πειστική ούτε νό-
μιμη η επίκληση της βαρύτητας του  
αδικήματος που είχε τελεστεί ή η από- 
δοση στον ενδιαφερόμενο της δυνα-
τότητας «να τελέσει νέα αδικήματα». 
Εφόσον δεν αποδεικνύεται ότι συν-
τρέχουν εξόχως σοβαροί λόγοι που  
να δικαιολογούν την εξακολούθηση 
της δικαστικής απέλασης ως εξαιρετι-
κού μέτρου για την ασφάλεια, το αίτη-
μα για χορήγηση άδειας επιστροφής 
θα έπρεπε να επανεξεταστεί (υπό- 
θεση 1709/2008). 

Γενικότερα, ο ΣτΠ διαπιστώνει  
την απουσία επεξεργασίας  
και την έλλειψη κριτηρίων  
στην άσκηση της αρμοδιότητας  
του Υπουργού Δικαιοσύνης  
να δίνει άδεια επανόδου  
σε αλλοδαπούς που έχουν 
απελαθεί. Προτείνει, ως εκ τούτου, 
την εξειδίκευση της συγκεκριμένης 
διαδικασίας και τη διασαφήνιση 
των σχετικών κανόνων. 

βάση την πράξη της διαχειριστικής 
επιτροπής (υπόθεση 12352/2009).

ΠΑΡΕκβΑσΕΙσ τησ ΑσφΑλΕΙΑσ 
Ο ΣτΠ έχει επανειλημμένα ασχολη-
θεί (βλ. Ετήσια έκθεση 2008, σ. 47) 
με την επίκληση λόγων δημόσιας 
ασφάλειας και τάξης ως νομιμοποι-
ητικό επιχείρημα για την περιστο-
λή δικαιωμάτων ή την παράκαμψη 
νομοθετημένων εγγυήσεων. Η επί-
κληση αυτή δεν είναι άνευ άλλου 
τινός καταχρηστική: ενίοτε ο νομο-
θέτης έχει ρυθμίσει ρητά τη δυνατό-
τητα συνεκτίμησης τέτοιων λόγων, 
οπωσδήποτε πάντως με συναφή αι-
τιολογία. Ωστόσο, σε πολλές άλλες 
περιπτώσεις, η διοίκηση θεωρεί αυ-
τονόητο ότι η απλή επίκληση λόγων 
ασφαλείας δικαιολογεί την υπαγω-
γή όλων των ενδιαφερομένων στη 
δυσμενέστερη προβλεπόμενη μετα- 
χείριση χωρίς εξατομικευμένη εκτί-
μηση και αιτιολογία. 

Άδεια επανόδου απελαθέντος 
πολίτη της ΕΕ
Ρουμάνος πολίτης, ο οποίος είχε απε- 
λαθεί με δικαστική απόφαση, ζή-
τησε από τον υπουργό Δικαιοσύνης 
να του χορηγηθεί άδεια επιστροφής  
στην Ελλάδα για σοβαρούς οικογε-
νειακούς λόγους, καθώς εδώ κατοι- 
κούν η σύζυγος και τα τέκνα του. 
Επικαλέστηκε επίσης την ένταξή του  
στην ελληνική κοινωνία και αντιστοί- 
χως την αποκοπή του από τη ρουμα-
νική, καθώς και τη μη εμπλοκή του, 
στην Ελλάδα ή τη Ρουμανία, σε άλ-
λη αξιόποινη πράξη. Όμως, η αίτη-
ση αυτή, όπως και αντίστοιχη αίτηση 
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• Να σταματήσουν οι πρακτικές της 
χορήγησης καθαρτικών ουσιών και 
της ηλεκτρονικής παρακολούθησης  
των κρατουμένων κατά τη χρήση 
αποχωρητηρίου. 

• Να εξευρεθούν και να διευθετη-
θούν κατάλληλοι χώροι για την παρα-
κολούθηση των εισερχόμενων κρα- 
τουμένων που κρίνονται αιτιολογη-
μένα ύποπτες. Τέτοιοι χώροι πρέπει 
να διασφαλίζουν τις αναγκαίες για 
την περίσταση συνθήκες υγιεινής και  
ασφάλειας (καθαριότητα, θέρμαν-
ση, δυνατότητα προαυλισμού) και 
να τελούν υπό τη διαρκή εποπτεία 
ιατρικού προσωπικού. Κρίνεται σκό-
πιμη, ιδίως όπου δεν υπάρχει νοσο-
κομείο φυλακής, η επιδίωξη συνερ-
γασίας με δημόσιες νοσηλευτικές 
μονάδες.

Θετική εξέλιξη 
Μετά την παρέμβαση του ΣτΠ, εκ-
δόθηκε απόφαση του υφυπουρ-
γού Δικαιοσύνης η οποία τερμα-
τίζει τις πρακτικές που προανα-
φέρθηκαν, ενώ εφεξής ενδοσω-
ματική ή ακτινολογική έρευνα 
θα διενεργείται μόνο σε περι-
πτώσεις εύλογης εξατομικευμέ- 
νης υπόνοιας, μόνο με εντολή  
δικαστικού λειτουργού και μό-
νον από γιατρό (ενδεικτικά, υπό- 
θεση 12568/2008).

τουμένων, ο ΣτΠ ασχολήθηκε με το 
ζήτημα των ενδοσωματικών ελέγχων 
που διενεργούνται για να αποτραπεί 
η εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στα 
καταστήματα κράτησης. Από τη σχε-
τική διερεύνηση προέκυψε ότι κατά 
πάγια πρακτική, σε πολλά σωφρονι-
στικά καταστήματα, όλες οι εισερχό-
μενες κρατούμενες υποβάλλονται σε 
υποχρεωτικό έλεγχο σωματικών κοι-
λωμάτων, πρόσκαιρη απομόνωση, 
αφόδευση ενώπιον άλλων ή ενώπιον 
κάμερας, προκειμένου να διαπιστω-
θεί αν τυχόν μεταφέρουν ναρκωτικές 
ουσίες. Οι καταγγελίες αυτές ταυτίζο-
νται πλήρως με τα ευρήματα της Επι-
τροπής για την Πρόληψη των Βασα-
νιστηρίων (CPT) του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, σε πρόσφατες διαδοχικές 
επισκέψεις της στην Ελλάδα. 

Σε σχετικό υπόμνημά του, ο ΣτΠ τόνι-
σε ότι είναι άμεση ανάγκη:

• Να διακοπεί η πρακτική της συλ-
λήβδην υπαγωγής όλων των εισερ-
χόμενων κρατουμένων, αλλά ακόμη 
και όσων κρατούνται για αδικήματα 
σχετικά με τα ναρκωτικά, σε ειδικό αυ- 
στηρό καθεστώς απομόνωσης, ενδο- 
σωματικών ελέγχων και παρακολού- 
θησης. Τέτοια μέτρα δικαιολογούνται  
μόνον εφόσον εκτιμάται εξατομικευ- 
μένα και αιτιολογείται συγκεκριμέ-
να ο κίνδυνος εισαγωγής ναρκωτι-
κών ουσιών. 

επισήμανε την ανάγκη να αξιολο-
γηθούν εκ νέου οι διατάξεις που δι-
έπουν την κράτηση των αιτούντων 
άσυλο ή των τελούντων υπό ανέφι-
κτη απέλαση, καθώς ο τρόπος με 
τον οποίο εφαρμόζονται συνιστά 
σαφή απόκλιση από τις διεθνείς δε-
σμεύσεις της χώρας (βλ. Ετήσια έκ-
θεση 2009, σ. 42). 
Ειδικότερα, σε όλα τα σημεία εισό-
δου, εξαντλείται το ανώτατο όριο 
της τρίμηνης κράτησης συλλήβδην 
για τους αιτούντες άσυλο και μάλι-
στα με ενδεχόμενο την περαιτέρω 
επιμήκυνση του διαστήματος αυτού, 
εν όψει του νέου ορίου για τη διοικη-
τική κράτηση των υπό απέλαση αλ-
λοδαπών (Ν. 3772/2009). 
Η πρακτική αυτή προσλαμβάνει τι-
μωρητικό χαρακτήρα και αποθαρρύ-
νει την υποβολή αιτημάτων ασύλου.  
Ο εξορθολογισμός του συστήματος 
ασύλου προϋποθέτει:

• επιλογή εναλλακτικών περιορι-
στικών μέτρων, 

• εξειδίκευση των λόγων κράτησης, 

• θέσπιση εύλογου ανώτατου χρονι-
κού ορίου κράτησης, 

• διασφάλιση περιοδικού δικαστι-
κού ελέγχου των μέτρων που έχουν 
επιβληθεί. 

Ενδοσωματικός έλεγχος 
κρατουμένων
Ύστερα από αναφορές γυναικών κρα-

Περισσότερα και πιο αναλυτικά στοιχεία 
(έγγραφα του ΣτΠ, απαντήσεις  
της διοίκησης, ειδικές εκθέσεις κ.ά.) 
μπορείτε να βρείτε:
 
Στον ιστότοπο του ΣτΠ www.synigoros.gr  
[Επιλέξτε: Εκθέσεις – Πορίσματα, Κύκλος 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου]  
 
 Στην ιστοσελίδα για τους μετανάστες, τους 
πρόσφυγες και τους ομογενείς  
http://www.synigoros.gr/allodapoi και 
στην ιστοσελίδα για την ίση μεταχείριση 
http://www.synigoros.gr/diakriseis

http://www.synigoros.gr
http://www.synigoros.gr/allodapoi
http://www.synigoros.gr/diakriseis
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Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών [60,81%]

Ανώτατη εκπαίδευση [10,04%]

Οικονομική κίνηση [8,00%]

Πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις [8,96%]

Προσωπική ελευθερία [4,78%]

Έννομη προστασία [4,90%]

Ιδιωτικότητα και προσωπικότητα [1,79%]

Φρόνημα και αυτoπροσδιορισμός [0,48%]

Πνευματική κίνηση [0,24%]

60,81%

10,04%

8,96%

4,78%

4,90%

1,79%

0,48%

0,24%

8,00%

ΓΡΑΦΗΜΑ 8       θΕμΑΤιΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡιΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑφΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔιΚΑιΩμΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝθΡΩΠΟΥ




