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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Για την άδεια άσκησης επαγγέλματος ιχθυολόγου
Την τροποποίηση των διατάξεων που διέπουν 
την άδεια άσκησης επαγγέλματος ιχθυολόγου 
και την εγγραφή ιχθυολόγων στο Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο, προκειμένου να ισχύσει ως μόνο 
προσόν το σχετικό πτυχίο και να απαλειφθεί 
η διακριτική μεταχείριση σε βάρος όσων δεν 
έχουν συναφή προϋπηρεσία στο Δημόσιο. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Για την ποινική μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία
Την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, ώστε να 
προβλέπεται η δυνατότητα της υφ’ όρον απόλυ-
σης για όλους τους κρατουμένους με πιστοποιη-
μένη αναπηρία από ένα ποσοστό και άνω, καθώς 
και την εξέταση της δυνατότητας και γι’ αυτούς 
της κατ’ οίκον έκτισης ποινής υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, όπως εφαρμόζεται ήδη περιορι-
στικά και με κάποιες σαφείς δικλίδες ασφαλείας 
σε όλους τους κρατουμένους με ποινή φυλάκισης 
οι οποίοι είναι άνω των 75 ετών (βλ. «Ελευθερία 
και ασφάλεια»).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης
Τη χορήγηση της άδειας παρακολούθησης σχολι-
κής επίδοσης και στους μη έχοντες την επιμέλεια 
των τέκνων-μαθητών γονείς, με τη συναίνεση του 
έχοντος την επιμέλεια γονέα. Η πρόταση έγινε 
αποδεκτή και αναμένεται η έκδοση της σχετικής 
νομοθετικής πράξης. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Για τον εξορθολογισμό του νομοθετικού πλαισί-
ου περί αδειών ανατροφής τέκνων και λοιπών 
μέτρων διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενει-
ακές υποχρεώσεις, προς την κατεύθυνση υιοθέ-
τησης μέτρων για την ενίσχυση του θεσμού της 
οικογένειας και την ισότιμη συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή των τέκνων

Τη θεσμοθέτηση άδειας για στρατιωτικούς 
που  υπόκεινται σε διαδικασία ιατρικά υποβοη-
θούμενης αναπαραγωγής.
Την ενίσχυση των αδειών κύησης και τοκετού 
για τις γυναίκες στρατιωτικούς με τη χορήγηση 
επιπλέον άδειας για την απόκτηση παιδιών πέ-
ραν του τρίτου.
Την επέκταση της άδειας ανατροφής για όλο το 
στρατιωτικό προσωπικό ανεξαρτήτως φύλου και 
την ενίσχυση των αδειών αυτών σε περιπτώσεις 
πολύδυμης κύησης.
Την επέκταση της πλήρους άδειας ανατροφής 
στους υιοθετούντες τέκνο.

Οι προτάσεις έγιναν αποδεκτές.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για την αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας 
των σχολικών φυλάκων

Την πλήρη αναγνώριση, ασφαλιστικά και συ-
νταξιοδοτικά, του χρόνου προϋπηρεσίας των 
σχολικών φυλάκων οι οποίοι προσελήφθησαν 
στην εργασία τους στο πλαίσιο υλοποίησης προ-
γραμμάτων εργασιακής εμπειρίας του ΟΑΕΔ και 
οι οποίοι στη συνέχεια κατατάχτηκαν σε θέσεις 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.* 

Για τις χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 
σε ασφαλισμένους με 11.100 ημέρες πραγματι-
κής ασφάλισης
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δίου κατά την  εφαρμογή των επίμαχων διατά-
ξεων του Ν. 3863/2010, προκειμένου όσοι έχουν 
συμπληρώσει 35 έτη πραγματικής ασφάλισης 
έως τις 31.12.2011 να  θεμελιώνουν δικαίωμα συ-
νταξιοδότησης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, με 
τη συμπλήρωση 37 ετών υποχρεωτικής-πραγ-
ματικής ασφάλισης.

Για την παράταση του δικαιώματος σε προσαύ-
ξηση στη σύνταξη ή σε σύνταξη λόγω θανάτου 
σε δικαιούχους σπουδαστές δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους 
της ηλικίας τους και μέχρι την ολοκλήρωση των 
σπουδών τους

Τη μη διακοπή της παροχής εφόσον, κατά τη συ-
μπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας, συνεχίζε-
ται η φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Την αναδρομική, από την ημέρα της διακοπής 
της, χορήγηση της παροχής τόσο στην προανα-
φερθείσα κατηγορία όσο και στα πρόσωπα που 
συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μετά 
την αποφοίτησή τους από τη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση και εισέρχονται, εντός του ίδιου έτους, 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Τη γενικευμένη εφαρμογή της διάταξης του 
ΟΑΕΕ, σύμφωνα με την οποία η σύνταξη παρατεί-
νεται μέχρι και τη συμπλήρωση του 19ου έτους 
της ηλικίας εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι 
σπουδές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η πρό-
ταση έγινε εν μέρει δεκτή με την παράγρ. 6 του 
άρθρου 20 του Ν. 4019/2011.

Οι προτάσεις έγιναν στο μεγαλύτερο μέρος τους 
αποδεκτές.

Για την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης των ελλή-
νων εργαζομένων στη Λιβύη

Την καταβολή της σύνταξης η οποία έχει θεμελι-
ωθεί και με χρόνο ασφάλισης στη Λιβύη από την 
ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αι-
τήματος και όχι από την ημερομηνία μεταφοράς 
των λιβυκών εισφορών στο ΙΚΑ. 
Για τους ασφαλισμένους για τους οποίους δεν 
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς των 

εισφορών από τη Λιβύη, την ανάληψη νομοθε-
τικής πρωτοβουλίας η οποία θα κατατείνει στην, 
υπό συγκεκριμένους όρους και συνθήκες, ανα-
γνώριση του χρόνου αυτού. 

Για την ενίσχυση και τη διατήρηση της απασχο-
λησιμότητας των γυναικών 

Τη νομοθετική ένταξη περισσότερων κατηγο-
ριών ωφελούμενων γυναικών, στο πλαίσιο της 
υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης από 
το ΕΣΠΑ δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής 
και επαγγελματικής ζωής», προκειμένου τα τέ-
κνα τους να γίνονται δεκτά σε βρεφονηπιακούς 
σταθμούς. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Για τη διασφάλιση της διαμονής των νόμιμων αλ-
λοδαπών στη χώρα 
Το 2011 ο Συνήγορος συνόψισε και κατέγραψε ένα 
μεγάλο μέρος ζητημάτων που αφορούν τη διαμο-
νή των νόμιμων αλλοδαπών στη χώρα, για τα οποία 
είχε και κατά το παρελθόν απευθυνθεί στη διοίκη-
ση. Τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί αφο-
ρούν κυρίως την έκπτωση των αλλοδαπών αυτών 
από το καθεστώς νομιμότητας λόγω της αδυναμίας 
τους να ανταποκριθούν στις απαιτούμενες προϋ-
ποθέσεις του νόμου για την ανανέωση της άδειας 
διαμονής τους. Για τους ανωτέρω λόγους ο Συνή-
γορος διατύπωσε σειρά προτάσεων, από τις οποίες 
επιλέγεται να αναφερθούν στην παρούσα έκθεση 
όσες έγιναν αποδεκτές εντός του ίδιου έτους. Συ-
γκεκριμένα ο Συνήγορος πρότεινε:* 

Τη μείωση του αριθμού των ελάχιστων ημερομι-
σθίων και του χρόνου ασφάλισης που απαιτού-
νται για την ανανέωση της άδειας διαμονής για 
εργασία. 
Τη χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστι-
κούς λόγους: α) σε ενήλικες που γεννήθηκαν 
στην Ελλάδα, καθώς και σε όσους φοίτησαν σε 
έξι τουλάχιστον τάξεις ελληνικού σχολείου πριν 
ενηλικιωθούν, εφόσον εξακολουθούν να δια-
μένουν μόνιμα στη χώρα· και β) σε συζύγους, 
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γονείς ανήλικων ημεδαπών και συντηρούμενα 
μέλη οικογένειας έλληνα πολίτη. 
Τη δυνατότητα να αποκτούν άδεια διαμονής για 
εξαιρετικούς λόγους αλλοδαποί που στερούνται 
θεώρησης εισόδου ή άδειας διαμονής που είχε 
εκδοθεί οποτεδήποτε στο παρελθόν, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος αποδεικνύει με έγγραφα βε-
βαίας χρονολογίας το πραγματικό γεγονός της 
διαμονής του στη χώρα για ορισμένα έτη. Σύμ-
φωνα με σχετική νομοθετική επιλογή, τα έτη 
αυτά καθορίζονται σήμερα στα 10, ενώ με σχετι-
κή υπουργική απόφαση καθορίστηκαν τα δικαι-
ολογητικά για τη χορήγηση και την ανανέωση 
άδειας διαμονής τού εν λόγω τύπου. Δεδομένου 
ότι ένα εκ των δικαιολογητικών είναι το υποβλη-
θέν αίτημα ασύλου, γίνεται με αυτό τον τρόπο 
δεκτή πρόταση του Συνηγόρου για τη διασφάλι-
ση του καθεστώτος της νόμιμης παραμονής των 
μακροχρόνια αιτούντων άσυλο.
Τον καθορισμό του τύπου άδειας διαμονής που 
χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρό-
φους πολίτη της ΕΕ ή Έλληνα, με τον οποίο δια-
τηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδε-
δειγμένη. 
Την ανανέωση της άδειας διαμονής για εξαρτη-
μένη εργασία σε ανέργους αλλοδαπούς με την 
κατάθεση  βεβαίωσης εγγραφής στα μητρώα 
ανέργων αντί της σύμβασης εργασίας. Στις ανω-
τέρω περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν 
να προσκομίσουν το ελλείπον δικαιολογητικό 
εντός 6 μηνών από την υποβολή της σχετικής 
αίτησης. 
Την αλλαγή της διαδικασίας απόδειξης της 
επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας για 
τους αιτούντες άδεια επί μακρόν διαμένοντος 
αλλοδαπού.  

Άλλα θέματα 
Την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου αδει-
ών ανατροφής και μέτρων διευκόλυνσης για 
τους εργαζομένους με οικογενειακές υποχρε-
ώσεις στις ΔΕΥΑ όλης της χώρας (βλ. «Φύλο και 
εργασιακές σχέσεις»). 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Για την υποβολή των καταναλωτικών δαπανών 
με συμπληρωματική δήλωση  

Τη δυνατότητα υποβολής των καταναλωτικών 
δαπανών με συμπληρωματική εμπρόθεσμη δή-
λωση σε περίπτωση παράλειψης υποβολής τους 
με την αρχική. Η πρόταση έγινε αποδεκτή, με 
ισχύ από το οικονομικό έτος 2012 και εντεύθεν 
(βλ. «Οικονομική πολιτική»).

Για τη θυροκόλληση των φορολογικών εγγρά-
φων 

Τη θυροκόλληση των φορολογικών εγγράφων 
στην κατοικία ή στον επαγγελματικό χώρο των 
πολιτών σε κλειστό φάκελο και την αναφορά 
του ακριβούς περιεχομένου τους στην επιδοτή-
ρια έκθεση. Αναμένεται η ψήφιση νομοθετικής 
διάταξης η οποία υιοθετεί την πρόταση του 
Συνηγόρου.

Για τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινή-
των ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) ανήλικων αναπήρων

Τη δυνατότητα μετάθεσης της απαλλαγής από 
τα τέλη κυκλοφορίας στους γονείς σε περίπτω-
ση που η παραλαβή του οχήματος δεν έγινε 
στο όνομα του ανήλικου ανάπηρου μέλους της 
οικογένειας. Υπήρξε θετική εισήγηση από την 
αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου.

Για τη χορήγηση ατέλειας για την απόκτηση ΕΙΧ 
αυτοκινήτου από ανάπηρους πολίτες 

Την καθιέρωση ενιαίων κριτηρίων όσον αφορά 
την αντιμετώπιση όλων των ομάδων των προ-
σώπων που έχουν υποστεί μεταμόσχευση. Η 
πρόταση δεν έγινε αποδεκτή.

Για τον προσδιορισμό του φόρου μεταβίβασης 
παλαιών κτισμάτων χωρίς αποδεικτικά στοιχεία 
παλαιότητας

Τη διεύρυνση του τρόπου απόδειξης της παλαι-
ότητας των κτισμάτων που στερούνται τίτλου 
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ιδιοκτησίας, ώστε η αξία αυτών να μην προσδιο-
ρίζεται αποκλειστικά με βάση τις αντικειμενικές 
αξίες. 

Για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας στους 
ασφαλισμένους πατέρες με ανήλικα ή ανίκανα 
παιδιά

Την παροχή της δυνατότητας στους ασφαλι-
σμένους πατέρες με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά 
οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης 
μέχρι τις 31.12.2010 να κάνουν χρήση των νέων 
συνταξιοδοτικών διατάξεων κατά την κρίση τους. 

Για τη χορήγηση των τρίμηνων αποδοχών στους 
αιτούντες από το Δημόσιο σύνταξη ως έναντι 
λόγω της καθυστέρησης, πέραν του τριμήνου, 
καταβολής της σύνταξης

Την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων προκειμένου να θεσμο-
θετηθεί παράταση των τρίμηνων αποδοχών σε 
εξάμηνες.

Για τον τρόπο παρακράτησης της Εισφοράς Αλλη-
λεγγύης Συνταξιούχων

Την τροποποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαι-
σίου, ώστε:
α. είτε να ισχύσει προοδευτική παρακράτηση της 
εισφοράς, όπως ακριβώς εφαρμόζεται στη φορο-
λογία εισοδήματος φυσικών προσώπων·
β. είτε  να τεθεί κατώτατο όριο, ώστε το τελικό πο-
σόν της σύνταξης μετά την παρακράτηση να μην 
υπολείπεται του αμέσως προηγούμενου συνταξι-
οδοτικού κλιμακίου.

Για τον χρονικό περιορισμό της αναδρομικής κα-
ταβολής σύνταξης στις περιπτώσεις που το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους καθυστερεί πέραν των 
τριών ετών να εκδώσει συνταξιοδοτική απόφαση

Τη θέσπιση ειδικών δικονομικών προνομίων 
για τους συγκεκριμένους συνταξιούχους (όπως 
απαλλαγή τους από τα δικαστικά τέλη και παρά-
βολα, δυνατότητα αυτοπρόσωπης δικαστικής 
παράστασής τους ενώπιον του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου).

Την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων προκειμένου αξιώσεις 
πέραν της τριετίας να μπορούν να καταβληθούν 
τμηματικά σε δόσεις, όπου η καθεμία από αυτές 
δεν θα μπορεί να υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο 
ποσοστό της απαίτησης, η οποία στο σύνολό 
της θα επιμεριστεί σε μεθεπόμενους κρατικούς 
προϋπολογισμούς.

Άλλα θέματα 
Την καταβολή αναλογίας δώρου Χριστουγέν-
νων σε συνταξιούχους που συμπληρώνουν το 
60ό έτος ηλικίας μετά την 1η Δεκεμβρίου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
αποφοίτων εσπερινού λυκείου

Την πρόβλεψη μεταβατικής διάταξης σχετικά 
με την εφαρμογή των κριτηρίων (Ν. 3879/2010)
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για 
όσους έκαναν την εγγραφή τους στην τρίτη 
(προτελευταία) τάξη εσπερινού γενικού λυκείου 
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2010-2011 
και δεν είχαν προηγουμένως ενημερωθεί έγκαι-
ρα για την επιδείνωση των όρων εισαγωγής τους 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για την αθροιστική χορήγηση αδειών ανατροφής 
στους εκπαιδευτικούς

Την αθροιστική (νέα άδεια και υπόλοιπο από 
προηγούμενες άδειες ανατροφής, συνολικά) χο-
ρήγηση αδειών ανατροφής και στους εκπαιδευ-
τικούς, όπως ισχύει και στους λοιπούς μόνιμους 
δημοσίους υπαλλήλους. Η πρόταση δεν έγινε 
αποδεκτή. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Για τον καθορισμό των χρήσεων γης στα νομίμως 
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υφιστάμενα οικόπεδα του εγκεκριμένου σχεδίου 
του Δήμου Βούλας

Την εκ νέου νομοθετική ρύθμιση του καθορι-
σμού χρήσεων γης στα νομίμως υφιστάμενα 
οικόπεδα του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου 
Βούλας μετά την υπ’ αριθμ. 123/2007 απόφαση 
του ΣτΕ, με πρόνοια ώστε, σύμφωνα προς τις αρ-
χές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημέ-
νης εμπιστοσύνης, να μην θιγούν τα ήδη θεμελι-
ωμένα δικαιώματα ιδιοκτητών.

Για το παραδεκτό της υποβολής φακέλων εκδό-
σεως οικοδομικών αδειών

Τη νομοθετική θέσπιση του κριτηρίου του χρό-
νου δημοσιεύσεως του Ν. 3937/2011 ως απώ-
τατου χρονικού ορίου παραδεκτής υποβολής 
φακέλων εκδόσεως οικοδομικών αδειών (βλ. 
«Εγκύκλιοι έναντι νόμων»).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Τον εξορθολογισμό του νομοθετικού πλαισί-
ου περί αδειών ανατροφής τέκνων και λοιπών 
μέτρων διευκόλυνσης υπαλλήλων της ΕΛΑΣ με 
οικογενειακές υποχρεώσεις, επί τη βάση επιμέ-
ρους προτάσεων. Η εισήγηση του Συνηγόρου 
έγινε αποδεκτή. 
Τη νομοθετική πρόβλεψη της τρίμηνης άδειας 
ανατροφής τέκνου μετά πλήρων αποδοχών για 
κάθε τέκνο πέραν του δεύτερου στους υπαλ-
λήλους της ΕΛΑΣ και του Λιμενικού Σώματος. Η
ΕΛΑΣ αποδέχτηκε την πρόταση του Συνηγό-
ρου και η εν λόγω άδεια θεσμοθετήθηκε με το 
ΠΔ 138/2011.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Για τη χορήγηση του επιδόματος βαριάς αναπη-
ρίας σε κρατουμένους 

Τη ρητή αποσαφήνιση του ζητήματος προς την 

κατεύθυνση της χορήγησης στους κρατουμένους 
με αναπηρία 67% του επιδόματος βαριάς αναπη-
ρίας, προκειμένου το μέτρο να εφαρμοστεί ενι-
αία. 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Για τις συνθήκες κράτησης των ατόμων με ανα-
πηρία

Τη δημιουργία, στο πλαίσιο λειτουργίας του μεγα-
λύτερου και κεντρικού σωφρονιστικού καταστή-
ματος της χώρας, ειδικής δομής με εκπαιδευμένο 
προσωπικό για την εξυπηρέτηση των καθημερι-
νών αναγκών κρατουμένων με σοβαρά προβλή-
ματα αναπηρίας (βλ. «Ελευθερία και ασφάλεια»).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Την έκδοση εγκυκλίου για την ενημέρωση και την 
αντιμετώπιση ζητημάτων σεξουαλικής παρενό-
χλησης στον δημόσιο τομέα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Για την επιβολή προστίμων σε ανηλίκους λόγω 
απουσίας εισιτηρίου και τη συνακόλουθη προσαύ-
ξησή τους, με παράλληλη άσκηση ένδικων μέσων 
και επίδοση εξωδίκων από ΟΑΣΑ-ΟΑΣΘ

Την αναγραφή των στοιχείων των γονέων και την 
αποστολή υπ’ όψιν τους των σχετικών ειδοποιήσε-
ων πριν από τις προσαυξήσεις προστίμων ή την τυ-
χόν επίδοση δικογράφων. Η πρόταση έγινε δεκτή 
από τον ΟΑΣΘ και εν μέρει δεκτή από τον ΟΑΣΑ.*
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Για τη μη εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων 
του Δημοσίου προς τους πολίτες και τις επιχει-
ρήσεις
Η δημοσιονομική κρίση επιτείνει το ήδη εκτεταμέ-
νο φαινόμενο της μη έγκαιρης εκπλήρωσης των 
οικονομικών υποχρεώσεων του κράτους προς 
ιδιώτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο Συνήγο-
ρος δέχθηκε μεγάλο σχετικό αριθμό αναφορών 
και, συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα του θέματος, 
υπέβαλε σειρά προτάσεων για τη λήψη μέτρων 
διασφάλισης των δικαιωμάτων των πολιτών, ώστε 
να αντισταθμιστεί κατά το δυνατόν η οικονομική 
δυσπραγία του Δημοσίου. Συγκεκριμένα ο Συνή-
γορος πρότεινε: 

Την αναστολή της παραγραφής των απαιτήσε-
ων κατά του Δημοσίου κατά χρονικό διάστημα 
αντίστοιχο με την περίοδο δημοσιονομικής 
προσαρμογής της χώρας.
Τη θεσμοθέτηση συστήματος εξόφλησης με 
βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια.
Την προσαρμογή της σχετικής διάταξης του 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) 
περί συμψηφισμού, ώστε να καταστεί δυνατός 
ο συμψηφισμός φορολογικών υποχρεώσεων 
των ιδιωτών με απαιτήσεις τους εις βάρος ΟΤΑ 
και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
καθώς και τη ρύθμιση του θέματος του αυτε-
πάγγελτου συμψηφισμού μη ληξιπρόθεσμων 
απαιτήσεων των πολιτών.
Την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων εξόφλη-
σης χρηματικών οφειλών δημόσιων φορέων, 
ιδίως ΟΤΑ, προς ιδιώτες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τη ρύθμιση, δυνάμει εγκυκλίου, των θεμάτων 
καλών πρακτικών που εφαρμόζουν σχολικές μο-

νάδες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 
βίας και της επιθετικότητας μεταξύ μαθητών.*

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τη λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση πρόσβα-
σης βρεφών/μικρών παιδιών και των συνοδών 
τους στον αρχαιολογικό χώρο Ακροπόλεως. 
Στο σύνολο των προτάσεων υπήρξε θετική 
ανταπόκριση της διοίκησης (βλ. «Διαχείριση 
περιβάλλοντος και οργάνωση του χώρου»). 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Προς τη Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας του Ενιαίου 
Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ – Τομείς 
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) 

Τη μεταβολή του ασφαλιστικού φορέα ανηλίκων 
από τον ένα γονέα, ο οποίος ασκεί την επιμέλεια 
του τέκνου, χωρίς τη συναίνεση του πρώην συζύ-
γου.  Η πρόταση έγινε αποδεκτή.*

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Από προτάσεις που έχει κατά το παρελθόν 
διατυπώσει ο Συνήγορος έγιναν δεκτές οι 
εξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος της 
ασφάλισης, με αναδρομική ισχύ,  για τον κλάδο 
ασθένειας κατά τη διάρκεια της ειδικής παρο-
χής προστασίας μητρότητας. 
Η  χορήγηση επιδομάτων μητρότητας  στην 
περίπτωση πρόωρου τοκετού και θανάτου του 
νεογνού. 
Η συμπερίληψη των άγαμων ανήλικων θυγατέ-
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ρων, ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ (οι οποίες είναι ασφαλισμένες ως έμμε-
σα μέλη), στους δικαιούχους του βοηθήματος 
τοκετού. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στο πλαίσιο σειράς νομοθετικών προτάσεων για 
τη βελτίωση της φορολογικής νομοθεσίας που 
είχαν διατυπωθεί από τον Συνήγορο κατά το έτος 
2010 (βλ. «Οικονομική πολιτική»), έγινε αποδεκτή 
η κάτωθι:

Η νομοθετική ρύθμιση της υποχρέωσης χορή-
γησης της κοινής φορολογικής δήλωσης και του 
εκκαθαριστικού σημειώματος στις συζύγους 
που βρίσκονται σε διάσταση ή διάζευξη.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η αναγραφή μόνο των νέων στοιχείων της 
ταυτότητας μαθητών που υιοθετήθηκαν σε 
αποδεικτικά έγγραφα σπουδών, χωρίς μνεία 
του λόγου μεταβολής τους (δηλαδή της υιοθε-
σίας).* Η απόφαση έγινε αποδεκτή δυνάμει 
σχετικής εγκυκλίου.
Η επίδοση δικαστικών και εξώδικων εγγράφων 
που αφορούν τους γονείς σε ενήλικα άτομα που 
συνοικούν με τους γονείς και όχι στα ανήλικα τέ-
κνα. Η πρόταση έγινε αποδεκτή δυνάμει των 
διατάξεων του Ν. 3994/2011, που τροποποίησε 
τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ). Επι-
πλέον, προβλέπεται ότι σε περίπτωση θυροκόλ-
λησης το έγγραφο τοποθετείται εντός ενσφράγι-
στου φακέλου.*
Η κατάργηση της «Ειδικής Παιδαγωγικής Ακα-
δημίας Θεσσαλονίκης» και η πρόβλεψη νομο-
θετικής εξουσιοδότησης για έκδοση ΠΔ προ-
κειμένου να ρυθμιστούν τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των αποφοίτων της.*

Περισσότερα και πιο αναλυτικά στοιχεία, 
στον ιστότοπο του Συνηγόρου www.synigoros.gr.

Οι αστερίσκοι [*] μέσα στο κείμενο παραπέμπουν  
σε κατάλογο συνδέσμων (www.synigoros.
gr/?i=stp.el.links2011) όπου μπορείτε να βρείτε 
σχετικά αναρτημένα έγγραφα.
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