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1. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο Kύκλος Κοινωνικής Προστασίας ασχολείται µε

υποθέσεις το αντικείµενο των οποίων αφορά κυ-

ρίως την άσκηση των κοινωνικών δικαιωµάτων των

πολιτών και διαµεσολαβεί σε περιπτώσεις κακοδι-

οίκησης ή παραβίασης της νοµιµότητας από τα

όργανα της διοίκησης. Ανταποκρίνεται στην «κοι-

νωνική ιδιότητα» του πολίτη, συµβάλλοντας στη

δηµιουργία µιας νέας διοικητικής κουλτούρας. 

Φορείς των παραπάνω δικαιωµάτων είναι Έλ-

ληνες και αλλοδαποί, µετανάστες, πρόσφυγες ή και

τουρίστες. Ο Κύκλος επικεντρώνει τη δραστηριό-

τητά του σε ιδιαίτερα ευαίσθητες οµάδες, όπως

παιδιά, ηλικιωµένους, άτοµα µε ειδικές ανάγκες,

σωµατικά και ψυχικά ασθενείς κ.ά. 

Ενδεικτικά µπορεί να αναφερθεί ότι στις αρµο-

διότητες του Κύκλου υπάγονται η κοινωνική ασφά-

λιση, η υγεία και η πρόνοια, ενώ στη δραστηριότη-

τά του περιλαµβάνονται γενικότερα ζητήµατα κοι-

νωνικής πολιτικής που περιγράφονται στο άρθρο 2,

παράγρ. 1 του Π∆ 273/1999.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κύριο χαρακτηριστικό των αναφορών που κατατέ-

θηκαν στον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας το

2000 είναι η ελαφρώς αυξητική τάση του αριθµού

τους. Μικρή αύξηση παρουσίασαν οι αναφορές που

αφορούν τον χώρο της υγείας, ενώ ο αριθµός των

αναφορών στον τοµέα της πρόνοιας που περιλαµ-

βάνει ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής, όπως η προ-

στασία των αποκλεισµένων, η προστασία των ηλι-

κιωµένων, η προστασία των ανέργων κ.λπ., πα-

ρέµεινε στάσιµος.

Συγκεκριµένα, σε σύνολο 2999 αναφορών, οι

2300 αφορούν την κοινωνική ασφάλιση, οι 365

συνδέονται µε θέµατα υγείας και οι 274 αναφέρο-

νται στην πρόνοια και σε ειδικότερα θέµατα κοινω-

νικής προστασίας. 

Σηµαντική εξέλιξη αποτελεί η ποιοτική βελτίω-

ση των αιτηµάτων των πολιτών. Ο Κύκλος γίνεται

πλέον αποδέκτης τόσο υποθέσεων που εγείρουν αι-

τήµατα κάλυψης νέων ασφαλιστικών κινδύνων,

όπως αυτού της µονογονεϊκής οικογένειας, όσο και

αναφορών που αποσκοπούν στην προστασία των

δικαιωµάτων των ασθενών, όπως η ελεύθερη επιλο-

γή ιατρού, καθώς και στην αξιοποίηση δυνατοτή-

των διαφυγής από τον κοινωνικό αποκλεισµό. Απο-

τέλεσµα αυτών των εξελίξεων αποτελεί και η διεύ-

ρυνση του φάσµατος των θεµατικών που καλύπτει

ο Κύκλος.

2.1.1 Σηµαντικές υποθέσεις

Το έτος 2000 ολοκληρώθηκε η έρευνα και συντά-

χθηκε έκθεση που αφορά το πρόβληµα της καθυ-

στερηµένης έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων

από το τέως Επικουρικό Ταµείο Εργατοϋπαλλήλων

Μετάλλου (τ. ΕΤΕΜ). Στην έκθεση καταγράφηκαν

οι διαρθρωτικές αλλαγές που επέφερε στο ταµείο η

συγχώνευσή του µε το ΙΚΑ (N. 2676/1999), αποτι-

µήθηκε η συνεργασία της διοίκησης του τ. ΕΤΕΜ

µε την Αρχή, εντοπίστηκαν διαρθρωτικά προβλή-

µατα στη λειτουργία του και τέλος διατυπώθηκαν

συγκεκριµένες προτάσεις µε στόχο τη βελτίωση της

αποδοτικότητας του ταµείου. Η έρευνα κατέδειξε

ότι η δυσλειτουργία που παρατηρήθηκε στο ταµείο

οφείλεται σε δύο κυρίως παράγοντες: 

α) στην ανορθολογική ταξινόµηση και χωροθέ-

τηση του αρχείου όπου φυλάσσονται όλα τα κρίσι-

µα στοιχεία για την έκδοση των συνταξιοδοτικών

αποφάσεων, και 

β) στην ελλιπή στελέχωση της κεντρικής υπη-

ρεσίας του τ. ΕΤΕΜ. Η έκθεση περιέχει τις λεπτο-

µερείς προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για

την επίλυση των προβληµάτων του τ. ΕΤΕΜ. 

Σηµαντική εξέλιξη αποτέλεσε η αποδοχή εκ

µέρους της διοίκησης του ΟΑΕΕ πορίσµατος που

αφορούσε την κατάργηση της είσπραξης των ει-

σφορών των ασφαλισµένων του Ταµείου Ασφαλί-

σεως Εµπόρων (ΤΑΕ) από επιµελητές που προσ-

λαµβάνονταν από το Ταµείο µε σύµβαση έργου. Η

πρακτική αυτή δηµιουργούσε προβλήµατα στους

ασφαλισµένους και είχε ως αποτέλεσµα την επιβο-

λή προστίµων για καθυστέρηση καταβολής των ει-

σφορών. Ύστερα από τη συγχώνευση του ΤΑΕ

στον ΟΑΕΕ, κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων του Ν.

2676/1999, παρέχεται πλέον η δυνατότητα στους

ασφαλισµένους να καταβάλλουν τις εισφορές τους

µέσω του τραπεζικού συστήµατος.

Πρόοδος, εξάλλου, σηµειώθηκε στην προσπά-

θεια επιτάχυνσης των διαδικασιών εκδίκασης από

το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των ενστάσεων

συνταξιούχων κατά των πράξεων αναπροσαρµογής

των συντάξεων. Έπειτα και από σχετική παρέµβα-

ση του Συνηγόρου του Πολίτη, κινήθηκε η διαδικα-

σία, έως τις 13.12.2000 εκδικάστηκαν 4500 από τις

συνολικά 6000 εκκρεµείς ενστάσεις και µειώθηκε

σηµαντικά ο χρόνος της καθυστέρησης. 

Εξέλιξη επίσης σηµειώθηκε στο θέµα των πολι-

τικών προσφύγων, οι οποίοι επαναπατρίστηκαν

από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Το πρόβληµα



που προέκυψε στην κατηγορία αυτή των πολιτών

οφείλεται στο γεγονός ότι µια µερίδα εξ αυτών

αξιοποίησε τη δυνατότητα αναγνώρισης του χρό-

νου ασφάλισης που προέκυψε από την εργασία

τους σε χώρες της αλλοδαπής µε βάση τις διατάξεις

του Ν. 1539/1985, ενώ µια άλλη µερίδα εξασφάλι-

σε την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης µε βάση

τις ευνοϊκότερες διατάξεις του µεταγενέστερου Ν.

1902/1990. Με την παρέµβαση της Αρχής παρα-

σχέθηκε η δυνατότητα στους πολιτικούς πρόσφυ-

γες που υπέβαλαν αίτηση για αναγνώριση του χρό-

νου ασφάλισής τους στην αλλοδαπή πριν τεθεί σε

ισχύ ο Ν. 1902/1990 και δεν είχαν συµπληρώσει

κατά την ένταξη το 55ο έτος της ηλικίας οι άνδρες

και το 50ό έτος οι γυναίκες, να αναγνωρίσουν συ-

µπληρωµατικό χρόνο ασφάλισης, µε την προϋπόθε-

ση βέβαια ότι θα αποδείκνυαν χρόνο απασχόλησης

στην αλλοδαπή και ότι µε τον ήδη αναγνωρισµένο

χρόνο δεν συµπλήρωναν τις προϋποθέσεις για τη

θεµελίωσή του.

Ικανοποιητική εξέλιξη παρουσίασε και η υπόθε-

ση της µετεγκατάστασης του καταυλισµού 42 οικο-

γενειών Ροµά («Τσιγγάνων») που βρίσκεται στα

όρια του ∆ήµου Χαλανδρίου. Αφού αποφεύχθηκε η

βίαιη αποµάκρυνσή τους από την περιοχή, µεθο-

δεύονται ήδη οι διαδικασίες για τη µονιµότερη

εγκατάστασή τους υπό συνθήκες που διασφαλίζουν

την τήρηση των κανόνων δηµόσιας υγείας. Η πρό-

οδος των διαδικασιών αυτών και η συνεργασία των

συναρµόδιων φορέων παρακολουθείται από τους

Κύκλους ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και Κοινωνι-

κής Προστασίας. 

Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας υποβλήθη-

κε το 2000 το πόρισµα της αυτεπάγγελτης έρευνας

του Συνηγόρου του Πολίτη για το Ίδρυµα Κοινωνι-

κής Πρόνοιας «Η Θεοµήτωρ» στην Αγιάσο της Λέ-

σβου. Στο πόρισµα αυτό καταγράφηκε η πραγµατι-

κή κατάσταση της κτιριακής υποδοµής, του προ-

σωπικού και των τροφίµων. Επισηµάνθηκαν επίσης

σοβαρά ζητήµατα τα οποία, από τη µια πλευρά

άπτονται της εύρυθµης λειτουργίας ενός ΝΠ∆∆

προνοιακού χαρακτήρα και από την άλλη αφορούν

την προστασία των δικαιωµάτων των «αδυνάτων».

Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές, ζητήθηκε τόσο η

λήψη άµεσων µέτρων βελτίωσης των συνθηκών δια-

βίωσης και θεραπείας των τροφίµων όσο και η ανά-

ληψη πρωτοβουλιών συνολικής παρέµβασης και

µεταρρύθµισης του Ιδρύµατος. Αποτέλεσµα αυτού

του πορίσµατος ήταν η θετική ανταπόκριση από το

αρµόδιο Υπουργείο στα συµπεράσµατα που διατυ-

πώνει η Αρχή και η υπόσχεση για την ανάληψη

πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση των προτάσε-

ων του Συνηγόρου του Πολίτη.

Με αφορµή αναφορές που κατατέθηκαν στον

Συνήγορο του Πολίτη και στις οποίες διατυπώνο-

νταν αµφιβολίες σχετικά µε τις συνθήκες γέννησης

και θανάτου νεογνών στα δηµόσια νοσοκοµεία

«Αλεξάνδρα» και Παίδων «Αγία Σοφία», η Αρχή δι-

εξήγαγε έρευνα η οποία αφορούσε όλες τις εµπλε-

κόµενες υπηρεσίες, δηλαδή τα ληξιαρχεία, τα νο-

σηλευτικά ιδρύµατα και τα νεκροταφεία. Η έρευνα

ανέδειξε δύο σηµαντικά στοιχεία: 

α) την έλλειψη θεσµικού πλαισίου σχετικά µε τη

διοικητική δοµή και τη λειτουργία των νοσηλευτι-

κών µονάδων, και ειδικότερα την έλλειψη κανονι-

σµών λειτουργίας που ρυθµίζουν την οργάνωση των

επιµέρους τµηµάτων των νοσοκοµείων, και 

β) την πληµµελή τήρηση από ορισµένα ληξιαρ-

χεία των διατάξεων «περί ληξιαρχικών πράξεων»,

και ειδικότερα αυτών που αφορούν τον θάνατο νεο-

γνών. 

Όσον αφορά το πρώτο ζήτηµα, η έρευνα βρί-

σκεται σε εξέλιξη και θα οδηγήσει στη σύνταξη πο-

ρίσµατος, στόχος του οποίου θα είναι η εξεύρεση

λύσεων σχετικά µε τη διασφάλιση της διαφάνειας

στην πιο σηµαντική στιγµή της επαφής του πολίτη

µε τον διοικητικό µηχανισµό, δηλαδή τη στιγµή της

γέννησης και του θανάτου του.

Σχετικά µε το δεύτερο ζήτηµα, ο Συνήγορος του

Πολίτη απέστειλε προς την Υπουργό Εσωτερικών,

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης πόρισµα

στο οποίο επισηµαίνεται η πληµµελής τήρηση της

νοµοθεσίας περί µητρώου σε ό,τι αφορά τις δι-

οικητικές διαδικασίες. Με το συγκεκριµένο πόρισµα

ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε να δοθούν οδηγίες

προς τα ληξιαρχεία και να ληφθούν µέτρα ελέγχου

για την εξασφάλιση της νοµιµότητας σε όλες τις

σχετικές διαδικασίες. Το Υπουργείο ανταποκρίθηκε

στην πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη και έστει-

λε σχετικό έγγραφο προς τους αρµόδιους φορείς.

Στις σηµαντικές υποθέσεις πρέπει να συµπερι-

ληφθεί και αυτή που αφορά τη διακίνηση παραγό-

ντων πήξης αίµατος στο νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ της

Θεσσαλονίκης. Η αναφορά υποβλήθηκε από τον

σύλλογο αιµορροφιλικών Βορείου Ελλάδος και για

τη διερεύνησή της έχουν ήδη διενεργηθεί αυτοψίες

στα νοσοκοµεία ΑΧΕΠΑ και Ιπποκράτειο της Θεσ-

σαλονίκης. Η σύνταξη του σχετικού πορίσµατος

αναµένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάµηνο

του 2001.

Φαινόµενα δυσλειτουργίας και αδιαφάνειας

ανέδειξαν αναφορές που έχουν ως αντικείµενο τη

διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των ιατρών

κλάδου ΕΣΥ από τα Συµβούλια Κρίσης και Επιλο-

γής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νο-

σηλευτικών Ιδρυµάτων (ΣΚΕΙΟΠΝΙ). Επειδή κατά

την έρευνα της υπόθεσης αυτής προέκυψαν απο-

χρώσες ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων, ο

Συνήγορος του Πολίτη διαβίβασε το σχετικό πόρι-

σµά του προς τον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε ποι-
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νική δίωξη. Τόσο ο όγκος των αναφορών που αφο-

ρούν το θέµα όσο και η βαρύτητά τους κατέστησαν

αναγκαία τη σύνταξη και την αποστολή πορίσµα-

τος προς τον αρµόδιο υπουργό, µε στόχο την επι-

τάχυνση των διαδικασιών κρίσης των ιατρών και

την ενίσχυση της αξιοπιστίας του ΕΣΥ.

Μια ακόµη σηµαντική υπόθεση που απασχόλη-

σε τον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας αφορά τους

καρδιολόγους, στους οποίους τα τελευταία χρόνια

το Υπουργείο Υγείας δεν χορηγούσε άδειες εκτέλε-

σης υπερήχων καρδιάς. Το πρόβληµα δηµιουργήθη-

κε ύστερα από την ψήφιση του Ν. 2646/1998, κατά

τον οποίο (άρθρο 28, παράγρ. 4) ορίζεται ότι «µε

προεδρικό διάταγµα … ορίζονται οι ιατρικές πρά-

ξεις κάθε ιατρικής ειδικότητας, καθώς και οι όροι, οι

προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε σχετική λε-

πτοµέρεια για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσής τους

από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, ύστερα από εκπαί-

δευσή τους…». Στηριζόµενο στη διάταξη αυτή και

µε το σκεπτικό ότι οι νέες άδειες θα πρέπει να

χορηγηθούν µόνον ύστερα από τη θέσπιση σαφών

κριτηρίων από το Π∆ που θα εκδοθεί στο µέλλον, το

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας αρνούνταν να χο-

ρηγήσει άδειες εκτέλεσης υπερήχων. Ο Συνήγορος

του Πολίτη απέστειλε πόρισµα στο υπουργείο, στο

οποίο τονίστηκε ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 34,

παράγρ. 3 του Ν. 2646/1998, η αρ. 5006/1991 ΥΑ

που ρύθµιζε τη χορήγηση των αδειών αυτών παρα-

µένει σε ισχύ. Από το γεγονός αυτό προέκυπτε και

η υποχρέωση της διοίκησης να προβεί στην εξέτα-

ση των αιτήσεων που εκκρεµούσαν. Παράλληλα, το

πόρισµα υπέδειξε την ανάγκη για άµεση έκδοση του

σχετικού Π∆. Ύστερα από επανειληµµένες υποµνή-

σεις του Συνηγόρου του Πολίτη, το Υπουργείο

ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόταση αυτή και εξέ-

δωσε το Π∆ 628/2000, στο οποίο καθορίζονται οι

προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εκτέλεσης υπερη-

χογραφηµάτων στους καρδιολόγους.

2.1.2 Η στάση της διοίκησης απέναντι
στον Συνήγορο του Πολίτη

Ο τρόπος που αντιµετωπίζει η διοίκηση τις διάφο-

ρες πρωτοβουλίες του Συνηγόρου του Πολίτη που

αφορούν τον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας προ-

κύπτει τόσο από τη συνεργασία των εµπλεκόµενων

υπηρεσιών κατά την έρευνα των υποθέσεων όσο

και από το ποσοστό αποδοχής από πλευράς της

διοίκησης των πορισµάτων και των προτάσεων της

Αρχής (βλ. Γράφηµα Ε.2.3). Αν και εξαιρετικά χα-

µηλό (1,95%), το ποσοστό αυτό έχει ποιοτική βα-

ρύτητα, γιατί παραπέµπει σε πορίσµατα που αφο-

ρούν σηµαντικές υποθέσεις.

Η συνεργασία µε τη διοίκηση εκφράζεται µε

δύο τρόπους: 

α) Με την τυπική συνεργασία, η οποία επικε-

ντρώνεται κυρίως στην παροχή πληροφοριών και

στοιχείων από τον εµπλεκόµενο φορέα προς τον

Συνήγορο του Πολίτη. 

β) Με την ουσιαστική συνεργασία, την οποία

χαρακτηρίζει η από κοινού αναζήτηση πρόσφορων

λύσεων για συγκεκριµένα προβλήµατα και καταλή-

γει είτε στην αποδοχή των προτάσεων που υπο-

βάλλει η Αρχή είτε στην αιτιολογηµένη απόρριψή

τους.

Η εµπειρία του έτους 2000 µαρτυρεί τη βελτίω-

ση των σχέσεων συνεργασίας των εµπλεκόµενων

φορέων µε τον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας, κυ-

ρίως στο σκέλος της τυπικής συνεργασίας. Η άµεση

παροχή πληροφοριών, η αποστολή απαντήσεων

στα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη µέσα σε

σύντοµο χρονικό διάστηµα και η θετική στάση των

στελεχών της διοίκησης στις καθηµερινές επαφές

µε τα στελέχη του Κύκλου αποτελούν ένα θετικό

βήµα, που ενισχύει το διαµεσολαβητικό έργο της

Αρχής.

Ενδεικτικό παράδειγµα τυπικής συνεργασίας

στοιχειοθετεί η ανταπόκριση του Ιδρύµατος Κοινω-

νικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) τόσο σε επίπεδο κεντρι-

κής διοίκησης όσο και τοπικών υποκαταστηµάτων,

καθώς και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

(ΓΛΚ) σε αιτήµατα του Κύκλου για παροχή πληρο-

φοριών. Θετική σε σύγκριση µε τα έτη 1998 και

1999 ήταν επίσης η στάση των υπηρεσιών του

Υπουργείου Υγείας, οι οποίες απάντησαν στα έγ-

γραφα του Κύκλου Κοινωνικής Προστασίας και σε

ορισµένες, ολιγάριθµες, περιπτώσεις συνέβαλαν

στην επίλυση των υποθέσεων των πολιτών.

Βελτιωµένη, τέλος, υπήρξε και η συνεργασία

τόσο µε τους προέδρους όσο και µε τις διοικητικές

υπηρεσίες των νοσοκοµείων. Η συνεργασία αυτή

είχε αντικείµενο σοβαρές υποθέσεις που αφορού-

σαν θέµατα κακοδιοίκησης, παραβιάσεις των δικαι-

ωµάτων των ασθενών, προβλήµατα κατά την άσκη-

ση της ιατρικής και ζητήµατα διοίκησης και διαχεί-

ρισης των νοσοκοµειακών µονάδων.

Εν τούτοις, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου

ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε απροθυµία

της διοίκησης, ακόµη και προβολή εµποδίων κατά

το στάδιο της τυπικής και της ουσιαστικής συ-

νεργασίας. Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα αναφέ-

ρεται η Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσε-

ων (ΓΓΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-

κών Ασφαλίσεων, στην οποία η Αρχή απευθύνθηκε

επανειληµµένα, ζητώντας είτε την άσκηση ελέγχου

και εποπτείας σε ορισµένους προβληµατικούς φο-

ρείς κοινωνικής ασφάλισης είτε την αντιµετώπιση

ζητηµάτων ιδιαίτερης κοινωνικής σηµασίας. Εκτός

από ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως η αντιµετώπιση

του θέµατος των πολιτικών προσφύγων (βλ. παρα-
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πάνω, 2.1.1), οι οποίες απασχόλησαν τον ίδιο τον

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

παρατηρήθηκε το φαινόµενο τα έγγραφα του

Συνηγόρου του Πολίτη να απαντώνται από τη

ΓΓΚΑ µε µεγάλη καθυστέρηση, ενώ σε πολλές

περιπτώσεις, οι απαντήσεις στις προτάσεις της

Αρχής δεν είχαν ουσιαστικό χαρακτήρα. ∆ιαφάνη-

κε µάλιστα µια πρακτική τυποποίησης των απα-

ντήσεων, οι οποίες στερούνταν ουσιαστικής αιτιο-

λόγησης, παρά το γεγονός ότι οι προτάσεις της

Αρχής ήταν αιτιολογηµένες και τεκµηριωµένες.

Επίσης, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις που ασφα-

λιστικοί οργανισµοί ανταποκρίθηκαν θετικά σε

προτάσεις της Αρχής και εισηγήθηκαν στη ΓΓΚΑ

την επίλυση θεµάτων, η απάντηση της ΓΓΚΑ

υπήρξε τυποποιηµένη και περιορίστηκε στη

φράση «η επίλυση δεν αντιµετωπίζεται προς το

παρόν». Σε άλλες πάλι περιπτώσεις η επίλυση

συγκεκριµένων ζητηµάτων παραπέµφθηκε στην

αναµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος,

χωρίς όµως την ανάληψη συγκεκριµένης δέσµευ-

σης για αντίστοιχη νοµοθετική πρωτοβουλία. 

Ανάλογη απροθυµία συνεργασίας µε την Αρχή

διαπιστώθηκε και µε το Ταµείο Συντάξεων Μηχανι-

κών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε),

ιδιαίτερα µε το Τµήµα Εισφορών, µε το οποίο η

τηλεφωνική επικοινωνία ήταν εντελώς αδύνατη.

Το ίδιο φαινόµενο παρατηρήθηκε µε τις υπηρε-

σίες του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων

Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και µε ορισµένες διευθύν-

σεις του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων

(ΟΓΑ). Παρόµοια στάση επέδειξε και το Κεντρι-

κό Συµβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), το οποίο καθυστε-

ρούσε υπερβολικά να απαντήσει στα έγγραφα του

Συνηγόρου του Πολίτη, ενώ στην πλειονότητα

των περιπτώσεων οι απαντήσεις του ήταν σύντο-

µες, τυπικές, ανεπαρκώς αιτιολογηµένες ή αναι-

τιολόγητες. Συχνά δε διαβιβάζονταν στην Αρχή

µόνον οι γνωµοδοτήσεις των επιµέρους επιτροπών

προς τον πρόεδρο του ΚΕΣΥ.

Εν τούτοις, η διοίκηση οφείλει να ανταποκρί-

νεται στις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη.

Στις διατάξεις του άρθρου 4, παράγρ. 6 του Ν.

2477/1997 και του άρθρου 4, παράγρ. 4 του Π∆

273/1999 ορίζεται η υποχρέωση της διοίκησης να

ενηµερώνει την Αρχή για τις ενέργειές της σχετι-

κά µε την εφαρµογή των προτάσεων ή για τους

λόγους που δεν επιτρέπεται η αποδοχή αυτών. Η

άρνηση της διοίκησης να εφαρµόσει τις προτάσεις

της Αρχής θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογη-

µένη, γιατί η Αρχή έχει την ευχέρεια να δηµοσιο-

ποιεί το ζήτηµα. Η εφαρµογή του κράτους δικαί-

ου, που σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο αποτελεί

βασική αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη,

επιβάλλει, εκτός από την τυπική, και την ουσια-

στική συνεργασία της δηµόσιας διοίκησης µε την

Αρχή, µε γνώµονα τη λογική της επίλυσης των

υποθέσεων των πολιτών. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.2.1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000

Αναφορές από το 1999

800
Αναφορές του 2000

2999

Σύνολο αναφορών

3799

Αναρµοδιότητα

906 (24%)

Ερευνήθηκαν κατ’ ουσίαν

2893 (76%)

∆ιεκπεραιώθηκαν

1798 (71%)

Εκκρεµείς

1095 (29%)



Μια άλλη πηγή προβληµάτων είναι η εµµονή

φορέων της κοινωνικής διοίκησης, όπως το ΓΛΚ,

το ΙΚΑ ή ο ΟΓΑ, στους οποίους δεν διαπιστώνεται

συχνά παραβίαση της αρχής της τυπικής νοµιµότη-

τας, να ακολουθούν στενή γραµµατική ερµηνευτική

προσέγγιση των κανόνων δικαίου, χωρίς για παρά-

δειγµα να λαµβάνονται υπόψη οι γενικές αρχές του

δικαίου ή οι ιδιαιτερότητες συγκεκριµένων περι-

πτώσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν

νοµοθετικά. 

Ο θεσµικός ρόλος του Κύκλου Κοινωνικής

Προστασίας του Συνηγόρου του Πολίτη δεν εξα-

ντλείται στην απλή διεκπεραίωση των υποθέσεων,

αλλά αποσκοπεί στη διαµόρφωση µιας νέας διοικη-

τικής κουλτούρας µε γνώµονα την ικανοποίηση των

κοινωνικών δικαιωµάτων των πολιτών.

2.2 ΡΟΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.2.1 Σύνολο των αναφορών του 2000

Το έτος 2000 ο Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

επεξεργάστηκε συνολικά 3799 αναφορές. Το σύνο-

λο αυτό αντιστοιχεί στο 29,65% των αναφορών

που διερεύνησε η Αρχή κατά το ίδιο χρονικό διά-

στηµα. Από το σύνολο των αναφορών που αφορούν

τον Κύκλο, οι 2999 υποβλήθηκαν µέσα στο 2000,

ενώ στις υπόλοιπες 800 αναφορές η έρευνα που

είχε αρχίσει το 1999 συνεχίστηκε το 2000. Από το

σύνολο των 3799 αναφορών, 906 κρίθηκαν εκτός

αρµοδιότητας, ενώ ερευνήθηκαν στην ουσία τους οι

υπόλοιπες 2893. Από αυτές διεκπεραιώθηκαν οι
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1798 (71%) µέσα στο 2000, ενώ οι υπόλοιπες 1095

(29%) βρίσκονταν σε εξέλιξη έως τις 31.12.2000

(βλ. ∆ιάγραµµα Ε.2.1). 

2.2.2 Εκτός αρµοδιότητας αναφορές

Το έτος 2000 σηµειώθηκε µικρή αύξηση του αριθ-

µού των αναφορών που κρίθηκαν εκτός αρµοδιότη-

τας. Όπως προκύπτει από το ∆ιάγραµµα Ε.2.1,

906 αναφορές τέθηκαν στο αρχείο λόγω αναρµο-

διότητας που προέκυψε είτε από τον νόµο (672

αναφορές) είτε από έλλειψη άλλων τυπικών στοι-

χείων (234 αναφορές). Όπως φαίνεται και από το

Γράφηµα Ε.2.1, ο συχνότερος λόγος αναρµοδιότη-

τας ήταν η έλλειψη ατοµικής διοικητικής πράξης.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο πολίτης απευθύνεται

στην Αρχή ζητώντας πληροφορίες ή εκφράζοντας

ένα γενικό παράπονο δυσλειτουργίας, χωρίς να έχει

προηγουµένως υποβάλει αίτηση στη διοίκηση. Επί-

σης, η παρέλευση εξαµήνου αναδεικνύεται και πάλι

σε σηµαντικό λόγο αναρµοδιότητας. Τέλος, ικανός

αριθµός αναφορών χαρακτηρίστηκε εκτός αρµοδιό-

τητας για άλλους τυπικούς λόγους, κυριότεροι των

οποίων ήταν ότι οι αναφορές αυτές αποτελούσαν

απλές κοινοποιήσεις στην Αρχή ή ότι δεν περιείχαν

συγκεκριµένο αίτηµα, αλλά εξέφραζαν απλώς σκέ-

ψεις και γενικές διαπιστώσεις. 

2.2.3 Αναφορές που ερευνήθηκαν κατ’
ουσίαν

Όπως προκύπτει από το Γράφηµα Ε.2.2, το έτος

2000 ο Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας εξέτασε το

περιεχόµενο 2893 αναφορών, από τις οποίες οι

1798 διεκπεραιώθηκαν, ενώ 1095 παρέµεναν εκ-

κρεµείς στις 31.12.2000.

2.2.3.1 ∆ιεκπεραιωθείσες αναφορές

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι 1798 υποθέ-

σεις που έπειτα από ουσιαστική έρευνα τέθηκαν στο

αρχείο µέσα στο 2000. Η διεκπεραίωση, ωστόσο,

της έρευνας έλαβε διάφορες µορφές. Για έναν µικρό

αριθµό υποθέσεων (89) η έρευνα διακόπηκε σε προ-

χωρηµένο στάδιο, χωρίς να καταλήξει σε πόρισµα.

Πρόκειται για περιπτώσεις διακοπής της έρευνας

είτε λόγω αιτήµατος που υπέβαλε ο πολίτης (ρητή

ανάκληση της αναφοράς κ.λπ. - 51 αναφορές) είτε
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λόγω επιγενόµενης αναρµοδιότητας της Αρχής (π.χ.

προσφυγή σε δικαστήρια - 38 αναφορές).

Σε 995 περιπτώσεις (55,34%), το αίτηµα του

πολίτη κρίθηκε βάσιµο, ενώ σε 714 περιπτώσεις

(39,71%) κρίθηκε αβάσιµο (βλ. Γράφηµα Ε.2.3). 

Συγκεκριµένα, σε 960 βάσιµες αναφορές πολι-

τών (53,39%), η παρέµβαση του Συνηγόρου του

Πολίτη είχε θετική έκβαση, ενώ σε µικρό αριθµό

βάσιµων υποθέσεων (1,95% - 35 αναφορές) οι προ-

τάσεις της Αρχής δεν έγιναν αποδεκτές από τη δι-

οίκηση, µε αποτέλεσµα να µην ικανοποιηθεί το

αίτηµα του πολίτη. Στο µεγαλύτερο µέρος των υπο-

θέσεων που κρίθηκαν βάσιµες και επιλύθηκαν υπέρ

του πολίτη χρησιµοποιήθηκε η διαδικασία της

«απλής διαµεσολάβησης». Ο όρος αυτός σηµαίνει

είτε την ανταλλαγή τηλεφωνικής ή έγγραφης επι-

κοινωνίας µεταξύ του Κύκλου, της διοίκησης και

του πολίτη (554 περιπτώσεις), είτε την παροχή

πληροφοριών και συµβουλών στον πολίτη, που

οδήγησαν τελικά στην επίλυση της υπόθεσής του

(99 περιπτώσεις). 

Εξίσου, όµως, σηµαντικός είναι και ο αριθµός

των υποθέσεων που επιλύθηκαν ύστερα από προ-

σεκτική έρευνα και σύνταξη σχετικού πορίσµατος,

το οποίο υιοθετήθηκε από τη διοίκηση και οδήγησε

στην ικανοποίηση του αιτήµατος των πολιτών (232

υποθέσεις). 

Σε 714 περιπτώσεις οι αναφορές των πολιτών

τέθηκαν στο αρχείο ως αβάσιµες, αφού ύστερα από

σχετική έρευνα διαπιστώθηκε είτε ότι η διοίκηση

ενήργησε σύννοµα είτε ότι το αίτηµα του πολίτη

ήταν µεν εύλογο, πλην όµως η ανεπάρκεια της

νοµοθεσίας ή τα τυχόν νοµοθετικά κενά δεν καθι-

στούσαν δυνατή την ικανοποίησή του. Στην ίδια

κατηγορία των αβάσιµων αναφορών εντάσσονται

και 27 υποθέσεις στις οποίες η διοίκηση ενήργησε

εντός των ορίων της διακριτικής της ευχέρειας,

καθώς και 6 υποθέσεις στις οποίες διαπιστώθηκε

ότι ο πολίτης απέκρυψε στοιχεία της υπόθεσης από

την Αρχή. 

2.2.3.2 Εκκρεµείς αναφορές

Στις 31.12.2000 παρέµεναν εκκρεµείς 1095 υποθέ-

σεις (29%) του Κύκλου Κοινωνικής Προστασίας. Η

διερεύνηση των υποθέσεων αυτών συνεχίζεται το

έτος 2001. 

Όπως φαίνεται αναλυτικότερα στο Γράφηµα

Ε.2.4, το µεγαλύτερο µέρος των εκκρεµών αναφο-

ρών (795 περιπτώσεις ή το 73%) αφορά υποθέσεις

για τις οποίες ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει

ακόµη ολοκληρώσει την έρευνα και δεν έχει κατα-

λήξει στη σύνταξη σχετικού πορίσµατος. Στις υπο-

θέσεις αυτές περιλαµβάνονται αναφορές που υπο-

βλήθηκαν µέσα στον Νοέµβριο και τον ∆εκέµβριο

του 2000, καθώς και υποθέσεις που λόγω του σύν-

θετου χαρακτήρα τους απαιτούσαν χρονοβόρα δια-

δικασία έρευνας και συλλογής στοιχείων, η οποία

δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί έως το τέλος του

2000. Σε αυτόν τον αριθµό των υποθέσεων περι-

λαµβάνονται και 70 υποθέσεις για τις οποίες στις

31.12.2000 είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία έρευνας

και απέµενε εκκρεµής µόνον η σύνταξη του σχετι-

κού πορίσµατος. 

Σε 246 υποθέσεις (22%) ο Συνήγορος του Πο-

λίτη είχε συντάξει πόρισµα ή είχε υποβάλει τις ει-

σηγήσεις του προς την αρµόδια υπηρεσία και ανέ-

µενε την αντίδρασή της. 

Επίσης, στις 31.12.2000 παρέµεναν εκκρεµείς

42 υποθέσεις (4%) για τις οποίες είχε ανασταλεί η

σχετική έρευνα κατ’ εφαρµογήν της διάταξης του

άρθρου 4, παράγρ. 3 του Ν. 2477/1997, που αφορά

την εκδίκαση ενδικοφανών προσφυγών και εµποδί-

ζει την παρέµβαση της Αρχής έως ότου αποφανθεί

το αρµόδιο όργανο ή παρέλθει τρίµηνο από την

υποβολή τους.
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Τέλος, 12 περιπτώσεις (1%) παρέµεναν εκκρε-

µείς γιατί αναµένονταν συµπληρωµατικά στοιχεία

από τον ενδιαφερόµενο. 

2.3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

2.3.1 Κατανοµή των αναφορών ανά 
θεµατικές ενότητες και φορείς

Όπως φαίνεται από το Γράφηµα Ε.2.5, η πλειονό-

τητα των αναφορών που εξετάστηκαν από τον Κύ-

κλο Κοινωνικής Προστασίας µέσα στο 2000 αφο-

ρούσε τη θεµατική ενότητα της κοινωνικής ασφάλι-

σης. Συγκεκριµένα, από το σύνολο των 2999 ανα-

φορών που δέχθηκε ο Κύκλος Κοινωνικής Προστα-

σίας, τo 77% (2300 αναφορές) ανάγεται σε θέµατα

κοινωνικής ασφάλισης, το 12% (365 αναφορές) σε

θέµατα υγείας, το 5% (137 αναφορές) σε θέµατα

πρόνοιας και το υπόλοιπο 6% (197 αναφορές) σε

γενικότερα θέµατα κοινωνικής προστασίας. 

Σχετικά µε τους φορείς και τα ποσοστά που

αναλογούν σε αυτούς η ανάλυση γίνεται µε κριτήριο

τις θεµατικές κατηγορίες στις οποίες ανήκουν. 

2.3.1.1 Κοινωνική ασφάλιση 

Όπως προκύπτει από το Γράφηµα Ε.2.6, το σύνολο

των αναφορών που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο

του Πολίτη και αφορούν την κοινωνική ασφάλιση

(2999 αναφορές) κατανέµεται στις εξής θεµατικές

κατηγορίες: υπαγωγή στην ασφάλιση (304 αναφο-

ρές), χρηµατοδότηση κοινωνικής ασφάλισης (461

αναφορές), παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρή-

µα (1441 αναφορές), παροχές κοινωνικής ασφάλι-

σης σε είδος (14 αναφορές) και οργάνωση και λει-

τουργία φορέων ασφάλισης (80 αναφορές). 

Η έννοια της υπαγωγής στην ασφάλιση περι-

λαµβάνει: 

• την έναρξη και τη λήξη του ασφαλιστικού

δεσµού, 

• το είδος της έννοµης σχέσης (κύρια ασφάλι-

ση, επικουρική, πολλαπλή και τυπική), και 
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• τη διάρκεια του ασφαλιστικού δεσµού (πραγ-

µατική ασφάλιση, πλασµατική, προαιρετική και

διαδοχική). 

Στην κατηγορία της χρηµατοδότησης της κοι-

νωνικής ασφάλισης εντάσσονται: 

- οι εργοδοτικές εισφορές, 

- η βεβαίωση εισφορών, 

- η καταβολή εισφορών, 

- η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών

εισφορών, και 

- οι συνέπειες παραβάσεων κατά την καταβολή

εισφορών. 

Στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήµα

ανήκουν: 

- οι κάθε είδους συνταξιοδοτικές παροχές (συ-

ντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, διακινούµε-

νων εργαζοµένων κ.ά.), 

- τα επιδόµατα (ασθενείας, µητρότητας, τετρα-

πληγίας, ανεργίας κ.ά.), και 

- το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξι-

ούχων (ΕΚΑΣ), το οποίο ωστόσο αποτελεί σύνθετη

παροχή κοινωνικής ασφάλισης. 

Οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήµα

αναδείχθηκαν στη σηµαντικότερη κατηγορία, αφού

από το σύνολο των 2300 αναφορών που σχετίζο-

νται µε την κοινωνική ασφάλιση, οι 1441 αφορού-

σαν παροχές σε χρήµα. Ειδικότερα, από το σύνολο

των αναφορών της κατηγορίας αυτής, η πλειονότη-

τα σχετιζόταν µε συντάξεις (1246 αναφορές), ενώ

οι υπόλοιπες 195 αφορούσαν επιδόµατα. Η ιδιαί-

τερη βαρύτητα των συντάξεων παραπέµπει ευθέως

στα σοβαρά προβλήµατα των ασφαλιστικών οργα-

νισµών και του ασφαλιστικού συστήµατος εν γένει.

Συγκεκριµένα, από το σύνολο των αναφορών

που ερευνήθηκαν κατ’ ουσίαν, 795 αφορούσαν προ-

βλήµατα σχετικά µε συντάξεις γήρατος, 136 µε συ-

ντάξεις αναπηρίας, 69 µε συντάξεις εθνικής αντί-

στασης, 67 µε εφάπαξ και µερίσµατα, 64 µε συντά-

ξεις διακινούµενων εργαζοµένων, 15 µε τιµητικές

συντάξεις και 12 µε συντάξεις ανασφάλιστου υπε-

ρήλικα. Είναι αξιοσηµείωτο ότι από όλες τις κατη-

γορίες συντάξεων οι 267 αναφορές σχετίζονταν µε

συντάξεις διαδοχικής ασφάλισης. Σχετικά µε τα

θέµατα ασφάλισης, 195 πολίτες προσέφυγαν στην

Αρχή επικαλούµενοι προβλήµατα µε τα επιδόµατα.

Ειδικότερα, 54 αναφορές σχετίζονταν µε το ΕΚΑΣ,

36 µε το επίδοµα οικογενειακών βαρών, 25 µε το

επίδοµα τετραπληγίας-παραπληγίας, 13 µε το επί-

δοµα ασθενείας, 12 µε το επίδοµα ανεργίας, 9 µε το

επίδοµα τοκετού, 10 µε το επίδοµα γάµου, 7 µε

έξοδα κηδείας και 26 µε διάφορα άλλα επιδόµατα

που χορηγούν οι ασφαλιστικοί οργανισµοί. Επιση-

µαίνεται επίσης ότι ο Συνήγορος του Πολίτη εξακο-

λουθεί να δέχεται αναφορές που σχετίζονται µε το

επίδοµα τετραπληγίας-παραπληγίας. Το θέµα απα-

σχόλησε την Αρχή από τους πρώτους µήνες της λει-

τουργίας της, ενώ σχετική πρόταση για νοµοθετική

ρύθµιση συµπεριλήφθηκε στην Ετήσια έκθεση 1999.

Η αρµόδια υπηρεσία ενηµέρωσε τον Συνήγορο του

Πολίτη ότι εξετάζει το ζήτηµα, χωρίς να παράσχει

περισσότερες διευκρινίσεις. 

2.3.1.2 Υγεία

Σε σύνολο 365 αναφορών που αφορούν θέµατα

υγείας, οι 158 σχετίζονται µε την υγειονοµική προ-

στασία. ∆ιευκρινίζεται ότι η κάλυψη της ασθένειας

από τους ασφαλιστικούς φορείς και κατά συνέπεια

οι κοινωνικοασφαλιστικές παροχές σε είδος (υγειο-

νοµική περίθαλψη) εντάσσονται στη θεµατική της

υγείας. Σηµαντικός αριθµός αναφορών (88) σχετί-

ζεται µε προβλήµατα των επαγγελµατιών υγείας

και ιδίως µε τις προσλήψεις των ιατρών από φορείς

παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών (ασφαλιστικά

ταµεία, νοσηλευτικές µονάδες) και τις κρίσεις των

ιατρών κλάδου του ΕΣΥ. Εξάλλου, 47 αναφορές

άπτονται της παραβίασης του δικαιώµατος στην

υγεία και συγκεκριµένα των δικαιωµάτων των χρη-
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στών των υπηρεσιών υγείας, ενώ 44 αφορούν θέµα-

τα που συνδέονται µε την οργάνωση και τη λει-

τουργία των µονάδων υγείας. Τα αντίστοιχα ποσο-

στά απεικονίζονται στο Γράφηµα Ε.2.7, όπου

περιέχονται και τα ποσοστά των υπόλοιπων υπο-

κατηγοριών της θεµατικής της υγείας. 

Το κύριο συµπέρασµα από το Γράφηµα αυτό

είναι ότι το µεγαλύτερο µέρος των αναφορών που

θίγουν θέµατα υγείας αφορά παροχές σε είδος και

ειδικότερα σε υγειονοµική προστασία, η οποία περι-

λαµβάνει την ιατρική, νοσοκοµειακή και φαρµακευ-

τική περίθαλψη. Οι υποθέσεις υγειονοµικής προ-

στασίας στην Ελλάδα αναδεικνύουν προβλήµατα

κυρίως στην ιατρική περίθαλψη (60 αναφορές σε

σύνολο 158) και επιβεβαιώνουν την ανεπάρκεια του

πλαισίου της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας

της πρωτοβάθµιας περίθαλψης – τα ιατρεία του

ΙΚΑ, τα κέντρα υγείας και τα εξωτερικά ιατρεία των

νοσοκοµείων. Όσον αφορά την υγειονοµική προ-

στασία στο εξωτερικό, το πρόβληµα εντοπίζεται στη

νοσοκοµειακή περίθαλψη. Σε αυτές τις περιπτώσεις

ο ασφαλισµένος ζητάει από το ασφαλιστικό ταµείο

να εγκρίνει τη µετάβαση και τη νοσηλεία του στο

εξωτερικό (τις πιο πολλές φορές σε κράτη-µέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης). Οι υποθέσεις αυτές αφορούν

όλους σχεδόν τους ασφαλιστικούς οργανισµούς,

εµφανίζονται όµως µε ιδιαίτερη συχνότητα στο

ΤΕΒΕ, στο ΤΣΜΕ∆Ε και στο ΙΚΑ. Επίσης, ση-

µαντικός αριθµός αναφορών προέρχεται από ια-

τρούς και συνδέεται µε τις προσλήψεις τους στα ια-

τρεία των ασφαλιστικών ταµείων, καθώς και µε τις

κρίσεις για την κάλυψη θέσεων κλάδου του ΕΣΥ. Οι

διαπιστώσεις, που προκύπτουν από την υποβολή και

τη διερεύνηση των αναφορών της κατηγορίας αυτής,

αναδεικνύουν τη νοσηρότητα των σχετικών συστη-

µάτων επιλογής και υποδεικνύουν την αναγκαιότητα

τόσο για δηµιουργία ενιαίου φορέα υγείας, στον

οποίο η πρόσβαση των ιατρών θα διασφαλίζεται από

διαφανείς διαδικασίες, όσο και για την ενίσχυση του

διοικητικού πλέγµατος του ΕΣΥ, µε σκοπό τη στελέ-

χωσή του µε επιστήµονες επαρκών προσόντων και

τη γενικότερη αναβάθµισή του. Τέλος, αξίζει να επι-

σηµανθεί ο σηµαντικός πλέον αριθµός αναφορών

που συνδέονται µε τα δικαιώµατα των χρηστών των

υπηρεσιών υγείας, καθώς και των αναφορών που

σχετίζονται µε ιατρικά λάθη και µε την παραβίαση

των κανόνων δεοντολογίας στους δηµόσιους χώρους

υγείας. Στις υποθέσεις αυτές αρµόδιοι να διασφαλί-

σουν τα θιγόµενα δικαιώµατα είναι οι πρόεδροι των

νοσοκοµείων και το Υπουργείο Υγείας.

2.3.1.3 Πρόνοια

Στον τοµέα της πρόνοιας, το σύνολο των αναφο-

ρών που εξετάστηκαν από τον Κύκλο Κοινωνικής

Προστασίας ανήλθε σε 137, από τις οποίες οι 115,

δηλαδή ποσοστό 85%, εστιάζονται στη θεµατική

των παροχών σε χρήµα (βλ. Γράφηµα Ε.2.8).

Το υψηλό αυτό ποσοστό οφείλεται τόσο στην

έλλειψη άλλων πολιτικών αποκατάστασης, δηλαδή

στην εξάντληση της προνοιακής πολιτικής στις

χρηµατικές παροχές (επιδόµατα), όσο και στις διο-

γκούµενες διοικητικές αγκυλώσεις που αφορούν τις

προϋποθέσεις χορήγησης ή διακοπής των προνοια-

κών επιδοµάτων.

Αναλυτικότερα, και αυτό το έτος, το µεγαλύτε-

ρο ποσοστό των αναφορών που αφορά παροχές σε

χρήµα σχετίζεται µε τη χορήγηση των πολυτεκνι-

κών επιδοµάτων (51 αναφορές) και την έκτακτη

οικονοµική ενίσχυση που χορηγείται από τις διευ-

θύνσεις πρόνοιας (40 αναφορές). 

2.3.1.4 Γενικότερα θέµατα 

κοινωνικής προστασίας 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται αναφορές που,

σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγρ. 1 του Π∆ 273/

1999, εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Κύκλου και
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αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες που χρή-

ζουν ιδιαίτερης προστασίας.

Όπως προκύπτει από το Γράφηµα Ε.2.9, το µε-

γαλύτερο ποσοστό των αναφορών αυτής της κατη-

γορίας αφορούσε θέµατα προστασίας των ατόµων

µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), καθώς και ειδικότερα

ζητήµατα πρόσβασης στην απασχόληση και την εκ-

παίδευση, θέµατα φοροαπαλλαγών, εξασφάλισης

οµαλών συνθηκών διαβίωσης και ιδιαίτερων παρο-

χών σε χρήµα και σε είδος (76 αναφορές). Το γεγο-

νός αυτό αναδεικνύει την ύπαρξη προβληµάτων στον

χώρο των δικαιωµάτων των ΑΜΕΑ, αλλά και τη

συγκριτικά µε άλλες ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες

αυξηµένη συνειδητοποίηση των δικαιωµάτων τους.

Τα θέµατα προστασίας των ανέργων απασχόλη-

σαν σε µικρό σχετικά ποσοστό τον Κύκλο Κοινωνι-

κής Προστασίας, καθώς το µεγαλύτερο µέρος αυτών

των αναφορών συνδέονταν µε τη συµµετοχή των

ενδιαφεροµένων σε προγράµµατα απασχόλησης, για

τα οποία αρµόδιος είναι ο Κύκλος Σχέσεων Κρά-

τους-Πολίτη. Αντίθετα, µικρός εµφανίζεται ο αριθ-

µός των αναφορών που αφορούσε θέµατα προστα-

σίας των κοινωνικά αποκλεισµένων (16 αναφορές),

των παιδιών (15 αναφορές) και των ηλικιωµένων (4

αναφορές). Ο χαµηλός αυτός αριθµός αναφορών

πιθανόν υποδηλώνει ότι οι κοινωνικές αυτές οµάδες

τείνουν να συνδέουν τα σηµαντικά προβλήµατα που

αντιµετωπίζουν κατ’ εξοχήν µε φορείς κοινωνικής

ασφάλισης, υγείας και κυρίως πρόνοιας, αδυνατώ-

ντας να εκτιµήσουν επαρκώς τις υπηρεσίες που τους

παρέχουν φορείς προστασίας δικαιωµάτων, όπως ο

Συνήγορος του Πολίτη, και κατά συνέπεια προ-

σφεύγουν σε αυτούς σε ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά.

2.3.2 Γεωγραφική κατανοµή 
των εµπλεκόµενων φορέων

Στο Γράφηµα Ε.2.10 καταγράφονται οι κυριότεροι

φορείς κατά των οποίων προσέφυγαν οι πολίτες.

Όπως φαίνεται, οι περισσότερες αναφορές (947)

αφορούσαν το ΙΚΑ. Ακολουθούν ο ΟΓΑ (359 ανα-

φορές), ο ΟΑΕΕ (πρώην ΤΣΑ, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ) µε

292 αναφορές, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

(225 αναφορές), το τέως ΕΤΕΜ (270), το Υπουρ-

γείο Υγείας και Πρόνοιας (98), διάφορα νοσηλευτι-

κά ιδρύµατα (85), ο ΟΑΕ∆ (63), το ΤΣΜΕ∆Ε (38),

το ΝΑΤ (36), η ΓΓΚΑ (36), το ΤΠ∆Υ (32) και το

ΤΣΑΥ (24).

Εξίσου σηµαντικό είναι το γεγονός ότι, όπως προ-

κύπτει από το Γράφηµα Ε.2.11, το ΙΚΑ εµφανίζει

προβλήµατα σε ολόκληρη την επικράτεια. Το 60%

του συνόλου των αναφορών της κατηγορίας αυτής

αφορούσαν τα υποκαταστήµατα του ΙΚΑ στην

Αττική, το 13% τα υποκαταστήµατα του ΙΚΑ Θεσ-

σαλονίκης και το 27% τα υποκαταστήµατα του

Ιδρύµατος στην περιφέρεια.

Τέλος, όπως επισηµάνθηκε και στην Ετήσια
έκθεση 1999, οι περισσότεροι φορείς που εµπλέ-

κονται σε αναφορές πολιτών είναι εγκατεστηµένοι

στην περιοχή της Αττικής.

2.3.3 Γεωγραφική προέλευση πολιτών

Στον Χάρτη Ε.2.1 απεικονίζεται η προέλευση των

πολιτών που προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πο-

λίτη: το 97,8% των πολιτών προέρχεται από την

Ελλάδα, ενώ ένα ποσοστό 2,2% είναι Έλληνες που

διαµένουν στο εξωτερικό.

Όπως ήδη επισηµάνθηκε και στην Ετήσια έκθε-
ση 1999, η πλειονότητα των πολιτών που απευθύν-

θηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη κατοικεί στην

Αττική (48,5%), ένα µικρό ποσοστό στην Περιφέ-

ρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17,8%), ενώ από τις

υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδας η συµµετοχή

των πολιτών στις αναφορές είναι πολύ περιορισµέ-

νη. Σηµειώνεται ότι στην Αττική διαµένει το 34,4%

του συνολικού πληθυσµού της Ελλάδας (απογραφή

1991 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλά-
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δος), ενώ στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδο-

νίας το 16,8% του συνολικού πληθυσµού της χώρας.

2.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

Η εµπειρία του Κύκλου Κοινωνικής Προστασίας

κατά το έτος 2000 συνδέεται µε τον τρόπο λει-

τουργίας, την οργάνωση και την πρακτική που

ακολουθούν οι φορείς κοινωνικής διοίκησης. Οι

αναφορές των πολιτών, αλλά κυρίως η έρευνα των

υποθέσεων, ανέδειξαν προβλήµατα που συγκε-

ντρώνουν γενικότερο ενδιαφέρον και συνδέονται

τόσο µε διοικητικές αγκυλώσεις, νοµοθετικά κενά

και οργανωτικές παραλείψεις όσο και µε πα-

γιωµένες νοοτροπίες που επιδρούν αρνητικά στην
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καθηµερινή εργασία των δηµοσίων υπαλλήλων.

Τα προβλήµατα διοικητικής δράσης που διαπι-

στώθηκαν από τον Κύκλο παίρνουν τις ακόλουθες

µορφές (βλ. Γράφηµα Ε.2.12): 

α) κακοδιοίκηση (2.4.1), 

β) παραβίαση της αρχής της νοµιµότητας

(2.4.2), και

γ) παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης

(2.4.3).

Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω διάκριση των

προβληµάτων διοικητικής δράσης είναι αποτέλεσµα

της οµαδοποίησης των επιµέρους προβληµάτων,

όπως αυτά παρουσιάζονται στο Γράφηµα Ε.2.13. Η

διάκριση αυτή είναι σχετική, στον βαθµό που µια

ενέργεια ή µια παράλειψη της διοίκησης µπορεί να

εµπίπτει σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες. Ωστό-

σο, για πρακτικούς λόγους κρίθηκε σκόπιµη η χρήση

της τριµερούς αυτής κατανοµής, ώστε να είναι δυ-

νατός ο σχηµατισµός συνολικής εικόνας για τις δια-

πιστώσεις που προέκυψαν από την έρευνα των ανα-

φορών. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η καταγραφή

των επιµέρους προβληµάτων διοικητικής δράσης

που διαπιστώθηκαν στους κυριότερους φορείς που

εµπλέκονται µε τη δράση του Κύκλου.

2.4.1 Κακοδιοίκηση

Όπως φαίνεται από το Γράφηµα Ε.2.12, από το

σύνολο των υποθέσεων στις οποίες διαπιστώθηκε

πρόβληµα στη δράση της διοίκησης, το 69% συν-

δέεται µε φαινόµενα κακοδιοίκησης. Η υπερβολική
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αυτή εκπροσώπηση της κακοδιοίκησης αποτελεί

φυσιολογική συνέπεια του γεγονότος ότι ο κύριος

όγκος των υποθέσεων αφορά τη θεµατική της κοι-

νωνικής ασφάλισης, όπου εµφανίζονται σοβαρά

φαινόµενα καθυστερήσεων και οργανωτικών δυσ-

λειτουργιών.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τα προβλήµατα

διοικητικής δράσης που απεικονίζονται στο Γράφη-

µα Ε.2.13, στην έννοια της κακοδιοίκησης περι-

λαµβάνονται τόσο η καθυστέρηση έκδοσης διοικη-

τικής πράξης ή απάντησης σε έγγραφο αίτηµα των

πολιτών, η ελλιπής ή σε πολλές περιπτώσεις ανύ-

παρκτη ενηµέρωση των πολιτών, η έλλειψη σαφή-

νειας και η κακή συµπεριφορά υπαλλήλων προς

τους πολίτες, όσο και προβλήµατα που αφορούν

την οργάνωση και τη λειτουργία των φορέων. Ειδι-

κότερα: 

α) Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκ-

δοση διοικητικών πράξεων ή στην εκτέλεση υλικών

ενεργειών αποτελεί το σηµαντικότερο πρόβληµα

που σχετίζεται µε τη δράση των εµπλεκόµενων φο-

ρέων και συνδέεται µε 516 υποθέσεις (ποσοστό

41%). Το υψηλό αυτό ποσοστό είναι άµεση συνάρ-

τηση του γεγονότος ότι o κύριος όγκος των υποθέ-

σεων εντοπίζεται κυρίως σε θέµατα κοινωνικής

ασφάλισης, όπου το πρόβληµα της καθυστέρησης

στην έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων εί-

ναι σύνηθες. 

β) Σε 86 περιπτώσεις (ποσοστό 7%) διαπιστώ-

θηκαν γενικότερα προβλήµατα στη δοµή και την ορ-

γάνωση των φορέων, κυρίως αυτών της κοινωνικής

ασφάλισης. Τα προβλήµατα αυτά συνιστούν την κύ-

ρια αιτία κακοδιοίκησης και αποτελούν απόρροια

τόσο του κλαδικού χαρακτήρα των φορέων όσο και

της έλλειψης µηχανοργάνωσης και επαρκούς προ-

σωπικού. 

γ) Η ελλιπής ή ανύπαρκτη πληροφόρηση των

πολιτών σχετικά µε τα δικαιώµατά τους, αλλά και

τις διοικητικές διαδικασίες που τους αφορούν είναι

αρκετά συχνό φαινόµενο. Τέτοιου τύπου προβλή-

µατα (ελλιπούς πληροφόρησης) διαπιστώθηκαν σε

126 περιπτώσεις (10%), ενώ 97 αναφορές (8%)

αφορούσαν ζητήµατα µη απάντησης της διοίκησης

σε αιτήµατα πολιτών. Στις τελευταίες είναι δυνα-

τόν να προστεθούν και 52 περιπτώσεις (4%) που

αποτελούν προϊόν έλλειψης σαφήνειας από πλευ-

ράς της διοίκησης. Τα προβλήµατα αυτά αναδει-

κνύουν ανάγλυφα την κρίσιµη σηµασία της πλήρους

και σαφούς ενηµέρωσης του πολίτη ως προϋπόθε-

σης διασφάλισης των δικαιωµάτων του, καθώς και

την αντίστοιχη υποχρέωση των φορέων της κοινω-

νικής διοίκησης να προστατεύουν τον πολίτη από

τη σύγχυση που δηµιουργεί η δαιδαλώδης, πολυ-

διασπασµένη και περιπτωσιολογική νοµοθεσία που

τους διέπει.

Ακολουθούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις φαι-

νοµένων κακοδιοίκησης, όπως αυτές αναδεικνύο-

νται µέσα από τα ζητήµατα που άπτονται του Κύ-

κλου Κοινωνικής Προστασίας.

• Φαινόµενα κακοδιοίκησης στους 
φορείς ασφάλισης 

Καθυστέρηση στην έκδοση συνταξιοδοτικών 
αποφάσεων λόγω συνυπολογισµού του χρόνου
διαδοχικής ασφάλισης

Φορείς: Ασφαλιστικά ταµεία 
Το µεγαλύτερο ποσοστό των προβληµάτων κακοδι-

οίκησης που διαπιστώθηκαν στον χώρο της διοίκη-

σης συνδέονται µε τις καθυστερήσεις που παρατη-

ρούνται στη διεκπεραίωση αιτήσεων συνταξιοδότη-

σης. Σε ορισµένες περιπτώσεις η καθυστέρηση ξε-

περνά τα πέντε χρόνια από την ηµεροµηνία υποβο-

λής του αιτήµατος. H παθογένεια αυτή εντοπίζεται

κυρίως σε υποθέσεις διαδοχικής ασφάλισης, όπου

για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος

είναι αναγκαίος ο συνυπολογισµός του χρόνου

ασφάλισης που έχει διανυθεί σε δύο ή περισσότε-

ρους ασφαλιστικούς οργανισµούς, είτε εντός Ελλά-
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δας είτε, σε αρκετές περιπτώσεις, και σε χώρες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες µε τις οποίες η

Ελλάδα έχει συνάψει διµερή σύµβαση κοινωνικής

ασφάλισης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε επιστολή

προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων, επισηµαίνοντας το φαινόµενο της κα-

θυστέρησης στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφά-

σεων και της µη εφαρµογής της κοινής απόφασης

(αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ17/2-26420/1991) των Υπουργών

Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία καθορίζει σε

ένα έτος την προθεσµία για τη διεκπεραίωση υπο-

θέσεων διαδοχικής ασφάλισης σε χώρες της αλλο-

δαπής.

Στην απάντησή του το Υπουργείο Εργασίας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρίνισε ότι η ετήσια

προθεσµία για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυ-

τών αρχίζει από τη στιγµή που θα ολοκληρωθεί ο

συνταξιοδοτικός φάκελος. ∆υνητική συνέπεια της

ερµηνείας αυτής είναι να µην έχει έως σήµερα διεκ-

περαιωθεί ένα αίτηµα που υποβλήθηκε το 1990,

εφόσον δεν έχουν συµπληρωθεί τα στοιχεία του φα-

κέλου. Η ύπαρξη όµως τέτοιων καθυστερήσεων και

η νοµιµοποίησή τους µε βάση τέτοιες ερµηνείες

συνιστά, κατά την άποψη του Συνηγόρου του Πο-

λίτη, φαινόµενο κακοδιοίκησης, που τείνει να στε-

ρήσει µεγάλη κατηγορία πολιτών –κυρίως ελλήνων

µεταναστών και διακινούµενων εργαζοµένων– από

το δικαίωµα της έκδοσης της πράξης συνταξιοδό-

τησης που τους αφορά µέσα σε εύλογο χρονικό διά-

στηµα. Εξάλλου, η ερµηνεία αυτή αντιστρατεύεται

τον σκοπό για τον οποίο ο νοµοθέτης, τόσο µε τον

Ν. 1599/1986 όσο και µε τον ήδη ισχύοντα Κώδι-

κα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999) καθό-

ρισε συγκεκριµένες προθεσµίες για τη διεκπεραίω-

ση υποθέσεων από τις δηµόσιες υπηρεσίες, παρέ-

χοντας ταυτόχρονα εξουσιοδότηση στη διοίκηση

να ορίσει ειδικά και κατ’ εξαίρεση τις περιπτώσεις

προθεσµιών µεγαλύτερης διάρκειας, όταν αυτές

απαιτούνται από τη φύση και την πολυπλοκότητα

του θέµατος.

∆ιαπιστώνεται, εξάλλου, ότι η ύπαρξη των προ-

βληµάτων αυτών δεν οφείλεται µόνο στην ελλιπή

στελέχωση και την αδυναµία µηχανοργάνωσης των

ταµείων, όπως συχνά υποστηρίζεται, αλλά στην

αναποτελεσµατική οργανωτική τους δοµή, η ανα-

συγκρότηση της οποίας προβάλλει επιτακτικά και
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απαιτεί περίσκεψη και σοβαρή µελέτη. Τα φαινό-

µενα αυτά της κακοδιοίκησης παρατηρούνται σε

όλους σχεδόν τους ασφαλιστικούς φορείς, µε χαρα-

κτηριστικότερο παράδειγµα τον Οργανισµό Γεωρ-

γικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), όπου τα σχετικά προ-

βλήµατα εµφανίζονται ιδιαίτερα διογκωµένα. 

Αποτέλεσµα της κακοδιοίκησης αυτής είναι να

δηµιουργούνται σοβαρότατα προβλήµατα τόσο

σχετικά µε τη νόµιµη δράση της κοινωνικής διοίκη-

σης όσο και µε την αποτελεσµατικότητά της ως µη-

χανισµού κοινωνικής προστασίας. Ειδικότερα, η

υπέρµετρη καθυστέρηση συνταξιοδότησης µε τις

διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, της οποίας

µέρος είναι και η διακρατική ασφάλιση, αποτελεί

έµµεσο εµπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των ερ-

γαζοµένων, που είναι µια από τις βασικές αρχές-

στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξασφάλιση

της κινητικότητας των εργαζοµένων δεν πραγµατο-

ποιείται µόνο στο επίπεδο της θεσµικής µεταφοράς

των χρόνων ασφάλισης από χώρα σε χώρα, σύµφω-

να µε τις διατάξεις των Κανονισµών της ΕΟΚ

1408/1971 και 574/1972. Η κοινοτική επιταγή συ-

ντονισµού των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης

απαιτεί αποτελεσµατικές πρακτικές, ικανές να

απαγκιστρώσουν τους ασφαλιστικούς οργανισµούς

από παραµορφώσεις και γραφειοκρατικές δυσλει-

τουργίες. Είναι δε περιττό να σηµειωθεί πως σε ό,τι

αφορά την αρχή της κοινωνικής προστασίας, η µα-

κροχρόνια αναµονή της σύνταξης χωρίς άλλους πό-

ρους αναγκάζει τους πολίτες να διαβιούν κατά τρό-

πο που θίγει την αξιοπρέπειά τους και συχνά τους

οδηγεί στα όρια της οικονοµικής εξάντλησης.

Συγχώνευση ασφαλιστικών οργανισµών

Φορείς: Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων
Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) - 
Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων
Υπαλλήλων (ΤΕΑ∆Υ) 

Ενδεικτικά επίσης είναι τα προβλήµατα κακοδιοί-

κησης που εξακολουθούν να υπάρχουν και ύστερα

από τις συγχωνεύσεις ασφαλιστικών οργανισµών,

µε σηµαντικότερο αυτό των καθυστερήσεων που

παρατηρούνται στην έκδοση συνταξιοδοτικών απο-

φάσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτε-

λούν δύο πρόσφατες συγχωνεύσεις ασφαλιστικών

οργανισµών που πραγµατοποιήθηκαν µε τον Ν.

2676/1999. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις διατά-

ξεις των άρθρων 1 έως και 13 του νόµου αυτού, συ-

στήθηκε ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων

Επαγγελµατιών, µε σκοπό την ασφάλιση των προ-

σώπων που ασκούν επάγγελµα υπαγόµενο έως πρό-

σφατα στο Ταµείο Ασφαλίσεως Εµπόρων (ΤΑΕ),

στο Ταµείο Σύνταξης Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ) και

στο Ταµείο Ασφάλισης Επαγγελµατιών και Βιοτε-

χνών Ελλάδας (ΤΕΒΕ). Επίσης, µε τις διατάξεις

των άρθρων 14 έως και 24 του ίδιου νόµου, συστή-

θηκε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων

Υπαλλήλων (ΤΕΑ∆Υ) και καταργήθηκαν τα επιµέ-

ρους ταµεία επικουρικής ασφάλισης των δηµοσίων

υπαλλήλων. Ωστόσο, από τη διερεύνηση σχετικών

αναφορών, διαπιστώθηκε ότι οι συγχωνεύσεις

αυτές συνεχίζουν να παράγουν φαινόµενα κακοδι-

οίκησης, εφόσον ο κάθε συγχωνευθείς οργανισµός

εξακολουθεί σε γενικές γραµµές να διέπεται από

τους ίδιους κανόνες, να στεγάζεται στα ίδια κτίρια

και να απασχολεί τους ίδιους υπαλλήλους. Όπως

προκύπτει από την εµπειρία της Αρχής, οι συγχω-

νεύσεις αυτών των ασφαλιστικών οργανισµών δεν

επέφεραν τα αναµενόµενα θετικά αποτελέσµατα,

επειδή δεν συνοδεύθηκαν και από τις αντίστοιχες

οργανωτικές µεταρρυθµίσεις. Για παράδειγµα, η

λειτουργία, υπό την ίδια στέγη, των ενοποιηµένων

αυτών ασφαλιστικών οργανισµών, θα καθιστούσε

εφικτή την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και του

προσωπικού τους και µε τον τρόπο αυτόν θα υλο-

ποιούσε τον στόχο µιας ουσιαστικής συγχώνευσης,

δηλαδή την παροχή υψηλότερης ποιότητας υπηρε-

σιών προς τους πολίτες και τον περιορισµό του

διοικητικού κόστους λειτουργίας τους.

∆ιαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης 
για την είσπραξη οφειλόµενων εισφορών 

Φορέας: ΙΚΑ 
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις κακοδιοίκησης απο-

τελούν οι αποφάσεις της διοίκησης για τη λήψη

αναγκαστικών µέτρων που έχουν στόχο την εί-

σπραξη οφειλόµενων εισφορών. Όπως αποδεικνύε-

ται από σχετικές αναφορές πολιτών προς τον Συ-

νήγορο του Πολίτη, δικαστικοί επιµελητές επισκέ-

πτονται αιφνιδιαστικά πολίτες και προβαίνουν σε

αναγκαστική κατάσχεση περιουσιακών τους στοι-

χείων, χωρίς οι τελευταίοι να έχουν λάβει ατοµική

ειδοποίηση της βεβαιωµένης οφειλής. Αυτό συµβαί-

νει κυρίως σε επαρχιακά υποκαταστήµατα του ΙΚΑ

που στελεχώνονται µε λίγους υπαλλήλους. Απο-

τέλεσµα της ανεπαρκούς αυτής στελέχωσης είναι η

αδυναµία συντονισµού των υπαλλήλων προκειµένου

να κινηθεί πρώτα η διαδικασία ειδοποίησης του

πολίτη, η οποία ενδεχοµένως να του επιτρέψει να

εξοφλήσει ή να ρυθµίσει την οφειλή του, εάν δεν το

έχει ήδη κάνει, και στη συνέχεια να ακολουθήσει η

διαδικασία κατάσχεσης της περιουσίας του. Επί-

σης, σε πολλές περιπτώσεις κατάσχεσης κινητών

φαίνεται ότι κατά την εκτέλεση του µέτρου δεν τη-

ρείται η αρχή της αναλογικότητας.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι έκδηλη η

έλλειψη οργάνωσης και ορθολογισµού κατά την

υλοποίηση του επαχθούς µέτρου της κατάσχεσης.
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Οι πρακτικές αυτές σίγουρα δεν συντελούν στην

επιδιωκόµενη καταπολέµηση της εισφοροδιαφυ-

γής. Τουναντίον, εκθέτουν τη δράση της διοίκησης,

αποδεικνύοντας ότι λειτουργεί χωρίς οργάνωση και

συχνά χωρίς την κοινωνική ευαισθησία που επιτάσ-

σει η αρχή της αναλογικότητας. Το πιο δυσάρεστο

σε αυτές τις υποθέσεις είναι ότι τα αποτελέσµατα

της κακοδιοίκησης αυτού του τύπου είναι µη ανα-

στρέψιµα για τον πολίτη. Είναι φανερό το µέγεθος

της ζηµιάς που προκαλεί σε κάποιον ελεύθερο

επαγγελµατία η διαδικασία κατάσχεσης της περι-

ουσίας του για οφειλή, την ύπαρξη της οποίας πολ-

λές φορές αγνοεί. Σε όσες περιπτώσεις ο Συνήγο-

ρος του Πολίτη δεν προλαβαίνει να ενεργήσει

«προληπτικά», η συγγνώµη της διοίκησης που τελι-

κά κατορθώνει να εξασφαλίσει εκ των υστέρων η

Αρχή δεν ανατρέπει τη ζηµιά που υπέστη ο πολί-

της, παρά το γεγονός ότι αποτελεί την ελάχιστη

ηθική δικαίωσή του. 

• Φαινόµενα κακοδιοίκησης 
στους φορείς υγείας

Καθυστέρηση σύγκλησης οργάνου για την κρίση
ιατρών του ΕΣΥ

Φορείς: Συµβούλια Κρίσης και Επιλογής 
Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού 
Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων (ΣΚΕΙΟΠΝΙ)

Από την έρευνα σηµαντικού αριθµού αναφορών

διαπιστώθηκαν µεγάλες καθυστερήσεις στην ολο-

κλήρωση της διοικητικής διαδικασίας για την πλή-

ρωση θέσεων ιατρών του κλάδου του ΕΣΥ. Σύµφω-

να µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2519/1997, άρ-

θρο 37 και YA ∆Υ 13α/οικ.37939/19.11/4.12.97),

για την επιλογή ιατρών του κλάδου του ΕΣΥ απαι-

τούνται: η συγκέντρωση και η υποβολή των δικαιο-

λογητικών των υποψηφίων, η σύνταξη εισηγήσεων,

η υποβολή τυχόν ενστάσεων κατά των εισηγήσεων,

οι απόψεις των εισηγητών επί των ενστάσεων και,

τέλος, η συνεδρίαση του ΣΚΕΙΟΠΝΙ για την τελι-

κή κρίση. Για τη διενέργεια των επιµέρους πράξεων

της παραπάνω διαδικασίας προβλέπονται σύντοµες

προθεσµίες, οι οποίες όµως δεν τηρούνται. Το θε-

σµικό πλαίσιο των Συµβουλίων αφήνει ευρέα περι-

θώρια επιλογής του κατάλληλου χρόνου για τη λή-

ψη της τελικής απόφασης. Συχνά, όταν λόγω των

πολλών ή και σχετικά ισοδύναµων υποψηφιοτήτων,

η κρίση του Συµβουλίου καθίσταται δυσχερής, επι-

λέγεται ως τρόπος «επίλυσης» του προβλήµατος η

συνεχής αναβολή της απόφασης. 

Αποτέλεσµα της πρακτικής αυτής είναι η σηµα-

ντική καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλή-

ρωση των διαδικασιών για την επιλογή ιατρών κλά-

δου του ΕΣΥ, που πολλές φορές ξεπερνά το ένα έτος

από την υποβολή των υποψηφιοτήτων. Το γεγονός

αυτό όχι µόνο θίγει τα δικαιώµατα των ιατρών ως

επαγγελµατιών υγείας, αλλά και αποδυναµώνει τα

νοσοκοµεία, επηρεάζοντας αρνητικά τόσο τη στελέ-

χωσή τους όσο και την ικανότητά τους να παρέχουν

στους πολίτες υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας.

Καθυστέρηση γνωµοδοτικών αποφάσεων 
για θέµατα υγειονοµικής προστασίας

Φορέας: Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ)
Σηµαντική καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων

εντοπίστηκε στο ΚΕΣΥ. Αναφορές που υποβλήθη-

καν στον Συνήγορο του Πολίτη και αφορούν τον

Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας ανέδειξαν θέµατα

που συνδέονται µε την εµφανή δυσλειτουργία του

γνωµοδοτικού αυτού οργάνου. Επισηµαίνεται ότι οι

γνωµοδοτήσεις του ΚΕΣΥ είναι ιδιαίτερα σηµαντι-

κές για την παροχή υγειονοµικής περίθαλψης,

αφού ο έλεγχος που ασκούν οι επιτροπές του σε

όλες σχεδόν τις ιατρικές πράξεις και τις χορηγήσεις

φαρµάκων αποτελεί προϋπόθεση για να καταστεί

εφικτή στη συνέχεια η οικονοµική τους κάλυψη

από τα ασφαλιστικά ταµεία. Σε πολλές περιπτώ-

σεις παρατηρήθηκε καθυστέρηση ενάµισι έτους και

πλέον έως ότου το όργανο αυτό προβεί σε µη αιτιο-

λογηµένη απόρριψη κάποιας πράξης. Άµεση συνέ-

πεια της υπέρµετρης καθυστέρησης που παρατη-

ρείται στην ανακοίνωση των αποφάσεων είναι να

στερούνται οι ασφαλισµένοι της υγειονοµικής προ-

στασίας. 

Ενδεικτικά παραδείγµατα αυτού του φαινοµέ-

νου αποτελούν οι ιατρικές πράξεις υψηλού κό-

στους, όπως η έγκριση κοχλιακών εµφυτευµάτων,

όπου η πρακτική που ακολουθήθηκε σε συγκεκρι-

µένη υπόθεση (306/2000) είχε ως αποτέλεσµα την

υπερβολική καθυστέρηση στη λήψη της σχετικής

απόφασης, γεγονός που όχι µόνο συνιστά τυπική

µορφή κακοδιοίκησης, αλλά και εγείρει το ενδεχό-

µενο παράνοµης συµπεριφοράς της διοίκησης, εφό-

σον η µεγάλη καθυστέρηση στη λήψη απόφασης

είχε ως συνέπεια την απόρριψη του αιτήµατος του

πολίτη, το οποίο κρίθηκε µε βάση το νέο δυσµενέ-

στερο νοµικό καθεστώς, που τέθηκε σε ισχύ µετά

την ηµεροµηνία της κατάθεσης του αιτήµατος του

πολίτη. Συγκεκριµένα, στην υπόθεση αυτή το

ΚΕΣΥ χρειάστηκε 16 µήνες για να αποστείλει αρ-

νητική γνωµοδότηση στον ασφαλιστικό φορέα, µε

αιτιολογική βάση το νοµικό καθεστώς που ίσχυε

κατά την έκδοση της απόφασης. Ωστόσο, εάν το

αίτηµα είχε εξεταστεί στον εύλογο και νόµιµο χρό-

νο, το νοµικό καθεστώς θα αιτιολογούσε µόνον τη

θετική γνωµοδότηση του ΚΕΣΥ.

Γενικότερα, οι διάφορες αυτές µορφές κακοδι-

οίκησης που συνδέονται µε το ΚΕΣΥ έχουν ως ανα-
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πόφευκτο αποτέλεσµα τη µείωση της ικανότητάς

του να λειτουργήσει, µεταξύ άλλων, και ως µηχανι-

σµός προστασίας των κοινωνικών δικαιωµάτων των

πολιτών.

2.4.2 Παραβίαση της αρχής 
της νοµιµότητας

Όπως φαίνεται στο Γράφηµα Ε.2.12, οι περιπτώ-

σεις παραβίασης της αρχής της νοµιµότητας αντι-

στοιχούν στο 12% του συνολικού αριθµού των προ-

βληµάτων διοικητικής δράσης που διαπιστώθηκαν

από την έρευνα των αναφορών. 

Ειδικότερα, στην έννοια της παραβίασης της

αρχής της νοµιµότητας συµπεριλαµβάνονται κυ-

ρίως οι περιπτώσεις της ευθείας παράβασης νόµου,

καθώς και αυτές που παραπέµπουν σε παράλειψη

οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας, σε µη εκτέλεση δι-

καστικών αποφάσεων από τη διοίκηση, σε ελλιπή ή

ανύπαρκτη αιτιολόγηση διοικητικών πράξεων, σε

εσφαλµένη ερµηνεία του νόµου, σε αµέλεια, σε κα-

τάχρηση εξουσίας κ.λπ. (βλ. Γράφηµα Ε.2.13).

Συγκεκριµένα, από την έρευνα των σχετικών

υποθέσεων διαπιστώθηκαν µόνον 11 περιπτώσεις

ευθείας παράβασης νόµου, 42 περιπτώσεις (ποσο-

στό 3%) παράλειψης οφειλόµενης νόµιµης ενέργει-

ας και 58 (ποσοστό 5%) εσφαλµένης ερµηνείας του

νόµου. Στις τελευταίες περιπτώσεις η δράση της

κοινωνικής διοίκησης τηρεί µεν την τυπική νοµιµό-

τητα, παραβιάζει όµως την ουσιαστική.

Η τήρηση της αρχής της τυπικής νοµιµότητας

από την κοινωνική διοίκηση εξηγείται εν µέρει από

την πολυνοµία που διέπει το κοινωνικοασφαλιστικό

σύστηµα και επιτρέπει τη θεµελίωση της διοικητι-

κής δράσης σε αναχρονιστική νοµοθετική διάταξη.

Η θεµελίωση, όµως, στον νόµο χωρίς ερµηνεία

αυτού στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικών εξε-

λίξεων και αναγκών δεν ακολουθεί τη γραµµή της

ουσιαστικής νοµιµότητας. Σχετικά µε τα συστήµα-

τα υγείας και πρόνοιας, η µη αυστηρή εφαρµογή

του θεσµικού πλαισίου του πρώτου και η ανεπάρ-

κεια του θεσµικού πλαισίου του δεύτερου παρέχουν

τη δυνατότητα διοικητικών παρελκύσεων. Ωστόσο,

για να έχει αξία για τον πολίτη η νοµιµότητα της

δράσης της κοινωνικής διοίκησης, οφείλει να εµπε-

ριέχει την κοινωνική προστασία. Βασική προϋπόθε-

ση της ουσιαστικής πραγµάτωσης των κοινωνικών

δικαιωµάτων των πολιτών αποτελεί η κατανόηση

της νοµιµότητας ως έννοιας που δεν παραµένει

στενά προσηλωµένη στην αυστηρή γραµµατική

ερµηνεία του νοµικού κανόνα, αλλά ενσωµατώνει

στην εφαρµογή της τον σκοπό για τον οποίο θεσπί-

στηκε.

Η παρουσίαση των περιπτώσεων παραβίασης

της αρχής της νοµιµότητας που ακολουθούν έχει

στόχο να καταστήσει σαφέστερο το πνεύµα αυτό

της εµµονής στους σκοπούς και όχι στη γραµµατι-

κή ερµηνεία του νόµου που διέπει την προσέγγιση

των αναφορών των πολιτών και την προστασία των

κοινωνικών τους δικαιωµάτων από τον Συνήγορο

του Πολίτη. 

Η εγκύκλιος ως µηχανισµός ανατροπής 
του νόµου

Φορέας: ΙΚΑ
Από την καθηµερινή επαφή του Συνηγόρου του

Πολίτη µε τους ασφαλιστικούς οργανισµούς προ-

κύπτει ότι οι κανόνες που διέπουν τον κάθε φορέα

και ειδικότερα το ΙΚΑ, τον µεγαλύτερο φορέα κοι-

νωνικής ασφάλισης, στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό

σε ερµηνευτικές εγκυκλίους διατάξεων των σχετι-

κών νόµων. Οι εγκύκλιοι αποτελούν ασφαλώς χρή-

σιµο βοήθηµα στη διοικητική πρακτική, πλην όµως

σε καµία περίπτωση δεν συνιστούν κανονιστικές

πράξεις. 

Η ασάφεια και τα κενά που επικρατούν στην

πληθωρική και µη κωδικοποιηµένη κοινωνικοα-

σφαλιστική νοµοθεσία αφήνουν µεγάλα περιθώρια

ερµηνείας, τα οποία καλύπτονται µε έκδοση ερµη-

νευτικών εγκυκλίων. Η διαπίστωση ωστόσο αυτή

δεν µπορεί να δικαιολογήσει την εκ πλαγίου παρά-

βαση της ισχύουσας νοµοθεσίας µέσω της θεσµο-

θέτησης νέων, στην ουσία, κανόνων δικαίου που

εξάγονται από την ερµηνεία των εγκυκλίων. Μια

τέτοια πρακτική αντιβαίνει, εκτός των άλλων, και

στη διάκριση των εξουσιών. Είναι χαρακτηριστικός

ο µεγάλος αριθµός εγκυκλίων που εκδίδονται για

την ερµηνεία και την εφαρµογή της νοµοθεσίας, µε

αποτέλεσµα από τη µια ο πολίτης να δυσκολεύεται

να γνωρίζει τον νόµο και από την άλλη η διοίκηση

να έχει την ευχέρεια να τον υπερβαίνει για να ενι-

σχύει τη θέση της. 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα παραβίασης

της αρχής της νοµιµότητας αποτελούν οι περιπτώ-

σεις επιβολής από το ΙΚΑ εισφορών σε εργοδότες

για οικοδοµικές εργασίες. Υπάρχουν µάλιστα περι-

πτώσεις όπου οι παραβιάσεις της αρχής της νοµι-

µότητας που βασίζονται σε εγκυκλίους αφορούν όχι

µόνον το εσωτερικό, αλλά και το κοινοτικό δίκαιο.

Ενδεικτική περίπτωση αποτελεί εγκύκλιος του ΙΚΑ

σχετικά µε τη χορήγηση στους ασφαλισµένους πρό-

σθετων ορθοπεδικών και ορθωτικών ειδών. Σύµφω-

να µε την εγκύκλιο αυτή, για να εγκριθεί η δαπάνη

αγοράς των εν λόγω προϊόντων έπρεπε αυτά να συ-

νοδεύονται από άδεια του κατασκευαστή και να φέ-

ρουν τον αριθµό µητρώου του ασφαλισµένου. Οι

προϋποθέσεις που θέτει η εγκύκλιος στην περίπτω-

ση εισαγωγής των προϊόντων αυτών από κράτη-

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερβαίνουν τόσο
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το ειδικό νοµικό πλαίσιο για τα ιατροτεχνολογικά

προϊόντα, όπως έχει διαµορφωθεί µε την οδηγία

93/42ΕΟΚ/14.6.93 του Συµβουλίου της ΕΕ, προς

την οποία η ελληνική νοµοθεσία εναρµονίστηκε µε

την αρ. ∆Υ7/οικ. 2480 υπουργική απόφαση, όσο

και τις γενικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου,

όπως το άρθρο 28 ΣυνθΕΚ (πρώην άρθρο 30), που

εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊό-

ντων. Συγκεκριµένα, η σήµανση «CE» που φέρουν

τα εισαγόµενα προϊόντα δηλώνει ότι έχουν υποβλη-

θεί σε πιστοποίηση σύµφωνα µε τις διαδικασίες που

επιβάλλει η κοινοτική οδηγία. Η τήρηση των διαδι-

κασιών αυτών είναι επαρκής για τη διασφάλιση της

καταλληλότητας. Συνεπώς, η απαίτηση της ελληνι-

κής διοίκησης για προσκόµιση της άδειας του κατα-

σκευαστή αποτελεί µια επιπλέον προϋπόθεση, υπο-

δεέστερη από τη σήµανση «CE», που αναδεικνύει

έµπρακτα τη µη τήρηση εκ µέρους της ελληνικής

διοίκησης της αµοιβαίας εµπιστοσύνης που οφείλει

να χαρακτηρίζει τα κράτη-µέλη στο πλαίσιο της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης.

Η διοικητική αυτή πρακτική, πέρα από το γεγο-

νός ότι παραβιάζει την εθνική νοµοθεσία, κατα-

στρατηγεί επιπλέον το κοινοτικό δίκαιο, αφού

εµποδίζει τον ασφαλισµένο να απολαύσει τα δικαι-

ώµατά του σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση κάποι-

ας ασθένειας σε έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνο-

ρα, δικαιώµατα δηλαδή που του παρέχει η ιδιότητά

του ως ευρωπαίου πολίτη. Έπειτα από αλλεπάλλη-

λη αλληλογραφία του Συνηγόρου του Πολίτη µε τη

διοίκηση του ΙΚΑ και το Υπουργείο Υγείας και

Πρόνοιας, οι αρµόδιοι φορείς κατανόησαν τον κίν-

δυνο για µια ακόµη καταδίκη της χώρας µας από το

∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ)

και, αποδεχόµενοι τις υποδείξεις της Αρχής, τροπο-

ποίησαν τα περισσότερα επίµαχα σηµεία της σχετι-

κής εγκυκλίου.

Στενή-γραµµατική ερµηνεία των διατάξεων κατά
την έκδοση συνταξιοδοτικών πράξεων 

Φορέας: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ)
Από τη διερεύνηση των σχετικών υποθέσεων έχει

ήδη επισηµανθεί η τάση του ΓΛΚ να εµµένει σε µια

στενή ερµηνεία των συνταξιοδοτικών διατάξεων

και να υποστηρίζει ότι µόνο µε αυτή την ερµηνευτι-

κή οδό διασφαλίζεται η νοµιµότητα. Ωστόσο, σε

ορισµένες περιπτώσεις είναι εµφανές ότι η ερµη-

νεία αυτή οδηγεί σε παράλογα ή ανεπιεική αποτε-

λέσµατα.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η πρα-

κτική του ΓΛΚ να µην καταβάλλει σε πολύτεκνες

µητέρες τη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας που δι-

καιούνται από το δηµόσιο, εφόσον λαµβάνουν ισό-

βια πολυτεκνική σύνταξη –η οποία αποτελεί οικο-

γενειακό επίδοµα προνοιακού χαρακτήρα– µε το

σκεπτικό της απαγόρευσης λήψης διπλής σύνταξης

(βλ. παρακάτω 3.1.7). Το ΓΛΚ αρνείται να ερµη-

νεύσει τελολογικά τη συγκεκριµένη διάταξη και να

αναγνωρίσει τον πραγµατικό χαρακτήρα της συγκε-

κριµένης παροχής, µε αποτέλεσµα να καθίσταται

αναγκαία η θέσπιση ερµηνευτικής διάταξης που να

διευκρινίζει ότι η ισόβια πολυτεκνική σύνταξη δεν

αποτελεί συνταξιοδοτική παροχή απορρέουσα από

το ανταποδοτικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης

(βλ. κεφ. ΣΤ΄).

Σε αντιδιαστολή µε την παγίως στενή ερµηνεία

των δηµοσιονοµικών διατάξεων, το ΓΛΚ, ως φορέ-

ας απονοµής συντάξεων, νοµιµοποιείται να υιοθε-

τεί τελολογικά κριτήρια σχετικά µε την ερµηνεία

των συνταξιοδοτικών διατάξεων, τόσο κατά την έκ-

δοση των σχετικών αποφάσεων όσο και κατά την

καταβολή των συντάξεων, και να αποφεύγει µια

προσέγγιση στενής δηµοσιονοµικής λογικής, όταν

αυτή συγκρούεται εµφανώς µε τον κοινωνικό χαρα-

κτήρα των ασφαλιστικών παροχών που χειρίζεται ο

φορέας.

Μη εφαρµογή αρχών του κοινοτικού δικαίου

Φορείς: Ασφαλιστικά ταµεία 
Παραβίαση της αρχής της νοµιµότητας διαπιστώ-

νεται και στις περιπτώσεις που η διοίκηση δεν συµ-

µορφώνεται µε το κοινοτικό δίκαιο. ∆εν είναι λίγες

οι περιπτώσεις που οι δηµόσιες υπηρεσίες δεν λαµ-

βάνουν υπόψη τους τις κοινοτικές διατάξεις και τις

ευρωπαϊκές διοικητικές διεργασίες, όπως αυτές δι-

αµορφώνονται από τη νοµολογία του ∆ΕΚ. Αυτό

συµβαίνει κυρίως στις περιπτώσεις παροχών ασθε-

νείας και έγκρισης για µετάβαση και νοσηλεία σε

κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους

ασφαλιστικούς φορείς. 

Τα ασφαλιστικά ταµεία δεν κατανοούν ότι οι

παροχές ασθενείας αποτελούν έννοια που ορίζεται

και από το κοινοτικό δίκαιο, λόγω της απαίτησης

οµοιόµορφης εφαρµογής του δικαίου στο εσωτερι-

κό της Ένωσης, και συνεπώς πρέπει να καθορίζε-

ται όχι από την εθνική νοµοθεσία, αλλά κυρίως µε

βάση τους κοινοτικούς κανόνες που προσδιορίζουν

τα συστατικά στοιχεία των παροχών αυτών. 

Αντιτείνεται σε αυτό ότι κατά τη χορήγηση πα-

ροχών ασθενείας οι ασφαλιστικοί φορείς οφείλουν

να λαµβάνουν υπόψη τους τον κίνδυνο σοβαρού

κλονισµού της οικονοµικής ισορροπίας του εθνικού

συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, η διασφάλιση

της οποίας αποτελεί επιτακτικό λόγο γενικού συµ-

φέροντος και δικαιολογεί την παρέκκλιση από τις

θεµελιώδεις αρχές του κοινοτικού δικαίου. Από τη

διερεύνηση των αναφορών που παραπέµπουν σε

θέµατα νοσηλείας σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης, διαπιστώθηκαν δύο ειδών συναφή προ-

βλήµατα. 

Σε ό,τι αφορά νοσηλεία που προεγκρίθηκε, συ-

χνά η απόδοση της δαπάνης ακολουθεί πολύπλοκη

διαδικασία, µε αποτέλεσµα ο ασφαλισµένος που

έλαβε την προέγκριση τελικά να λαµβάνει µόνο µέ-

ρος του ποσού που δικαιούται. 

Σε περίπτωση που η νοσηλεία δεν προεγκρίθη-

κε, οι ασφαλιστικοί φορείς, µε βάση τον γενικό κα-

νόνα του κοινοτικού δικαίου ότι η νοσοκοµειακή

περίθαλψη είναι ζήτηµα του συστήµατος υγείας του

κάθε κράτους-µέλους (αρχή της εδαφικότητας) αρ-

νούνται την κάλυψη των δαπανών. Όταν όµως µια

τέτοια απόφαση εφαρµόζεται ως γενικός κανόνας,

αδυνατεί να συµπεριλάβει περιπτώσεις στις οποίες

τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα που αφορούν την

υγεία λειτουργούν κατά τρόπο επιτακτικό και ρυθ-

µιστικό. Τόσο η βασική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο όσο και

η νοµολογία του ∆ΕΚ ρυθµίζουν τις εξαιρέσεις του

γενικού κανόνα, οι οποίες συνδέονται µε περιπτώ-

σεις άµεσης ανάγκης. Είναι, βέβαια, προφανές ότι

η ρευστότητα της έννοιας «άµεση ανάγκη» παρέχει

περιθώρια ερµηνευτικών προσεγγίσεων που έχουν

δηµοσιονοµικό χαρακτήρα, χωρίς όµως να εξασφα-

λίζεται η απαιτούµενη ουσιαστική υγειονοµική προ-

στασία. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι περίπτωση εξαίρε-

σης, που σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕΟΚ 1408/

1971 (άρθρο 22) δικαιολογεί τη µεταγενέστερη

έγκριση, υφίσταται όταν τα χρονικά όρια δεν είναι

«τα κανονικά αναγκαία για την παροχή της νοση-

λείας στο κράτος-µέλος του τόπου κατοικίας». Λαµ-

βανοµένων υπόψη των καθυστερήσεων που παρα-

τηρούνται στην ανταπόκριση των δηµόσιων νοσο-

κοµείων σε αιτήσεις πολιτών για νοσηλεία και χει-

ρουργικές επεµβάσεις, τα χρονικά όρια που παρέ-

χονται από το ελληνικό σύστηµα υγείας για την

αντιµετώπιση κάποιων ασθενειών δεν εντάσσονται

εύκολα σε αυτά που ο Κανονισµός ορίζει ως «κανο-

νικά αναγκαία». Στις περιπτώσεις αυτές, ο ασφαλι-

σµένος προτιµά να χειρουργηθεί αµέσως σε κρά-

τος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφεύγοντας

είτε κινδύνους επιδείνωσης της υγείας του, τυχόν

µη αναστρέψιµους, είτε ακόµη και τον θάνατο. Τα

ασφαλιστικά ταµεία, επικαλούµενα την αρχή της

εδαφικότητας, αρνούνται κατά κανόνα την κάλυψη

των δαπανών που προκύπτουν. Επιβάλλεται όµως

να εξετάζουν τις περιπτώσεις αυτές µε βάση και το

κριτήριο της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας,

όπως αυτό έχει παγιωθεί ύστερα από σειρά αποφά-

σεων του ∆ΕΚ, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αποκατά-

στασης ασθενών που υπήρξαν θύµατα τροχαίων

ατυχηµάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, λόγω έλλει-

ψης ειδικών κέντρων αποκατάστασης, το ελληνικό

κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα είναι υποχρεωµένο

να εγκρίνει τη δαπάνη µετάβασης για νοσηλεία και

φυσικοθεραπεία σε κατάλληλα κέντρα που βρίσκο-

νται κυρίως στη Γερµανία ή και σε άλλα κράτη-µέλη

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραβίαση των δικαιωµάτων των ασθενών

Φορείς: Νοσηλευτικά ιδρύµατα
Από τις αναφορές που υποβλήθηκαν στην Αρχή,

διαπιστώθηκε ότι το κύριο πρόβληµα που αφορά

την κατηγορία αυτή των αναφορών σχετίζεται µε

τη συµπεριφορά των επαγγελµατιών υγείας απένα-

ντι στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Πέρα

από την εύλογη απαίτηση για καλή συµπεριφορά

του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τα αι-

τήµατα των πολιτών αφορούν ολοένα και περισσό-

τερο την πλήρη, σαφή και κατάλληλη ενηµέρωση

του ασθενούς, τη συγκατάθεση στη θεραπεία, την

ελεύθερη επιλογή ιατρού και την παροχή υπηρεσιών

σε ένα ανθρωποκεντρικό σύστηµα υγείας. Όπως

προκύπτει από τη διερεύνηση των σχετικών υποθέ-

σεων, η συχνά αντιδεοντολογική συµπεριφορά οφεί-

λεται κυρίως: 

α) στις ελλείψεις του νοσηλευτικού προσωπικού, 

β) στην πατερναλιστική νοοτροπία του ιατρικού

προσωπικού, και 

γ) στην αδράνεια µε την οποία αντιµετωπίζουν

οι διοικήσεις των νοσοκοµείων τα θέµατα προστα-

σίας των δικαιωµάτων των ασθενών. Αποτέλεσµα

αυτής της στάσης είναι να πλήττεται το δικαίωµα

στην υγεία και να παραβιάζεται η διάταξη του

άρθρου 47 του Ν. 2071/1992. Η διάταξη αυτή ανα-

φέρεται στα δικαιώµατα του νοσοκοµειακού ασθε-

νούς της δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας περί-

θαλψης, αντανακλώντας ουσιαστικά τα πορίσµατα

της Νοσοκοµειακής Επιτροπής της ΕΟΚ. Τα δι-

καιώµατα αυτά αποτελούν την άλλη όψη των υπο-

χρεώσεων του ιατρού προς τους ασθενείς, όπως

περιγράφονται στον Κανονισµό Ιατρικής ∆εοντο-

λογίας (Β∆ 25 Μαΐου/6 Ιουλίου 1955) και στον

Ευρωπαϊκό Κώδικα Ιατρικής ∆εοντολογίας. 

Έλλειψη νόµιµης και επαρκούς αιτιολογίας 
στις κρίσεις ιατρών του ΕΣΥ

Φορείς: Συµβούλια Κρίσης Επιλογής Ιατρικού
και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών
Ιδρυµάτων (ΣΚΕΙΟΠΝΙ) - Υπουργείο Υγείας
και Πρόνοιας

Κατά τις κρίσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ από τα

ΣΚΕΙΟΠΝΙ, η έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας κα-

θιστά τις σχετικές κρίσεις µη νόµιµες. Η αιτιολο-

γία είναι ελλιπής, καθώς ούτε από το σώµα του

πρακτικού επιλογής ούτε από τις εισηγήσεις δεν
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καθίσταται δυνατή η διαπίστωση των συγκεκριµέ-

νων προσόντων που διέθετε ο καθένας από τους

υποψηφίους και που αξιολογήθηκαν από το Συµ-

βούλιο, προκειµένου να καταταγούν οι υποψήφιοι

και να πιστοποιηθεί η υπεροχή του ιατρού που

επιλέχθηκε τελικά έναντι όλων των συνυποψη-

φίων του. 

Εκτός από το γεγονός ότι οι ελλείψεις αυτές

συνεπάγονται πληµµελή αιτιολογία των αποφάσε-

ων, συνιστούν παραβίαση της διάταξης του άρθρου

4, παράγρ. 6 της ∆Υ 13α/οικ. 37939/19.11.97 από-

φασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και

διαµορφώνουν ένα καθεστώς αδιαφάνειας της

διαδικασίας πρόσληψης. Ταυτόχρονα, οι αποκλει-

σθέντες υποψήφιοι στερούνται έµµεσα του δικαι-

ώµατος δικαστικής προστασίας (άρθρο 20, πα-

ράγρ. 1 του Συντάγµατος), τα δε δικαστήρια εκ

των πραγµάτων αδυνατούν να ασκήσουν έλεγχο

νοµιµότητας της κρίσης και των επιµέρους κριτη-

ρίων που ελήφθησαν υπόψη για την επιλογή. Σύµ-

φωνα µε πάγια νοµολογία (βλ. αντί άλλων ΣτΕ

2750/1993, ∆ι∆ικ. 1994, σ. 851 κ.ε.), για να είναι

δυνατός ο δικαστικός έλεγχος της οικείας πράξης,

πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια κάθε προσόν

που αξιολογήθηκε και το ποσοστό που αναλογεί

σε αυτό.

H αδιαφάνεια ενισχύεται από το γεγονός ότι

µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο (άρθρο 4, πα-

ράγρ. 5 της ΥΑ ∆Υ 13α/οικ. 37939/19.11.97)

παρέχεται η δυνατότητα στο διοικητικό συµβού-

λιο (∆Σ) του νοσοκοµείου όπου ανήκει η προκη-

ρυσσόµενη θέση να θέσει υπόψη του συµβουλίου

κρίσης κατά τη σχετική συζήτηση τόσο τις τυχόν

επιστηµονικές ή λειτουργικές ιδιαιτερότητες όσο

και τον ειδικό χαρακτήρα του νοσοκοµείου, που

επιβάλλουν τη στελέχωσή του από ιατρούς µε

αντίστοιχα εξειδικευµένα προσόντα. Οι απόψεις

του ∆Σ πρέπει είτε να ληφθούν υπόψη από το

συµβούλιο κρίσης είτε να απορριφθούν αιτιολογη-

µένα. Κατά την άποψη του Συνηγόρου του Πολί-

τη, η ρύθµιση αυτή δηµιουργεί σοβαρά προβλήµα-

τα όσον αφορά τη νοµιµότητα και την αξιοπιστία

των σχετικών κρίσεων, διότι δεσµεύει τη βούληση

διοικητικού οργάνου µε µεταγενέστερη πράξη που

δεν περιέχεται στην αρχική προκήρυξη. Εξάλλου,

σε αρκετές υποθέσεις ακολουθείται η πρακτική να

στηρίζονται τα συµβούλια κρίσης αποκλειστικά

στην πρόταση του ∆Σ του νοσοκοµείου, γεγονός

που συνεπάγεται την πρόσληψη όχι ως αποτέλε-

σµα αξιολογικής κρίσης, αλλά ως τοποθέτηση

συγκεκριµένου προεπιλεγµένου προσώπου.

Εκτός από όλα τα άλλα, γεγονός είναι ότι τα

θέµατα κρίσεων ιατρών κλάδου του ΕΣΥ απασχο-

λούν σε µεγάλο βαθµό τα διοικητικά δικαστήρια

ακυρωτικής αρµοδιότητας και ότι πολλές φορές

παρατηρείται το φαινόµενο να ακυρώνονται διορι-

σµοί ιατρών µετά την παρέλευση µεγάλου χρονι-

κού διαστήµατος από την πράξη διορισµού. Στη

συνέχεια όµως, η υποχρέωση συµµόρφωσης της

διοίκησης µε τις ακυρωτικές αυτές αποφάσεις

δηµιουργεί νέα προβλήµατα τόσο στην εύρυθµη

λειτουργία των νοσοκοµείων, τα οποία καλούνται

να απολύσουν ιατρούς που έχουν προσλάβει, όσο

και στην επαγγελµατική εξέλιξη των ίδιων των

ιατρών, των οποίων ο διορισµός ακυρώνεται. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις καθιστούν ανα-

γκαία την τροποποίηση του ισχύοντος νοµοθετι-

κού καθεστώτος για την επιλογή ιατρών κλάδου

του ΕΣΥ και την εισαγωγή ενός ευέλικτου και

αξιόπιστου συστήµατος, που να διασφαλίζει την

αξιοκρατική και άµεση επιλογή των εµπειρότερων

και ικανότερων ιατρών, έτσι ώστε να εξυπηρετεί-

ται τόσο η υποχρέωση τήρησης της αρχής της

νοµιµότητας όσο και η απρόσκοπτη λειτουργία

των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας της

χώρας προς όφελος των πολιτών. 

2.4.3 Παραβίαση της αρχής της χρηστής
διοίκησης

Όπως προκύπτει από το Γράφηµα Ε.2.12, οι

περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώθηκε παραβίαση

της αρχής της χρηστής διοίκησης ανέρχονται σε

ποσοστό 19% επί του συνολικού αριθµού των

υποθέσεων στις οποίες διαπιστώθηκαν προβλήµα-

τα διοικητικής δράσης. Στην έννοια της αρχής της

χρηστής διοίκησης περιλαµβάνονται οι πρακτικές

που συνιστούν παραβίαση της αρχής της επιείκει-

ας, της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης, της καλής

πίστης κ.λπ., όπως αυτές αναλυτικά καταγράφο-

νται στο Γράφηµα Ε.2.13.

Ειδικότερα, από τις υποθέσεις που απασχόλη-

σαν τον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας το 2000

και αφορούσαν παραβιάσεις της αρχής της χρη-

στής διοίκησης, 33 υποθέσεις αφορούσαν παρα-

βίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης, 28 τη µη

εφαρµογή της αρχής της επιείκειας, 22 την εφαρ-

µογή πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις, 14 τη µη

εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας, 10 τη µη

εφαρµογή της αρχής της ισότητας και της αµερο-

ληψίας, 4 την παραβίαση της αρχής της δικαιολο-

γηµένης εµπιστοσύνης και, τέλος, 3 την παραβία-

ση της αρχής της καλής πίστης. Η παραβίαση

αυτών των αρχών µαρτυρεί την έλλειψη ουσιαστι-

κής ποιότητας στις παρεχόµενες υπηρεσίες και

δηλώνει µε ενάργεια ότι σε πολλές περιπτώσεις η

ακολουθούµενη διοικητική πρακτική δεν ανταπο-

κρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του πολίτη.

Στον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας σηµαντι-

κό εργαλείο ερµηνείας των κανόνων δικαίου ή
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υπαγωγής των πραγµατικών περιστατικών συγκε-

κριµένης υπόθεσης σε αυτούς αποτελούν οι γενι-

κές αρχές του διοικητικού δικαίου, όπως έχουν

διατυπωθεί από την αντίστοιχη θεωρία και νοµο-

λογία. Με βάση το παραπάνω πλαίσιο ερµηνείας,

η επίκληση αρχών, όπως αυτές της χρηστής διοί-

κησης, της επιείκειας, της αναλογικότητας και της

δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικουµένου,

αποβλέπει στη «διορθωτική» ερµηνεία των κανό-

νων δικαίου, σύµφωνα µε την οποία, για τη λήψη

µιας απόφασης είναι αναγκαία η συνεκτίµηση των

συγκεκριµένων πραγµατικών ιδιαιτεροτήτων µιας

κατάστασης και όχι η άκαµπτη εφαρµογή των

κανόνων δικαίου.

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται κάθε προ-

σπάθεια ερµηνείας των κανόνων δικαίου µε κριτή-

ρια που συνδέονται µε τις αρχές του κοινωνικού

κράτους και την υποχρέωση του κράτους –σύµφω-

να µε το Σύνταγµα– να προστατεύει τις «ευάλωτες

οµάδες» του πληθυσµού.

Από τις εισαγωγικές αυτές παρατηρήσεις γίνε-

ται αντιληπτό ότι η παραβίαση των αρχών της

χρηστής διοίκησης δεν αποτελεί ευθεία παραβία-

ση διάταξης νόµου και προφανώς δεν έχει την ίδια

βαρύτητα µε την εµφανώς παράνοµη δράση, όσον

αφορά τη στάση της διοίκησης απέναντι στους

πολίτες, αναιρεί όµως τον ρόλο της ως κοινωνικής

διοίκησης για κοινωνική προστασία.

Παρουσιάζονται µερικά χαρακτηριστικά

παραδείγµατα υποθέσεων, στις οποίες κατά τη

σχετική έρευνα διαπιστώθηκε παραβίαση των

παραπάνω αρχών: 

∆ιαδικασία αντικατάστασης απολεσθέντος
βιβλιαρίου ασφαλισµένου

Φορέας: ΙΚΑ
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε πρόβληµα

ανελαστικότητας στην εφαρµογή των κανόνων

δικαίου στη διαδικασία που ακολουθείται από το

ΙΚΑ για την αντικατάσταση απολεσθέντος βιβλια-

ρίου ενσήµων των ασφαλισµένων του.

Ειδικότερα, ως προς τα αποδεικτικά µέσα που

απαιτεί το ΙΚΑ από τον πολίτη, προκειµένου να

αναγνωριστεί ο χρόνος ασφάλισης όταν το ασφαλι-

στικό βιβλιάριο έχει χαθεί ή καταστραφεί ή δεν

µπορεί πια να χρησιµοποιηθεί, είναι, σύµφωνα µε

το άρθρο 10 του Κανονισµού Ασφάλισης του ΙΚΑ,

«το τυχόν σωζόµενο ασφαλιστικό βιβλιάριο του

οποίου ζητείται η αντικατάσταση, στη συνέχεια οι

εγγραφές στα µισθολόγια των εργοδοτών, οι µισθο-

λογικές καταστάσεις των εργοδοτών που έχουν κα-

τατεθεί στο Ίδρυµα και τέλος οι κατά το παρελθόν

χορηγηθείσες από τις υπηρεσίες του Ιδρύµατος βε-

βαιώσεις και οι εγγραφές των αρµόδιων υπαλλήλων

του Ιδρύµατος στα βιβλία ελέγχου των εργοδοτών.

Αποκλείεται η µε µαρτυρικές καταθέσεις απόδειξη

του περιεχοµένου του απολεσθέντος ή καταστρα-

φέντος ασφαλιστικού βιβλιαρίου». 

Στις περισσότερες περιπτώσεις όµως, όλα

αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία δεν υπάρχουν ή

είναι εξαιρετικά απίθανο να τα έχουν στη διάθεσή

τους οι πολίτες. Το Συµβούλιο της Επικρατείας

έχει αποδεχθεί µε απόφασή του ότι µε το βιβλιάριο

ασθενείας αποδεικνύεται έµµεσα η ασφάλιση στο

ΙΚΑ για ένα τουλάχιστον δωδεκάµηνο πριν από

την έκδοσή του, αφού προϋπόθεση για την έκδοση

του βιβλιαρίου ασθενείας είναι η συµπλήρωση 50

τουλάχιστον ηµερών εργασίας κατά το δωδεκάµη-

νο πριν από την έκδοση του βιβλιαρίου. 

Ωστόσο, το ΙΚΑ εµµένει στην απαίτησή του

για όλα τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία, ενώ

στην περίπτωση που υπάρχουν βιβλιάρια υγείας

για την επίµαχη περίοδο δεν συνάγεται υποχρεω-

τικά, σύµφωνα µε το ΙΚΑ, η υπαγωγή του ενδιαφε-

ροµένου στην ασφάλιση. 

Η διαδικασία αυτή σκιαγραφεί την άκαµπτη

διοικητική δράση του ΙΚΑ, η λογική της οποίας ου-

σιαστικά θέτει τον πολίτη προ ανυπέρβλητων

εµποδίων. Αν µάλιστα ληφθεί υπόψη ότι οι µαρτυ-

ρικές καταθέσεις δεν γίνονται πλέον αποδεκτές,

τότε καθίσταται σαφές ότι µε τη διαδικασία αυτή ο

πολίτης χάνει κάθε δυνατότητα επιεικούς αντιµε-

τώπισης του προβλήµατός του.

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 
για οικοδοµικά έργα

Φορέας: ΙΚΑ 
Χαρακτηριστική περίπτωση µη εφαρµογής της

αρχής της χρηστής διοίκησης αποτελούν οι ρυθ-

µίσεις που εφαρµόζει το ΙΚΑ στις περιπτώσεις

των οικοδοµικών εργασιών. Για την κατηγορία

αυτή των εργασιών, ο κύριος της οικοδοµής υπο-

χρεούται να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές

που αντιστοιχούν στις, κατά ελάχιστα, καθοριζό-

µενες από το άρθρο 38 του Κανονισµού Ασφάλι-

σης του ΙΚΑ ηµέρες εργασίας, οι οποίες λογίζο-

νται ως πραγµατοποιηθείσες. Σύµφωνα µε τις

διατάξεις του ΙΚΑ και τα προβλεπόµενα από τις

διατάξεις του Ν. 2557/1997, ο έλεγχος του φακέ-

λου των οικοδοµικών εργασιών γίνεται µέσα σε

µια δεκαετία. Αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής

είναι να καλούνται οι κύριοι του έργου να κατα-

βάλουν τα ποσά των εισφορών µαζί µε τα ανάλο-

γα πρόστιµα και τις προσαυξήσεις, οι οποίες µπο-

ρεί να φθάνουν και το 120% του αρχικού ποσού. 

Τα προβλήµατα αυτά επιτείνει η πρακτική

της διοίκησης να αναβάλλει τον έλεγχο του φακέ-

λου της οικοδοµής έως λίγο πριν από την εκπνοή
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της δεκαετίας, µε αποτέλεσµα να καλούνται οι

πολίτες να καταβάλουν εισφορές που συχνά περι-

λαµβάνουν πρόστιµα και προσαυξήσεις δέκα ολό-

κληρων χρόνων. Η πρακτική αυτή του Ιδρύµατος,

η οποία παραβιάζει την αρχή της χρηστής διοί-

κησης, δηµιουργεί επιπλέον έντονη και εν µέρει

δικαιολογηµένη δυσπιστία των πολιτών απέναντι

στις πράξεις της διοίκησης και συµβάλλει σε

µεγάλο βαθµό στην απονοµιµοποίησή της.

Αξίζει να αναφερθεί ότι µε την αρ. Φ.21/2930/

10.11.92 απόφαση του αρµόδιου υπουργού τρο-

ποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 38 έως και

40 του Κανονισµού Ασφάλισης του ΙΚΑ που αφο-

ρούν το θέµα των οικοδοµικών εργασιών και εφαρ-

µόστηκε νέο σύστηµα υπολογισµού των εισφορών,

τόσο για εργασίες που εκτελούνται µετά την 1η

Ιανουαρίου 1993 όσο και για εργασίες που εκτε-

λέστηκαν έως τις 31.12.1992 και για τις οποίες

δεν έχουν βεβαιωθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές

εισφορές. Με δεδοµένη όµως τη δεκαετή σχεδόν

καθυστέρηση που παρατηρείται συνήθως στον

έλεγχο των σχετικών φακέλων, συνέπεια αυτής

της αλλαγής είναι ότι ο πολίτης που είχε εκτελέ-

σει οικοδοµικές εργασίες έως τις 31.12.1992, έχο-

ντας υπόψη του το σύστηµα που ίσχυε πριν από

την έκδοση της εν λόγω υπουργικής απόφασης,

αγνοεί τις νέες ρυθµίσεις, οι οποίες όµως τον υπο-

χρεώνουν σε καταβολή εισφορών µε τέλη και προ-

σαυξήσεις για διάστηµα µιας δεκαετίας. 

2.4.4 Προβλήµατα διοικητικής δράσης 
σε επιµέρους φορείς

Όπως προκύπτει από τις βάσιµες αναφορές που

υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη κατά το

έτος 2000, το µεγαλύτερο ποσοστό προβληµάτων

κακοδιοίκησης (22,2%) αφορούσε τους φορείς

κοινωνικής διοίκησης και ειδικότερα τα ασφαλι-

στικά ταµεία. Συγκεκριµένα, όπως φαίνεται και

στο Γράφηµα Ε.2.14, έντονα φαινόµενα κακοδιοί-

κησης εντοπίστηκαν στους εξής φορείς: ΙΚΑ

(35,85%), τ. ΕΤΕΜ (21,27%), ΟΓΑ (14,9%),

ΤΕΒΕ (6,8%), ΤΑΠ ΟΤΕ (3,35%), ενώ σε όλα τα

υπόλοιπα ταµεία αντιστοιχεί το 17,82%. 

Στα Γραφήµατα Ε.2.15 έως Ε.2.18 παρουσιά-

ζονται αναλυτικά τα επιµέρους προβλήµατα διοι-

κητικής δράσης, στο ΙΚΑ, στον ΟΓΑ, στο ΓΛΚ

καθώς και στα νοσηλευτικά ιδρύµατα. Οι φορείς

αυτοί επιλέχθηκαν ως οι αντιπροσωπευτικότεροι

των προβληµάτων που αναδεικνύουν οι αναφορές

των πολιτών που αφορούν τον Κύκλο.

Ειδικότερα, στο Γράφηµα Ε.2.15 απεικονίζο-

νται µε ποσοστά τα προβλήµατα διοικητικής δρά-

σης στο ΙΚΑ. Έτσι, 35% των προβληµάτων αφο-

ρούν την καθυστέρηση έκδοσης διοικητικής πρά-

ξης, 13% την ελλιπή ή την ανύπαρκτη πληροφό-

ρηση, 8% την καθυστέρηση απάντησης σε ερώτη-

µα ή αίτηµα πολιτών, 6% τα λειτουργικά και

οργανωτικά προβλήµατα, 5% τη µη εφαρµογή της

αρχής της επιείκειας και 5% την παράλειψη οφει-

λόµενης ενέργειας.

Στο Γράφηµα Ε.2.16 απεικονίζονται αντίστοι-

χα τα προβλήµατα διοικητικής δράσης στον ΟΓΑ.

Το µεγαλύτερο ποσοστό (48%) των προβληµάτων

σχετίζονται µε την καθυστέρηση έκδοσης διοικη-

τικής πράξης, το 10% µε την ελλιπή ή ανύπαρκτη

πληροφόρηση, το 7% µε την καθυστέρηση απά-

ντησης σε ερώτηµα ή αίτηµα πολιτών, το 6% µε

την έλλειψη σαφήνειας και το 5% µε λειτουργικά

και οργανωτικά προβλήµατα.

Στο Γράφηµα Ε.2.17 φαίνεται η κατανοµή των

προβληµάτων διοικητικής δράσης που εντοπίζο-

νται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και εδώ

το µεγαλύτερο ποσοστό (33%) αφορά την καθυ-

στέρηση έκδοσης διοικητικής πράξης, το 16% την

καθυστέρηση απάντησης σε ερώτηµα ή αίτηµα

πολιτών, το 13% την ελλιπή ή ανύπαρκτη πληρο-

φόρηση, το 10% τη µη ορθή ερµηνεία νόµου και

το 7% τα λειτουργικά-οργανωτικά προβλήµατα.

Τέλος, στο Γράφηµα Ε.2.18 απεικονίζονται τα

επιµέρους προβλήµατα διοικητικής δράσης που

εντοπίστηκαν στα νοσηλευτικά ιδρύµατα: ποσο-

στό 17% συγκεντρώνει η καθυστέρηση απάντη-

σης σε ερώτηµα ή αίτηµα πολιτών, 12% οι διοικη-

τικές παρατυπίες, 12% τα λειτουργικά-οργανωτι-

κά προβλήµατα, 10% η µη εκτέλεση δικαστικών

αποφάσεων, 7% η κακή συµπεριφορά υπαλλήλων

και 7% η παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας.

Από τη συγκριτική προσέγγιση των γραφηµά-

των διαπιστώνονται µεν οµοιότητες στα επιµέ-

ρους προβλήµατα διοικητικής δράσης, προκύ-

πτουν όµως και σηµαντικές αποκλίσεις. Συγκεκρι-

µένα, µεταξύ των τριών µεγάλων ασφαλιστικών

οργανισµών, του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και του ΓΛΚ,

υπάρχει απόκλιση στην κατανοµή των προβληµά-

των που συνδέονται µε τις καθυστερήσεις στην

έκδοση διοικητικών πράξεων: στον ΟΓΑ ανέρχο-

νται στο 48% του συνόλου των προβληµάτων, στο

ΙΚΑ στο 35% και στο ΓΛΚ στο 33%. Κατά συνέ-

πεια, η έντονη καθυστέρηση στον ΟΓΑ συνεπάγε-

ται τη δυσµενέστερη αντιµετώπιση των συνταξιο-

δοτικών θεµάτων των αγροτών και υποβιβάζει

ακόµη περισσότερο το επίπεδο διαβίωσής τους. 

Αντίθετα, το ΙΚΑ και το ΓΛΚ φαίνεται να διεκ-

περαιώνουν ταχύτερα τις υποθέσεις των ασφαλι-

σµένων τους. Ωστόσο, παρουσιάζουν δυσλειτουρ-

γία στο επίπεδο της ενηµέρωσης των ασφαλισµέ-

νων σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώ-

µατά τους. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από το

γεγονός ότι τα σχετικά µε την ελλιπή πληροφόρη-
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ση προβλήµατα καλύπτουν και στα δύο ταµεία το

13% του συνόλου των προβληµάτων, ενώ αυτά

που αφορούν την καθυστέρηση ή τη µη απάντηση

σε ερώτηµα πολιτών καλύπτουν αντίστοιχα το 8%

(για το ΙΚΑ) και το 16% (για το ΓΛΚ).

Στα νοσηλευτικά ιδρύµατα τα προβλήµατα εί-

ναι διαφορετικής φύσης και συναρτώνται µε τις

δυσλειτουργίες του συστήµατος υγείας. Αξιοση-

µείωτο είναι ότι στον χώρο των νοσοκοµείων το

10% των προβληµάτων αφορά τη µη εφαρµογή

δικαστικών αποφάσεων. Το υψηλό για ένα κράτος

δικαίου ποσοστό αυτό σχετίζεται µε τις διαδικα-

σίες πρόσληψης του ιατρικού και υγειονοµικού

προσωπικού. Σηµαντικά επίσης είναι τα ποσοστά

των προβληµάτων που ανακύπτουν από τις διοι-

κητικές παρατυπίες (12%), καθώς και των λει-

τουργικών και οργανωτικών προβληµάτων των

νοσοκοµείων (12%). Τα προβλήµατα αυτά συνδέ-

ονται µε την ανυπαρξία περιγραφής των καθηκό-

ντων του προσωπικού των νοσοκοµειακών µονά-

δων, την τοποθέτηση προϊσταµένων και διευθυ-

ντών που τις περισσότερες φορές αποτελεί πολιτι-

κή επιλογή και την ασυµβατότητα µεταξύ σπου-

δών και αντικειµένου εργασίας. Τέλος, ποσοστό

8% των προβληµάτων που διαπιστώθηκαν στα

νοσηλευτικά ιδρύµατα συνδέεται µε την κακή

συµπεριφορά των δηµόσιων λειτουργών και

αφορά φαινόµενα παραβίασης των δικαιωµάτων

των νοσοκοµειακών ασθενών.

Αυτές οι διαπιστώσεις καθιστούν αναγκαίο τό-

σο τον έλεγχο της λειτουργίας των νοσοκοµείων

και την εισαγωγή θεσµών διαφάνειας όσο και την

υιοθέτηση κανόνων βέλτιστης πρακτικής και στά-

σης απέναντι στους ασθενείς, µε στόχο την προά-

σπιση των κοινωνικών τους δικαιωµάτων.

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

3.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

3.1.1 Υπαγωγή στην ασφάλιση

Φορέας: Ταµείο Σύνταξης 

και Αυτασφάλισης Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ)

Θέµα: Έναρξη ασφάλισης άµισθου ειδικευόµενου
ιατρού - Παραβίαση της αρχής της χρηστής 
διοίκησης
Αλλοδαπός ιατρός, µόνιµος κάτοικος Ελλάδας, δι-

αµαρτυρήθηκε µε αναφορά του προς τον Συνήγορο

του Πολίτη (υπόθεση 5270/2000), επειδή τον

Μάρτιο του 1999, προσερχόµενος στο ΤΣΑΥ για

την αντικατάσταση του βιβλιαρίου του, πληροφο-

ρήθηκε ότι έπρεπε πρώτα να καταβάλει το ποσόν

του 1.750.000 δρχ., που αντιστοιχούσε σε οφειλή

του για το διάστηµα 1983-1984, κατά το οποίο ερ-

γάστηκε ως άµισθος ειδικευόµενος ιατρός στο νο-

σοκοµείο «Ευαγγελισµός». Ο ενδιαφερόµενος δή-

λωσε ότι δεν είχε προηγουµένως ενηµερωθεί για

αυτή την οικονοµική του υποχρέωση και το ΤΣΑΥ

δεν φρόντισε επί 16 χρόνια να τον ενηµερώσει για

την οφειλή του στο ταµείο. Σηµειώνεται ότι τα

πρόστιµα για την καθυστέρηση υπερδιπλασίασαν

το αρχικά οφειλόµενο ποσόν. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, αφού ερεύνησε προ-

σεκτικά την υπόθεση, συνέταξε πόρισµα µε το

οποίο ζήτησε τη διαγραφή όλων των προσαυξήσε-

ων και προστίµων, κατ’ εφαρµογήν της αρχής της

χρηστής διοίκησης και λόγω της ιδιαιτερότητας της

σχέσης του αλλοδαπού µε το ελληνικό ασφαλιστικό
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σύστηµα και την έλλειψη δικής του υπαιτιότητας

για την καθυστέρηση καταβολής των εισφορών.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΣΑΥ, αφού συ-

γκλήθηκε ειδικά για να εξετάσει το θέµα αυτό,

έκανε αποδεκτή τη σχετική πρόταση της Αρχής

και επανακαθόρισε το ποσόν της οφειλής του

ιατρού σε λιγότερο από το ένα τρίτο από αυτό που

αρχικά είχε προσδιοριστεί, αφαιρώντας από το

ποσόν τις προσαυξήσεις και τα πρόστιµα που είχαν

επιβληθεί.

Φορείς: ∆ΕΗ - Ταµείο Συντάξεων 

Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων

Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε)

Θέµα: Υπαγωγή στην ασφάλιση - 
Παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης
Συνταξιούχος µηχανικός, που εργαζόταν ως έµµι-

σθος στη ∆ΕΗ, υπέβαλε αναφορά στον Συνήγορο

του Πολίτη, επειδή το ΤΣΜΕ∆Ε αρνήθηκε να

προβεί στη συνταξιοδότησή του, µε την αιτιολογία

της ύπαρξης οφειλών του προς αυτό, οι οποίες
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υπερέβαιναν τα 10.000.000 δρχ. (υπόθεση

1197/1999). Οι οφειλές αυτές προέρχονταν από

τη µη καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών

εισφορών που έπρεπε να αποδώσει η ∆ΕΗ ως

εργοδότης προς το ΤΣΜΕ∆Ε για τη χρονική

περίοδο 1967-1990.

Όπως προέκυψε από τη σχετική έρευνα, ο συ-

γκεκριµένος εργαζόµενος όφειλε υποχρεωτικά να

ασφαλίζεται τόσο στη ∆ΕΗ όσο και στο

ΤΣΜΕ∆Ε, η δε ∆ΕΗ όφειλε πράγµατι να καταβά-

λει εισφορές στο ταµείο. Η υποχρέωση αυτή της

∆ΕΗ απορρέει από τον σχετικό νόµο, τον οποίο

συνήθως εφαρµόζει. Όµως, στη συγκεκριµένη

περίπτωση και χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτε-

ρος λόγος, ο νόµος δεν εφαρµόστηκε, µε αποτέλε-

σµα να µην έχουν παρακρατηθεί από τον µισθό

του εργαζοµένου οι εισφορές εργαζοµένου και

εργοδότη υπέρ του ΤΣΜΕ∆Ε, αλλά να έχουν απο-

δοθεί στον εργαζόµενο. Η ∆ΕΗ από την πλευρά

της υποστήριξε ότι υπάρχει συνυπαιτιότητα του

εργαζοµένου και ότι δεν θα προέβαινε σε καµία

ενέργεια για την ικανοποίηση του αιτήµατός του.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, αφού µελέτησε το

θέµα, συνέταξε πόρισµα προς τη ∆ΕΗ, µε το

οποίο πρότεινε, στο πνεύµα µιας δίκαιης και επι-

εικούς και για τις δύο πλευρές λύσης, που στηρί-

ζεται στη λογική της συνυπαιτιότητας που επικα-

λέστηκε η ∆ΕΗ, τον επιµερισµό του χρέους προς

το ΤΣΜΕ∆Ε, µε τρόπο ώστε η µεν ∆ΕΗ να κατα-

βάλει τα ποσά που αντιστοιχούν στις προσαυξή-

σεις επί των µηνιαίων καθυστερούµενων εισφο-

ρών, ο δε πολίτης να καταβάλει τα ποσά που αντι-

στοιχούν στις κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε, τις οποί-

ες είχε εισπράξει, αφού η ∆ΕΗ δεν είχε προβεί σε

παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών.

Η ∆ΕΗ κατέστησε σαφές στον Συνήγορο του

Πολίτη ότι διαφωνεί µε το πόρισµα της Αρχής και

ότι δεν προτίθεται να το εφαρµόσει, καθώς θεω-

ρεί ότι δεν υφίσταται υποχρέωσή της να καταβά-

λει οποιοδήποτε ποσόν στο ΤΣΜΕ∆Ε. Πρόκειται

για χαρακτηριστική περίπτωση άρνησης της διοί-

κησης να συµµορφωθεί µε πόρισµα του Συνηγό-

ρου του Πολίτη, που αφορά ένα πολύ ευαίσθητο

θέµα, όπως είναι η ασφαλιστική κάλυψη εργαζο-
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µένου, και στηρίζεται κατ’ εξοχήν στην αρχή της

επιείκειας. 

Φορείς: Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών

Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ) - ΙΚΑ - ΟΓΑ

Θέµα: Υπαγωγή στην ασφάλιση των εποχιακά 
απασχολούµενων σε ελαιοτριβεία αγροτών - 
Παραβίαση του δικαιώµατος επιλογής 
ασφαλιστικού φορέα

Ιδιοκτήτης ελαιοτριβείου, µε αναφορά του προς

τον Συνήγορο του Πολίτη (υπόθεση 8116/1999),

διαµαρτυρήθηκε γιατί υποχρεώνεται να ασφαλίζει

στο ΙΚΑ τους αγρότες που απασχολούνται εποχια-

κά στο ελαιοτριβείο του, παρά το γεγονός ότι είναι

ασφαλισµένοι του κλάδου κύριας ασφάλισης αγρο-

τών του ΟΓΑ.

Από την έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη

και την έγγραφη επικοινωνία του µε τη διοίκηση

του ΙΚΑ, έγινε σαφές ότι η ασφάλιση στο ΙΚΑ των

απασχολούµενων σε ελαιοτριβεία αγροτών καθο-

ρίζεται από τα όσα περιέχονται στο έγγραφο

Α20/417/22/2.11.94 του ΙΚΑ, το οποίο ορίζει ότι

οι αγρότες που απασχολούνται σε ελαιοτριβεία

έστω και για χρονικώς περιορισµένα διαστήµατα

υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Περαιτέρω,

στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι σύµφωνα µε τη

διάταξη του άρθρου 2, παράγρ. 1, όπως τροπο-

ποιήθηκε µε το άρθρο 2, παράγρ. 1 του Ν. 4476/

1965 που ορίζει τα υπαγόµενα στην ασφάλιση του

ΙΚΑ πρόσωπα, στην ασφάλιση του ΙΚΑ εντάσσο-

νται τα πρόσωπα που προσφέρουν την εργασία

τους υπό τη µορφή µειωµένης χρονικά απασχόλη-

σης, εφόσον αυτή αποτελεί τη µόνη πηγή βιοπο-

ρισµού τους. Το σκεπτικό του παραπάνω εγγρά-

φου έγκειται στο γεγονός ότι ο ΟΓΑ, πριν από την

ψήφιση του Ν. 2458/1997, δεν αποτελούσε

φορέα κύριας ασφάλισης και συνεπώς οι απασχο-

λούµενοι αγρότες δεν µπορούσαν να αντιµετωπι-

στούν όπως οι ασφαλισµένοι στα άλλα ταµεία,

ώστε να εφαρµοστούν και στην περίπτωσή τους οι

διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης και να τους

παρασχεθεί το δικαίωµα επιλογής ασφαλιστικού

φορέα, σύµφωνα µε το άρθρο 39, παράγρ. 1 του

Ν. 2084/1992. 

Από την εξέταση του νοµοθετικού πλαισίου, ιδίως

λόγω της µετατροπής του ΟΓΑ σε ταµείο κύριας

ασφάλισης, ο Συνήγορος του Πολίτη οδηγήθηκε στα

ακόλουθα συµπεράσµατα, τα οποία και έθεσε υπόψη

της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39,

παράγρ. 1 του Ν. 2084/1992, οι ασφαλισµένοι µε-

τά το 1992 υποχρεώνονται να ασφαλιστούν σε έναν

µόνο φορέα κύριας ασφάλισης.

β) Με τον Ν. 2458/1997 ο ΟΓΑ έγινε φορέας

κύριας ασφάλισης από την 1η Ιανουαρίου 1998 και

σε αυτόν υποχρεούνται να ασφαλίζονται όσοι

ασκούν ως κύριο επάγγελµα αυτό του αγρότη. Συ-

νεπώς, το επιχείρηµα ότι ο ΟΓΑ δεν συνιστά ασφα-

λιστικό φορέα, ώστε η υπαγωγή σε αυτόν να απο-

κλείει την ασφάλιση στο ΙΚΑ, δεν ισχύει από την

1η Ιανουαρίου 1998 και εξής.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ενηµερώθηκε από το

αρµόδιο υπουργείο ότι το θέµα θα εξεταστεί. Σε

σχετική πάντως επερώτηση βουλευτή, ο Υφυπουρ-

γός Κοινωνικών Ασφαλίσεων υιοθέτησε πλήρως τις

προτάσεις της Αρχής. Ειδικότερα, απάντησε ότι

«το ζήτηµα της ασφάλισης αγροτών, οι οποίοι πα-

ρέχουν εποχιακή εργασία είναι συνυφασµένο µε

την εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 2084/1992

(παλαιοί και νέοι ασφαλισµένοι). Με βάση το ισχύ-

ον νοµικό πλαίσιο, η ασφάλιση των αγροτών που

απασχολούνται εποχιακά σε ελαιοτριβεία εξαρτά-

ται από το εάν υπήρξαν ασφαλισµένοι σε άλλον

πλην του ΟΓΑ ασφαλιστικό φορέα πριν από τις

31.12.1992: Έτσι: 

α) Όσοι ασφαλίστηκαν πριν από τις 31.12.1992

σε ασφαλιστικό φορέα, πλην του ΟΓΑ, θεωρούνται

παλαιοί ασφαλισµένοι και για όσο χρόνο απασχο-

λούνται στα ελαιοτριβεία, είναι υποχρεωτική η

ασφάλισή τους και στο ΙΚΑ.

β) Όσοι έως τις 31.12.1992 ήταν ασφαλισµένοι

στον ΟΓΑ και συνέχισαν την ασφάλισή τους σε

αυτόν (µε το παλαιό καθεστώς ή στον νέο κλάδο κύ-

ριας ασφάλισης) και όσοι ασφαλίστηκαν για πρώτη

φορά µετά την 1η Ιανουαρίου 1993 σε οποιονδή-

ποτε ασφαλιστικό φορέα, θεωρούνται νέοι ασφαλι-

σµένοι και δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλισή τους

σε δεύτερο ασφαλιστικό φορέα».

3.1.2 ∆ιάρκεια ασφαλιστικού δεσµού

Φορέας: Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού

ΟΤΕ (ΤΑΠ ΟΤΕ)

Θέµα: ∆ικαίωµα αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής
υπηρεσίας ως χρόνου πλασµατικής ασφάλισης -
Προσβολή ασφαλιστικού δικαιώµατος
Πολίτης κατέθεσε αναφορά στον Συνήγορο του

Πολίτη (υπόθεση 6151/1999) ζητώντας την πα-

ρέµβαση της Αρχής στο πρόβληµα που δηµιουργή-

θηκε στην αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής

του υπηρεσίας από το ΤΑΠ ΟΤΕ. Ειδικότερα, το

1974 υπέβαλε στο ΤΑΠ ΟΤΕ αίτηση για αναγνώ-

ριση της τετράµηνης (22.9.1970-22.1.1971) εφε-

δρικής του υπηρεσίας. Με το από 10.11.1981

έγγραφό του και προκειµένου να προχωρήσει στην

εξέταση και την ικανοποίηση του αιτήµατός του, το

ΤΑΠ ΟΤΕ ζήτησε από τον πολίτη να υποβάλει

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρει αν το

ζητούµενο για αναγνώριση χρονικό διάστηµα είχε

αναγνωριστεί από άλλον ασφαλιστικό οργανισµό. Ο
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ασφαλισµένος ανταποκρίθηκε αµέσως και απέστει-

λε την υπεύθυνη δήλωση στο ΤΑΠ ΟΤΕ.

Θεωρώντας ότι µε την πράξη αυτή είχε ολοκλη-

ρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης της θητείας του, ο

πολίτης, εν όψει της συνταξιοδότησής του, προσήλ-

θε στο ΤΑΠ ΟΤΕ το έτος 1998, προκειµένου να

υποβάλει τη σχετική αίτηση. Κατά την επίσκεψή του

αυτή διαπίστωσε ότι στον τηρούµενο ατοµικό του

φάκελο δεν υπήρχε κανένα από τα παραπάνω

έγγραφα, µε αποτέλεσµα αφενός να µην έχει ολο-

κληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης της εφεδρικής

του υπηρεσίας, αφετέρου να µην έχει πλέον τη δυνα-

τότητα της εκ νέου αναγνώρισης της θητείας του,

διότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 861/1979,

είχε παρέλθει ο εύλογος χρόνος για την αναγνώριση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, κατά την έρευνα της

υπόθεσης, διεξήγαγε έλεγχο στην υπηρεσία του ΤΑΠ

ΟΤΕ και διαπίστωσε σωρεία διοικητικών παρατυπιών

και παραλείψεων. Ειδικότερα, στον τηρούµενο ατοµι-

κό φάκελο του ασφαλισµένου δεν βρέθηκε ούτε η από

4.2.1974 αρχική αίτηση του ασφαλισµένου για την

αναγνώριση της εφεδρικής του θητείας ούτε η συνηµ-

µένη σε αυτήν υπεύθυνη δήλωση του Ν∆ 105/1969

ούτε, τέλος, η εισήγηση της υπηρεσίας και η πρόταση

της Επιτροπής Παροχής και Ασφάλισης. Τα στοιχεία

αυτά είχαν λάβει αριθµό πρωτοκόλλου, αλλά δεν βρί-

σκονταν πλέον στον φάκελο.

Με βάση αυτά τα δεδοµένα, ο Συνήγορος του

Πολίτη συνέταξε πόρισµα, το οποίο κοινοποίησε

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΠ ΟΤΕ για να κρί-

νει το θέµα. Με σχετική πλειοψηφία το όργανο αυ-

τό απέρριψε το αίτηµα της αναγνώρισης. Το ταµείο

στην προκειµένη περίπτωση προξένησε βλάβη µε τις

πράξεις του στον πολίτη, καταλύοντας τα ασφαλι-

στικά του δικαιώµατα. Επικαλούµενος την αρχή της

συνέχειας της διοικητικής δράσης, ο Συνήγορος του

Πολίτη θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν, τη στιγµή που

δεν προέκυψε υπαιτιότητα του πολίτη, να χρεώνεται

σε αυτόν η παράλειψη της διοίκησης.

3.1.3 Χρηµατοδότηση κοινωνικής 
ασφάλισης

Φορέας: Ταµείο Ασφαλίσεως Εµπόρων

(ΤΑΕ)

Θέµα: Μη απαλλαγή από τον κλάδο ασθενείας 
σύµφωνα µε την αρχή της υπαγωγής 
σε έναν ασφαλιστικό φορέα - Κακοδιοίκηση
Ασφαλισµένος του ΤΑΕ προσέφυγε στον Συνήγορο

του Πολίτη (υπόθεση 3667/2000), διαµαρτυρόµε-

νος για τη στάση του ταµείου σε αίτηµα απαλλαγής

του από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για

τον κλάδο ασθενείας. 

Από την έρευνα της υπόθεσης προέκυψε ότι το

αίτηµα αυτό είχε υποβληθεί πριν από τρία χρόνια.

Αρχικά έγινε δεκτό µερικώς και προτάθηκε απαλλα-

γή του ασφαλισµένου από την καταβολή εισφορών

προς το ταµείο µόνο για το διάστηµα από 1.12.1999

έως 31.12.2000. Στη συνέχεια, µε νέο έγγραφό του

προς τον ενδιαφερόµενο, το ΤΑΕ αναγνώρισε ότι εκ

παραδροµής δεν έκανε δεκτή την απαλλαγή για το

διάστηµα από 1.10.1996 έως 31.12.2000 και του

ζήτησε να προσκοµίσει τα βιβλιάριά του για την ορι-

στική τακτοποίηση του θέµατος. Όµως ο πολίτης,

θεωρώντας ότι η στάση του ταµείου αποδεικνύει

έλλειψη σεβασµού της διοίκησης απέναντί του,

αρνήθηκε να προσέλθει στο ΤΑΕ και ζήτησε την

παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για την

εξεύρεση της προσφορότερης λύσης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ύστερα από συνεχείς

επικοινωνίες, τόσο µε το ΤΑΕ όσο και µε τον πολίτη,

πρότεινε την ταχυδροµική αποστολή του βιβλιαρίου

στο ταµείο για τη διευθέτηση του θέµατος. Έπειτα

από την παραπάνω διαµεσολαβητική προσπάθεια

του Συνηγόρου του Πολίτη, το βιβλιάριο εστάλη στο

ΤΑΕ, σφραγίστηκε, και µε σχετικό έγγραφο του

ταµείου, το οποίο κοινοποιήθηκε και στην Αρχή, ο

ενδιαφερόµενος ενηµερώθηκε ότι είχε καταβάλει επι-

πλέον για τον κλάδο υγείας το ποσόν των 402.800

δρχ. και ότι για ένα µέρος του ποσού αυτού έγινε συµ-

ψηφισµός µε οφειλές για το διάστηµα από 1.10.1996

έως 31.12.2000. Για το υπόλοιπο ποσόν, του γνω-

στοποιήθηκε ότι µπορεί να πιστωθεί στο επόµενο

έτος (2001) µε το νέο ασφάλιστρο που θα ισχύσει ή

να του επιστραφεί ύστερα από σχετική αίτησή του.

Φορέας: Ταµείο Ασφαλίσεως Εµπόρων

(ΤΑΕ)

Θέµα: Καταβολή εισφορών στο ΤΑΕ 
για υγειονοµική περίθαλψη - Παραβίαση της αρχής 
της ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικού φορέα
Πολίτις, ασφαλισµένη συγχρόνως στο ΤΑΕ και

στο ΙΚΑ, διαµαρτυρήθηκε µε αναφορά της (υπόθε-

ση 11625/1999) για τη µη δυνατότητα επιλογής

ενός ασφαλιστικού φορέα για τον κλάδο ασθενεί-

ας. Συγκεκριµένα, προκειµένου να µην είναι ασφα-

λισµένη στον κλάδο ασθενείας και των δύο ταµεί-

ων, ζήτησε να απαλλαγεί από τον αντίστοιχο

κλάδο του ΤΑΕ.

Λόγω ελλιπούς και εσφαλµένης ενηµέρωσης, η

πολίτις δεν απευθύνθηκε µε αίτησή της στο ταµείο

για να ζητήσει την απαλλαγή της από τον κλάδο

ασθενείας, αλλά στον επιµελητή είσπραξης των

ασφαλιστικών εισφορών του ΤΑΕ. Ο επιµελητής

την απάλλαξε από την καταβολή των σχετικών ει-

σφορών και παρέλαβε από την ασφαλισµένη τις βε-

βαιώσεις του ΙΚΑ για χρήση στο ΤΑΕ. Όµως, η δι-

αδικασία αυτή της απαλλαγής της από τον κλάδο

ασθενείας του ΤΑΕ µέσω του επιµελητή είσπραξης

χωρίς ενηµέρωση του ταµείου ήταν εσφαλµένη.
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Παρ’ όλα αυτά, στην ασφαλισµένη είχε δηµιουργη-

θεί η εύλογη πεποίθηση ότι δεν όφειλε εισφορές για

τον κλάδο ασθενείας του ΤΑΕ. Και αυτό γιατί, σύµ-

φωνα µε το καταστατικό του ΤΑΕ, ο επιµελητής ει-

σπράξεων κολλά και επικυρώνει ενιαία ένσηµα. Σε

περίπτωση που ο ασφαλισµένος δεν καταβάλει

ολόκληρο το ποσόν που κανονικά οφείλει, αλλά

κλάσµα αυτού, ο επιµελητής πρέπει να ενηµερώσει

το ταµείο.

Το ΤΑΕ καταλόγισε ως οφειλή το ποσόν των

389.940 δρχ., το οποίο µαζί µε τις προσαυξήσεις ανήλ-

θε στα 2.091.300 δρχ. Προκειµένου να θεµελιώσει

συνταξιοδοτικό δικαίωµα, η ενδιαφερόµενη υποχρεώ-

θηκε να καταβάλει το ποσόν αυτό στο σύνολό του. 

Στο πόρισµα που συνέταξε για την υπόθεση

αυτή, ο Συνήγορος του Πολίτη επισηµαίνει ότι:

α) Η ενδιαφερόµενη δικαιούνταν απαλλαγής

από τον κλάδο ασθενείας του ΤΑΕ. 

β) Η ενδιαφερόµενη δεν έκανε ποτέ χρήση των

παροχών της ασφάλισης αυτής, εφόσον δεν σφρά-

γιζε το βιβλιάριό της, πιστεύοντας ότι είχε τύχει της

σχετικής απαλλαγής. 

γ) Το ΙΚΑ έχει εκδώσει βεβαιώσεις αναφορικά

µε την ασφάλισή της στον κλάδο ασθενείας του,

ώστε να τις χρησιµοποιήσει η ενδιαφερόµενη στο

ΤΑΕ. Τις βεβαιώσεις αυτές παρέδωσε η ενδιαφε-

ρόµενη στον επιµελητή. Για τους λόγους αυτούς

προτάθηκε στο ΤΑΕ η επιστροφή του εν λόγω πο-

σού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος εξαιτίας

πληµµέλειας οργάνου του ταµείου. Το ΤΑΕ αποδέ-

χθηκε τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. 

Φορέας: ΙΚΑ

Θέµα: Καταβολή εργοδοτικών εισφορών - 
Προσβολή ασφαλιστικού δικαιώµατος
Πολίτης προσέφυγε στην Αρχή (υπόθεση 9327/

2000) για το ασφαλιστικό πρόβληµα που αντιµε-

τώπιζε ο ίδιος και 18 συνάδελφοί του, καθηγητές

µουσικής. Οι ενδιαφερόµενοι απασχολούνταν για

χρονικό διάστηµα δεκαπέντε περίπου ετών στο

∆ηµοτικό Ωδείο (∆Ω) δήµου της Αττικής, µε δωδε-

κάµηνη κάθε φορά σύµβαση έργου. Ο δήµος δεν

τους ασφάλιζε στο ΙΚΑ, θέτοντας τον εξής όρο στη

σύµβαση: «Ο πρώτος των συµβαλλοµένων δεν

φέρει καµία απολύτως ευθύνη και υποχρέωση

ασφάλισης του αναδόχου σε κανέναν φορέα κύριας

ή επικουρικής ασφάλισης και δεδοµένου ότι η

παρούσα σύµβαση είναι αµιγώς σύµβαση µίσθωσης

έργου, δεν επιτρέπει στον ανάδοχο να απαιτήσει

τα παραπάνω ενώ παράλληλα δεν υποχρεώνει το

∆Ω του ∆ήµου …σε άλλου είδους παροχές…». Το

ΙΚΑ υποστήριζε ότι οι εν λόγω εργαζόµενοι θα

έπρεπε να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, χωρίς ωστόσο

να προβεί, όπως όφειλε, σε διενέργεια ελέγχου,

γεγονός που συνιστά φαινόµενο κακοδιοίκησης.

Από την άλλη, οι ενδιαφερόµενοι δεν υπέβαλαν

καταγγελία στο ΙΚΑ, αν και είχαν το δικαίωµα,

φοβούµενοι µήπως δεν ανανεωθεί η σύµβασή τους

και µείνουν άνεργοι. Με την πράξη τους όµως

αυτή συµµετείχαν σιωπηρά στην κατάλυση των

ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στους

δύο εµπλεκόµενους φορείς και ζήτησε από το ΙΚΑ

τη διενέργεια ελέγχου, προκειµένου να αναζητηθεί

επίλυση του θέµατος.

Φορέας: Γ΄ Ταµείο Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ

Θέµα: ∆ιαδικασία αναγκαστικής κατάσχεσης 
ακίνητης περιουσίας - Κακοδιοίκηση
Συνταξιούχος, µε αναφορά του προς τον Συνήγο-

ρο του Πολίτη (υπόθεση 10611/1999), διαµαρτυ-

ρήθηκε για την επιβολή από το ΙΚΑ αναγκαστικής

κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του (επικαρπίας

διαµερίσµατος) το 1999. Το µέτρο της αναγκαστι-

κής κατάσχεσης ελήφθη για οφειλή εταιρείας

περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), στην οποία ο ίδιος

ήταν διαχειριστής, και η οποία είχε πάψει να λει-

τουργεί από το 1979. Με την αναφορά του, ο

συγκεκριµένος πολίτης παραπονούνταν γιατί για

διάστηµα 20 ετών το ΙΚΑ δεν είχε επικοινωνήσει

µαζί του για την εν λόγω οφειλή, την οποία πλη-

ροφορήθηκε κατά τον χρόνο της επιβολής της

κατάσχεσης. Επισήµανε επίσης ότι, ενώ στην

έκθεση κατάσχεσης αναγράφονται οφειλές, δεν

διευκρινίζεται ακριβώς η πηγή τους. Σηµειώνεται

ότι ο προσφεύγων είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ

από το 1996.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ερεύνησε την υπό-

θεση και ήλθε σε επαφή τόσο µε την αρµόδια υπη-

ρεσία (Γ΄ Ταµείο Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ) όσο και

µε το αρµόδιο Υποκατάστηµα του ΙΚΑ (Γλυφά-

δας). Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, συνέτα-

ξε πόρισµα, που εστάλη στο ΙΚΑ, στο οποίο επι-

σηµάνθηκε η ασάφεια της έκθεσης κατάσχεσης

και ζητήθηκαν ακριβείς πληροφορίες για την προ-

έλευση των οφειλών και την ενηµέρωση του οφει-

λέτη, καθώς και διευκρινίσεις για τους λόγους που

οδήγησαν στην παρέλευση 20 ετών προτού το

Ίδρυµα επικοινωνήσει µε τον πολίτη. Τέλος,

ζητήθηκε συνολικός επανέλεγχος της υπόθεσης,

καθώς εντοπίστηκαν κενά που δηµιουργούσαν

εύλογες αµφιβολίες για τη νοµιµότητα της κατά-

σχεσης.

Υιοθετώντας το παραπάνω πόρισµα, το ΙΚΑ

προχώρησε σε συνολικό επανέλεγχο της υπόθεσης

και έδωσε εγγράφως εκτενείς και πειστικές εξηγή-

σεις για το ιστορικό της συγκεκριµένης ενέργειας.

∆ιευκρινίστηκε µάλιστα ότι, ενώ η παραγγελία

προς τον δικαστικό επιµελητή αφορούσε κατάσχε-

ση σε βάρος της περιουσίας της ΕΠΕ, «από παρα-
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δροµή», όπως αναφέρεται, αυτή επιβλήθηκε σε

προσωπικό περιουσιακό στοιχείο του συγκεκριµέ-

νου πολίτη. Ακολούθως, το ΙΚΑ προχώρησε στην

άρση της κατάσχεσης που είχε επιβάλει σε περι-

ουσιακό στοιχείο του διαχειριστή, ενηµερώνοντας

ταυτόχρονα τόσο το οικείο υποθηκοφυλακείο όσο

και τον ενδιαφερόµενο.

Φορέας: Υποκατάστηµα ΙΚΑ Βέροιας

Θέµα: Λήψη αναγκαστικών µέτρων - Κακοδιοίκηση
Πολίτης που διατηρεί επιχείρηση στη Βέροια από

το 1982 υπέβαλε αναφορά στην Αρχή (υπόθεση

215/2000), διαµαρτυρόµενος για την πρακτική

που ακολουθείται από το ΙΚΑ στη λήψη των ανα-

γκαστικών µέτρων.

Στις 2 Ιουλίου 1999 ο πολίτης υπέβαλε προς το

τοπικό Υποκατάστηµα ΙΚΑ Βέροιας αίτηση για τη

ρύθµιση της οφειλής του σε δόσεις, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του Ν. 2676/1999. Στις 25.8.1999 έλαβε

έγγραφο (αρ. πρωτ. 11755/25.8.99) από το Υποκα-

τάστηµα ΙΚΑ Βέροιας, στο οποίο βεβαιωνόταν η

µη ύπαρξη οφειλής στο όνοµά του. Η βεβαίωση µη

οφειλής ίσχυε για 2 µήνες από την έκδοσή της, δη-

λαδή έως τις 24.10.1999. Η επόµενη επίσηµη επι-

κοινωνία του πολίτη µε το ΙΚΑ είχε ως εξής: 

α) Στις 29.10.1999 επισκέφθηκε τον πολίτη

δικαστικός επιµελητής, ο οποίος του επέδωσε την

αρ. 475 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης της ακί-

νητης περιουσίας του. 

β) Ο πολίτης έλαβε συστηµένη επιστολή µε

ηµεροµηνία 2.11.1999, η οποία περιείχε τις πρά-

ξεις επιβολής εισφορών. Αποτέλεσµα αυτής της

αλληλουχίας γεγονότων που οφείλονται σε έλλει-

ψη συντονισµού και επικοινωνίας στο εσωτερικό

του Υποκαταστήµατος ΙΚΑ Βέροιας ήταν ότι ο

συγκεκριµένος πολίτης και η οικογένειά του πρώτα

ενηµερώθηκαν για την επικείµενη αναγκαστική

κατάσχεση του σπιτιού τους και ύστερα από τέσ-

σερις ηµέρες πληροφορήθηκαν την αιτία αυτού του

γεγονότος.

Με έγγραφό του προς την εµπλεκόµενη υπηρε-

σία, ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε ότι ο εν-

διαφερόµενος έλαβε στις 25.8.1999 έγγραφο (αρ.

πρωτ. 11755/25.8.99) του Υποκαταστήµατος ΙΚΑ

Βέροιας, στο οποίο βεβαιωνόταν η µη οφειλή του.

Η δίµηνη ισχύς της βεβαίωσης µη οφειλής δηµι-

ούργησε τη δικαιολογηµένη πεποίθηση στον

ασφαλισµένο ότι δεν είχε κανένα πρόβληµα µε τον

ασφαλιστικό του φορέα. Είναι, βέβαια, γεγονός

πως σε ό,τι αφορά τις ληξιπρόθεσµες εισφορές,

στη σχετική βεβαίωση καταγράφεται η επιφύλαξη

του ΙΚΑ ότι στην περίπτωση που διαπιστωθεί από

µελλοντικό έλεγχο ότι οφείλονται εισφορές, αυτές

θα αναζητηθούν. Ωστόσο, η έκδοση αυτής της

βεβαίωσης δηµιουργεί στον πολίτη ένα εύλογο

αίσθηµα ασφάλειας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά

την προσδοκία για τη δυνατότητα αµοιβαίας επι-

κοινωνίας µεταξύ του ασφαλισµένου και του ασφα-

λιστικού του φορέα προκειµένου να ρυθµιστούν

όποιες οφειλές διαπιστωθούν.

Τα άρθρα 50-55 του Ν. 2676/1999, που, µετα-

ξύ άλλων, αφορούν τον εξορθολογισµό του συστή-

µατος ρύθµισης καθυστερούµενων ασφαλιστικών

εισφορών του ΙΚΑ, νοµιµοποιούν το Ίδρυµα να

προβαίνει στη λήψη αναγκαστικών µέτρων, προ-

κειµένου να περιορίσει την εισφοροδιαφυγή στο

ελάχιστο. Αυτή όµως η ευχέρεια σε καµία περί-

πτωση δεν νοµιµοποιεί την πρακτική να προηγεί-

ται η κατάσχεση της κοινοποίησης των πράξεων

επιβολής εισφορών (ΠΠΕ), καθώς και των τυχόν

συναφών πράξεων επιβολής πρόσθετης επιβάρυν-

σης εισφορών (ΠΕΠΕΕ) που έχουν συνταχθεί

κατά το άρθρο 20, παράγρ. 1 του Ν. 1469/1984.

Η πρακτική αυτή στερεί από τον οφειλέτη το

δικαίωµα να ασκήσει ένσταση επί αυτών και συνε-

πώς αντίκειται στο άρθρο 20, παράγρ. 1 του

Συντάγµατος.

Η λήψη αναγκαστικών µέτρων δεν σηµαίνει ότι

καταλύονται τα συνταγµατικώς κατοχυρωµένα δικαι-

ώµατα των πολιτών σε ένα κράτος δικαίου και ειδι-

κότερα τα όσα ορίζονται από το άρθρο 20 του

Συντάγµατος, που αφορά το δικαίωµα της δικαστικής

προστασίας και της προηγούµενης ακρόασης του

διοικουµένου. Άλλωστε, η τήρηση της διαδικασίας

όπως προβλέπεται στον κώδικα είσπραξης δηµoσίων

εσόδων (ΚΕ∆Ε) και στις εγκυκλίους ΙΚΑ αρ. 40

Ε40/69/30.3.99: «∆ραστηριοποίηση και βελτίωση

απόδοσης Υπηρεσιών Εσόδων» και 52 Ε33/42/

30.4.99: «Κοινοποίηση των διατάξεων» έχει στόχο

την προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών.

Το άρθρο 4 του Ν∆ 356/1974 (ΚΕ∆Ε), ειδικό-

τερα, απαιτεί «να στέλνεται ατοµική ειδοποίηση

στους οφειλέτες, προκειµένου να λάβουν γνώση

για την οφειλή που βεβαιώθηκε, για το ποσόν που

οφείλεται συνολικά, καθώς επίσης και για το δικαί-

ωµα της υπηρεσίας να προβαίνει στη λήψη των

αναγκαστικών και άλλων µέτρων είσπραξης των

οφειλών». Οι παραπάνω εγκύκλιοι τονίζουν επίσης

σχετικά µε τη λήψη αναγκαστικών µέτρων είσπρα-

ξης σε βάρος όλων των οφειλετών, ότι αυτά «πρέ-

πει να λαµβάνονται µε µεθοδικότητα όµως και

λογική, ώστε να αποδώσουν εισπρακτικά». 

Η κεντρική διοίκηση του ΙΚΑ, αφού επισήµανε

τη νοµιµότητα της κατάσχεσης και τον αυξηµένο

όγκο εργασίας κατά το επίµαχο διάστηµα, υιοθέ-

τησε τις παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη

και διέταξε Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση (Ε∆Ε) µε

αντικείµενο τη µη εύρυθµη λειτουργία της υπηρε-

σίας. Ο σωστός συντονισµός λειτουργίας επιβάλλει

να επικοινωνούν τα γραφεία του Υποκαταστήµα-
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τος µεταξύ τους, έτσι ώστε να κινηθεί η διαδικασία

της κατάσχεσης αφού ελεγχθεί ότι κοινοποιήθηκε

η ειδοποίηση της οφειλής και εκπνεύσουν οι νόµι-

µες προθεσµίες. Στη συνέχεια το Υποκατάστηµα

του ΙΚΑ Βέροιας απέστειλε στον πολίτη έγγραφη

συγγνώµη για τις δυσµενείς επιπτώσεις που είχε η

απροειδοποίητη αναγκαστική κατάσχεση της ακί-

νητης περιουσίας του. 

Φορέας: Περιφερειακό Υποκατάστηµα ΙΚΑ

Θεσσαλονίκης

Θέµα: Καταβολή εισφορών µέσα σε προθεσµία 
που έληγε σε ηµέρα αργίας - Παραβίαση της αρχής
της χρηστής διοίκησης
Με αναφορά του προς τον Συνήγορο του Πολίτη

(υπόθεση 6763/1999), εργοδότης διαµαρτυρήθηκε

για την επιβολή προστίµου από το ΙΚΑ λόγω εκπρό-

θεσµης καταβολής εισφορών. Το πρόστιµο αντι-

στοιχούσε σε ποσοστό 50% επί των εισφορών

(439.137 δρχ.). Συγκεκριµένα, οι εισφορές του µη-

νός Απριλίου έπρεπε να καταβληθούν την τελευταία

ηµέρα του επόµενου µήνα, δηλαδή την 31η Μαΐου,

ηµέρα όµως που ήταν αργία. Για τον λόγο αυτόν ο

πολίτης κατέβαλε τις εισφορές του την 1η Ιουνίου,

µε αποτέλεσµα να θεωρηθεί η καταβολή εκπρόθε-

σµη. Ο πολίτης υποστήριξε ότι επί πολλά έτη κατέ-

βαλλε τις εισφορές του έως και την τελευταία ηµέρα

και γνώριζε ότι αν αυτή ήταν αργία η προθεσµία

παρατεινόταν έως την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Με το άρθρο 56, παράγρ. 1 του Ν. 2676/1999,

ως τελευταία ηµέρα για τις προθεσµίες που αφο-

ρούν τις δηµόσιες υπηρεσίες θεωρείται η τελευταία

εργάσιµη πριν από την εκπνοή της προθεσµίας. Η

διάταξη αυτή άρχισε να ισχύει από την 1η Απριλί-

ου 1999. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριµένη

περίπτωση, για πρώτη φορά η προθεσµία καταβο-

λής των οφειλόµενων εισφορών έληγε την 28η

Μαΐου 1999, τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µη-

νός, και όχι την 1η Ιουνίου, όπως στο παρελθόν. Η

ευθύνη του συγκεκριµένου πολίτη ήταν αντικειµε-

νικό γεγονός, αφού σύµφωνα µε τη γενική αρχή

του δικαίου η άγνοια νόµου δεν συγχωρείται. Από

την άλλη πλευρά όµως, η καταβολή των οφειλόµε-

νων εισφορών την αµέσως επόµενη εργάσιµη

ηµέρα, το δεδοµένο της πρώτης εφαρµογής του

νόµου καθώς και το ύψος του προστίµου καθιστούν

το µέτρο που επιβλήθηκε ιδιαίτερα επαχθές. 

Με βάση τις παραπάνω εκτιµήσεις, ο Συνήγο-

ρος του Πολίτη ζήτησε την επανεξέταση της υπό-

θεσης, προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα παρα-

πάνω δεδοµένα. Ταυτόχρονα ανέστειλε προσωρι-

νά την έρευνα της υπόθεσης, διότι ο ενδιαφερόµε-

νος υπέβαλε εν τω µεταξύ ενδικοφανή προσφυγή

(ένσταση ενώπιον της Τοπικής ∆ιοικητικής Επι-

τροπής). Ενώ όµως εκκρεµούσε το θέµα, τέθηκε σε

ισχύ ο Ν. 747/1999, σύµφωνα µε τον οποίο (άρθρο

16, παράγρ. 2) η έναρξη ισχύος της παραπάνω µε-

ταβολής σε ό,τι αφορά τις προθεσµίες συναλλαγής

µε τις δηµόσιες υπηρεσίες (τελευταία ηµέρα - τε-

λευταία εργάσιµη ηµέρα) µετατέθηκε την 1η

Ιανουαρίου 2000. Το ίδιο άρθρο όρισε ότι πρόστι-

µα που έχουν ήδη επιβληθεί διαγράφονται και τα

σχετικά ποσά που έχουν καταβληθεί επιστρέφο-

νται. Κατόπιν τούτου, ο Συνήγορος του Πολίτη

επανήλθε, ζητώντας την οίκοθεν ανάκληση της

συγκεκριµένης πράξης επιβολής πρόσθετης επιβά-

ρυνσης εισφορών (ΠΕΠΕΕ).

Μετά τις παραπάνω ενέργειες, το ΙΚΑ ανακά-

λεσε την ΠΕΠΕΕ και επέστρεψε τα σχετικά ποσά

ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύµφωνα µε τη

σχετική πρόβλεψη του Ν. 2747/1999.

3.1.4 Σύνταξη γήρατος

Φορέας: Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών

Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)

Θέµα: Σύνταξη γήρατος κατ’ εφαρµογήν 
των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης - 
Κακοδιοίκηση
Πολίτις ζήτησε µε αναφορά της (υπόθεση 5798/

2000) την παρέµβαση της Αρχής, προκειµένου να

της αναγνωριστεί χρόνος ασφάλισης. Το πρόβλη-

µα δηµιουργήθηκε όταν ζήτησε να συνταξιοδοτη-

θεί µε αίτησή της στο ΜΤΠΥ. Ειδικότερα, η

πράξη συνταξιοδότησης ανέφερε 28 έτη ασφάλι-

σης αντί 37. Η πολίτις είχε απασχοληθεί µε σύµ-

βαση για περίπου 9 έτη σε δηµόσιο νοσοκοµείο,

ως ασφαλισµένη του ΙΚΑ. Όταν µονιµοποιήθηκε

ζήτησε µε αίτησή της από όλους τους φορείς

ασφάλισης των εργαζοµένων στο δηµόσιο την

αναγνώριση και τη µεταφορά των 9 ετών πρότε-

ρης ασφάλισης από το ΙΚΑ στα αντίστοιχα ασφα-

λιστικά ταµεία του δηµοσίου. Θεωρώντας ότι µε

την αίτηση αυτή διασφαλίστηκε και ολοκληρώθη-

κε η αναγνώριση της επίµαχης περιόδου, δεν προ-

έβη σε καµία άλλη ενέργεια και ύστερα από 37 έτη

υπέβαλε αίτηση για σύνταξη γήρατος.

Στην απόφαση συνταξιοδότησης του ΜΤΠΥ

όµως, ο αναγνωριζόµενος χρόνος ασφάλισης ανέ-

φερε 28 αντί 37 έτη, µε αποτέλεσµα το µέρισµα

που λάµβανε η πολίτις να είναι σηµαντικά µικρό-

τερο αυτού που δικαιούνταν.

Από την έρευνα που διεξήγαγε για το θέµα, ο

Συνήγορος του Πολίτη οδηγήθηκε στο συµπέρα-

σµα ότι το ταµείο είχε την αποκλειστική ευθύνη για

την ελλιπή αναγνώριση της πρόσθετης υπηρεσίας

της αναφεροµένης. Κατόπιν τούτου, ο Συνήγορος

του Πολίτη ζήτησε από το ΜΤΠΥ να προβεί στην

αναγνώριση, ως ελάχιστο δείγµα αποδοχής της πα-

ράλειψης εκ µέρους του. Το ταµείο, αφού αναγνώ-
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ρισε την παράλειψη, εξέφρασε εγγράφως την άπο-

ψη ότι θα αντιµετωπίσει ευνοϊκά την περίπτωση,

χωρίς, ωστόσο, να ενηµερώσει την Αρχή έως τις

31.12.2000 για την ακριβή µορφή αυτής της αντι-

µετώπισης, αν και του ζητήθηκε.

Φορείς: Υποκατάστηµα ΙΚΑ 

Νέας Φιλαδέλφειας - Γενική Γραµµατεία

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ)

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης προσαύξησης 
στη σύνταξη γυναίκας συνταξιούχου - 
Παραβίαση της αρχής της ισότητας
Συνταξιούχος του ΙΚΑ ζήτησε µε αναφορά της

(υπόθεση 14513/2000) την παρέµβαση του Συνη-

γόρου του Πολίτη, προκειµένου να λάβει προσαύ-

ξηση συζύγου στη σύνταξή της.

Από την έρευνα της υπόθεσης και των σχετικών

διατάξεων προέκυψε ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 29,

παράγρ. 3 του ΑΝ 1846/1951, όπως αντικαταστά-

θηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 5, παράγρ. 3

του Ν. 825/1978, το ποσόν της σύνταξης προσαυ-

ξάνεται στους άνδρες συνταξιούχους για τη σύζυγο.

Προσαύξηση χορηγείται στις γυναίκες συνταξιού-

χους µόνο στην περίπτωση που ο σύζυγος είναι

άπορος και ανάπηρος (εγκύκλιος ΙΚΑ 76/1958).

∆ηλαδή, προκειµένου να χορηγηθεί η προσαύξηση

στη σύζυγο, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά

και οι πρόσθετες προϋποθέσεις της απορίας και της

αναπηρίας του συζύγου της.

Με βάση τα παραπάνω και επειδή η διάκριση

αυτή συνιστά παραβίαση της αρχής της ισότητας, ο

Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι είναι αναγκαία η

επέκταση της πρόβλεψης για την προσαύξηση και

στις γυναίκες συνταξιούχους, χωρίς να απαιτούνται

οι πρόσθετες προϋποθέσεις της απορίας και αναπη-

ρίας. Η Αρχή απευθύνθηκε µε έγγραφό της στη Γε-

νική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ),

επισήµανε το πρόβληµα και ταυτόχρονα ζήτησε

από τη ΓΓΚΑ την ανάληψη πρωτοβουλίας για τη

ρύθµισή του. Η ΓΓΚΑ, µε έγγραφο που έστειλε στον

Συνήγορο του Πολίτη, δεν απάντησε ουσιαστικά

στα επιχειρήµατα της Αρχής. Για τον λόγο αυτόν

και ύστερα από νέα επικοινωνία µε την υπηρεσία,

ζητήθηκε η αποστολή συγκεκριµένης απάντησης

σχετικά µε τα θέµατα που θίγονταν στο αρχικό έγ-

γραφο της Αρχής. Έως τις 31.12.2000 η ΓΓΚΑ δεν

είχε δώσει καµία απάντηση σχετικά µε το θέµα

αυτό.

Φορέας: Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών

Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)

Θέµα: Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης - 
Παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης
∆ηµόσιος υπάλληλος ζήτησε και πέτυχε το 1976

την αναγνώριση από το ΜΤΠΥ χρόνου προϋπηρε-

σίας που είχε διανύσει στο ΙΚΑ το διάστηµα 1964-

1972, µε τον όρο της καταβολής του ποσού των

13.258 δρχ. (υπόθεση 8926/2000). Στη συνέχεια,

τόσο ο ασφαλισµένος όσο και το ΙΚΑ προέβησαν

στην καταβολή των ποσών που τους αναλογούσαν.

Έκτοτε, ο ασφαλισµένος θεώρησε ότι το θέµα είχε

λήξει. 

Το 2000 ο ασφαλισµένος µε αίτησή του ζήτησε

από το ΜΤΠΥ να του γνωστοποιήσει τον ακριβή

χρόνο για τον οποίο θεωρείται µέτοχος. Το ΜΤΠΥ

απάντησε ότι τον θεωρεί µέτοχο µόνο για το χρο-

νικό διάστηµα που αντιστοιχεί στην καταβολή του

ΙΚΑ (δηλαδή τα έτη 1964-1970), ενώ για τα έτη

1970-1972 θεώρησε την καταβολή του ασφαλισµέ-

νου ως εκπρόθεσµη. Για τον λόγο αυτόν απαίτησε

την υποβολή νέας αίτησης και την εκ νέου καταβο-

λή του αντίστοιχου ποσού, υπολογιζόµενου βέβαια

µε τις τιµές που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής

της νέας αίτησης. Υπό την προϋπόθεση αυτή, το

ΜΤΠΥ εκδήλωνε την πρόθεσή του να επιστρέψει

στον ενδιαφερόµενο το ποσόν που αρχικά είχε κα-

ταβάλει.

Από την έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη

και την επικοινωνία του µε το ΜΤΠΥ προέκυψε

ότι πράγµατι η απόφαση αναγνώρισης του χρό-

νου προϋπηρεσίας εκδόθηκε το 1976 και ότι σύµ-

φωνα µε την απόφαση αυτή ο ασφαλισµένος

έπρεπε να καταβάλει το ποσοστό που του αναλο-

γούσε µέσα σε ένα έτος. ∆εν προέκυπτε ωστόσο

µε βεβαιότητα και ακρίβεια η ηµεροµηνία κοινο-

ποίησης του σχετικού εγγράφου στον ενδιαφερό-

µενο, η οποία όµως είναι απαραίτητη για τον

προσδιορισµό της ηµεροµηνίας έναρξης της επί-

µαχης προθεσµίας του ενός έτους. Συνεπώς, δεν

ήταν δυνατόν να αποδειχθεί ότι η καταβολή το

1978 ήταν εκπρόθεσµη.

Ωστόσο, αν η καταβολή ήταν εκπρόθεσµη, θα

έπρεπε να αποκρουστεί εξαρχής από το ΜΤΠΥ,

αφού δεν αντιστοιχούσε σε ενεργό οφειλή, καθώς ο

ασφαλισµένος είχε απολέσει το δικαίωµα καταβο-

λής. Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριµένο ποσόν

θα έπρεπε να επιστραφεί στον ασφαλισµένο ως

αχρεωστήτως καταβληθέν. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη

επί 24 έτη. Επιπλέον, καθ’ όλο αυτό το χρονικό διά-

στηµα, το ΜΤΠΥ δεν ενηµέρωσε τον ενδιαφερόµε-

νο για το πρόβληµα, ούτε τον κάλεσε να το τακτο-

ποιήσει µε οποιονδήποτε τρόπο. Σηµειώνεται ότι ο

συγκεκριµένος πολίτης ήταν και παραµένει µέτοχος

του ΜΤΠΥ, εκπληρώνοντας κανονικά τις οικονοµι-

κές του υποχρεώσεις προς το ταµείο.

Με βάση τα παραπάνω πραγµατικά και νοµικά

δεδοµένα, ο Συνήγορος του Πολίτη θεώρησε ότι:

α) Το εκπρόθεσµο της καταβολής ήταν αναπό-

δεικτο. 

β) Η καταβολή δεν είχε αποκρουστεί.
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γ) Το ποσόν δεν είχε επιστραφεί. 

δ) Ο ασφαλισµένος ουδέποτε είχε ενηµερωθεί

επί 24 έτη. 

ε) Με βάση τα παραπάνω δηµιουργήθηκε στον

ασφαλισµένο η εύλογη πεποίθηση ότι το θέµα είχε

τακτοποιηθεί. 

Για τους λόγους αυτούς, ο Συνήγορος του Πολί-

τη ζήτησε από το ΜΤΠΥ να θεωρήσει την κατα-

βολή έγκυρη και εµπρόθεσµη.

Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα το ΜΤΠΥ έκανε

αποδεκτή την πρόταση του Συνηγόρου του Πολί-

τη, στο πλαίσιο «της καλής συνεργασίας κράτους

και πολίτη και επειδή έχει παρέλθει µεγάλο χρονι-

κό διάστηµα από την εκπρόθεσµη καταβολή».

Κατόπιν τούτου, θεώρησε τον ασφαλισµένο µέτοχο

αναδροµικά για το διάστηµα 1970-1972, χωρίς

αναπροσαρµογή της οφειλής.

Φορείς: Υπουργείο Γεωργίας - 

Υπουργείο Οικονοµικών

Θέµα: Καθυστέρηση καταβολής πρόωρης αγροτικής
σύνταξης - Κακοδιοίκηση
Αγρότης, δικαιούχος πρόωρης σύνταξης, υπέβαλε

αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη ζητώντας τη

διαµεσολάβηση της Αρχής προκειµένου να οριστεί

συγκεκριµένη ηµεροµηνία καταβολής της πρόωρης

σύνταξής του (υπόθεση 13178/1999). Η παροχή

αυτή καταβάλλεται µηνιαία, στο πλαίσιο του Κανο-

νισµού 2079/1992 του Συµβουλίου Υπουργών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αποτελεί µέτρο για την

αναπλήρωση του εισοδήµατος αγροτών που σταµα-

τούν να απασχολούνται ενεργά µε τις αγροτικές

δραστηριότητες. Το γεγονός ότι η παροχή αυτή κα-

ταβάλλεται µηνιαία της προσδίδει, ως προς τον

εξωτερικό τύπο, τη µορφή «σύνταξης», γεγονός που

δηµιουργεί στους δικαιούχους την προσδοκία της

τακτής καταβολής. 

Από την έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη

προέκυψε ότι κατά το έτος 2000 η ηµεροµηνία κα-

ταβολής της παροχής διαφοροποιούνταν σηµαντι-

κά από µήνα σε µήνα.

Οι καθυστερήσεις αυτές ήταν αποτέλεσµα της

σύνθετης διαδικασίας που προβλέπεται για την κα-

ταβολή της παροχής, σύµφωνα µε την οποία εκδί-

δεται χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής του συνο-

λικού ποσού, στην έκδοση του οποίου εµπλέκονται

η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, η ∆ιεύθυνση Προ-

γραµµατισµού και Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων και η

Οικονοµική ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας, η

Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, ο Επίτροπος

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Γενικό Λογιστήριο

του Κράτους και η Τράπεζα της Ελλάδος. Για την

απλούστευση της διαδικασίας αυτής, ο Συνήγορος

του Πολίτη απέστειλε επιστολή αρχικά προς τη Γε-

νική ∆ιεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και στη

συνέχεια προς τον αρµόδιο Υπουργό Γεωργίας, επι-

σηµαίνοντας ότι η διαδικασία καταβολής της «σύ-

νταξης» στους δικαιούχους είναι εξαιρετικά περί-

πλοκη και έχει ως αποτέλεσµα να παρατηρούνται

καθυστερήσεις κατά την καταβολή της στους δικαι-

ούχους αγρότες. Πρότεινε δε τον σχεδιασµό ενός

χρονοδιαγράµµατος που θα δεσµεύει τις εµπλεκό-

µενες υπηρεσίες, µε σκοπό την οριστικοποίηση της

ηµεροµηνίας καταβολής της «πρόωρης σύνταξης»

στους δικαιούχους.

Το θέµα τέθηκε και από τον ίδιο τον Συνήγορο

του Πολίτη στον Υπουργό Γεωργίας κατά τη διάρ-

κεια συνάντησης τον Σεπτέµβριο του 2000 και δό-

θηκε η διαβεβαίωση ότι το ζήτηµα, που αφορά µε-

γάλο αριθµό αγροτών, θα εξεταστεί. 

Έως το τέλος του 2000 δεν υπήρξε εξέλιξη στο

παραπάνω θέµα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την

υποβολή πρότασης για οργανωτική βελτίωση των δι-

αδικασιών, καθώς το σχετικό µέτρο αποβλέπει στην

ενίσχυση των αγροτών και η παροχή αποτελεί ανα-

πλήρωση του εισοδήµατος όσων αποχώρησαν πρό-

ωρα από την αγροτική παραγωγή, µε σκοπό την

είσοδο νέων αγροτών στην οικονοµία (βλ. κεφ. ΣΤ΄).

Επίσης, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της

ίδιας υπόθεσης, ο χαρακτηρισµός της συγκεκριµέ-

νης παροχής ως «σύνταξης» δηµιουργεί στους δικαι-

ούχους τη λανθασµένη εντύπωση ότι δικαιούνται

όλων των επιπλέον παροχών, όπως τα δώρα Χρι-

στουγέννων και Πάσχα, το επίδοµα αδείας κ.λπ., οι

οποίες συνοδεύουν τις συντάξεις που καταβάλλο-

νται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Κατά

συνέπεια, καθίσταται αναγκαία η διαφοροποίηση

της ορολογίας, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση της

παροχής που καταβάλλεται ως κίνητρο για την πρό-

ωρη αποχώρηση αγροτών και τη µεταβίβαση της

κτηµατικής τους περιουσίας από τις συντάξεις που

καταβάλλονται διά µέσου του κοινωνικοασφαλιστι-

κού συστήµατος (βλ. κεφ. ΣΤ΄). 

Φορείς: Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (ΝΑΤ) - 

Τµήµα Κανονισµού Επικουρικής 

Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ)

Θέµα: Καθυστέρηση απονοµής επικουρικής 
σύνταξης - Κακοδιοίκηση
Συνταξιούχος του ΝΑΤ ζήτησε µε αναφορά του

προς τον Συνήγορο του Πολίτη (υπόθεση 9001/

1999) τη διαµεσολάβηση της Αρχής, προκειµένου

να του χορηγηθούν αναδροµικά από το ΝΑΤ-

ΚΕΑΝ ποσά επικουρικών συντάξεων, τα οποία το

Ταµείο αρνούνταν να καταβάλει.

Όπως προέκυψε από την αρχική έρευνα της

υπόθεσης, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία, η κατα-

βολή της επικουρικής σύνταξης αρχίζει τον µήνα

που έπεται της υποβολής της σχετικής αίτησης από

τον δικαιούχο και υπό τον όρο ότι ο συνταξιούχος
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έχει ελάχιστο χρόνο ασφάλισης 5 ετών. Προκειµέ-

νου να λάβει την επικουρική σύνταξη και επειδή δεν

είχε συµπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης,

ο ενδιαφερόµενος υπέβαλε αίτηση τον Ιανουάριο

του 1990, µε την οποία ζητούσε να εξαγοράσει, ως

χρόνο επικουρικής ασφάλισης, τον ελάχιστο χρόνο

της κύριας ασφάλισής του στο ΝΑΤ, ο οποίος

απαιτείται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαι-

ώµατος από το ΚΕΑΝ. Ύστερα από 4 χρόνια ανα-

µονής, ο ενδιαφερόµενος πολίτης έλαβε απάντηση

από το ΚΕΑΝ, µε την οποία του γνωστοποιούνται

οι προϋποθέσεις επικουρικής συνταξιοδότησής του.

Για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του

ταµείου, οι εισφορές τού εξοφλήθηκαν στις

21.10.1998 και ο πολίτης τελικά συνταξιοδοτήθηκε

από το ΚΕΑΝ από τον Ιανουάριο του 1998 και όχι

από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής του.

Στο ενδιάµεσο υπήρξε και δικαστική διαµάχη µε το

ταµείο, που αφορούσε το ύψος των εισφορών, την

οποία κέρδισε ο πολίτης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ύστερα από µελέτη

της υπόθεσης, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η

απόρριψη του αιτήµατος του πολίτη παραβιάζει

την αρχή της χρηστής διοίκησης και αναδεικνύει

σοβαρότατα προβλήµατα κακοδιοίκησης και δυσ-

λειτουργίας της υπηρεσίας. Με υπαιτιότητα του

ταµείου, ο ενδιαφερόµενος στερήθηκε του δικαιώ-

µατος που του παρέχει ο νόµος να λάβει το ποσόν

των συντάξεων που αντιστοιχούσαν στα τέσσερα

έτη καθυστέρησης που παρήλθαν έως ότου να εκ-

δοθεί η πράξη του διευθυντή του ΚΕΑΝ, καθώς και

στα πέντε έτη που διήρκησε η διαδικασία ενώπιον

των δικαστηρίων. Για τον λόγο αυτόν ζήτησε µε το

πόρισµά του, που απέστειλε στο ταµείο, την κατα-

βολή της επικουρικής σύνταξης στον ενδιαφερόµε-

νο από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής του.

Σε απάντηση στο αναλυτικό πόρισµα του

Συνηγόρου του Πολίτη, απεστάλη σύντοµο σηµεί-

ωµα, µε το οποίο το Ταµείο δηλώνει ότι δεν υπάρ-

χει δυνατότητα χορήγησης των αναδροµικών

συντάξεων, επειδή ο ασφαλισµένος δεν έχει πεντα-

ετή υπηρεσία στο ΚΕΑΝ (δηλαδή για άσχετο από

τον πραγµατικά υφιστάµενο λόγο) και γιατί «για το

ίδιο θέµα υπάρχει στην υπηρεσία [ΝΑΤ-ΚΕΑΝ]

απορριπτική απόφαση του Συµβουλίου της Επι-

κρατείας που αφορά άλλον συνταξιούχο».

Παρά το πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη

και την ύπαρξη όµοιας έκθεσης για το ίδιο θέµα

από το Σώµα Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, το

ΝΑΤ έως τις 31.12.2000 δεν είχε συµµορφωθεί µε

τις προτάσεις της Αρχής, χωρίς µάλιστα να προβά-

λει κανέναν βάσιµο νοµικά ισχυρισµό. Για τον λόγο

αυτόν, ο Συνήγορος του Πολίτη θα χρησιµοποιήσει

κάθε πρόσφορο µέσον για την εξεύρεση µιας ικανο-

ποιητικής λύσης.

3.1.5 Σύνταξη γήρατος από διαδοχική
ασφάλιση

Φορείς: Επικουρικό Ταµείο 

Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΕΤΕΜ) -

Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (ΝΑΤ) - 

Τµήµα Κανονισµού Επικουρικής 

Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) - Ταµείο

Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων 

Εµπορικών Καταστηµάτων (ΤΕΑΥΕΚ)

Θέµα: Καθυστέρηση απονοµής επικουρικής 
σύνταξης µε τις διατάξεις της διαδοχικής 
ασφάλισης - Κακοδιοίκηση
Πολίτις προσέφυγε στην Αρχή (υπόθεση 10183/

1999), διότι επί οκτώ συναπτά έτη προσπαθούσε,

χωρίς αποτέλεσµα, να λάβει την επικουρική σύντα-

ξη του πρόωρα θανόντος συζύγου της από κάποιο

από τα εµπλεκόµενα ταµεία επικουρικής ασφάλι-

σης, στα οποία ήταν αυτός κατά καιρούς ασφαλι-

σµένος, δηλαδή το ΕΤΕΜ, το ΝΑΤ-ΚΕΑΝ και το

ΤΕΑΥΕΚ.

Στις 12.12.1991 η ενδιαφερόµενη υπέβαλε στο

τέως ΕΤΕΜ αίτηση συνταξιοδότησης από έµµεσο

δικαίωµα. Με καθυστέρηση 6 περίπου ετών, το τα-

µείο έκρινε ότι η ενδιαφερόµενη δεν πληρούσε τις

προϋποθέσεις σύνταξης και για τον λόγο αυτόν

απέρριψε το αίτηµα, διαβιβάζοντάς το προς κρίση

στον επόµενο ασφαλιστικό φορέα, δηλαδή στο

ΝΑΤ-ΚΕΑΝ.

Το ΝΑΤ-ΚΕΑΝ, αφού κράτησε τον υπό κρίση

συνταξιοδοτικό φάκελο για άλλα 2 χρόνια, απέρρι-

ψε το αίτηµα και επαναδιαβίβασε, εκ παραδροµής,

τον φάκελο στο ΕΤΕΜ – και όχι στον επόµενο

ασφαλιστικό φορέα, το ΤΕΑΥΕΚ. Ύστερα από πα-

ρέλευση κάποιων µηνών, το ΕΤΕΜ επαναδιαβίβα-

σε τον φάκελο στο ΝΑΤ-ΚΕΑΝ. Στη συνέχεια, το

συγκεκριµένο συνταξιοδοτικό αίτηµα παρέµενε

στάσιµο, ενώ έπρεπε να διαβιβαστεί στον τρίτο κα-

τά σειρά ασφαλιστικό φορέα, το ΤΕΑΥΕΚ.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, θεωρώντας ότι η

οκταετής καθυστέρηση αποτελεί από µόνη της σο-

βαρό φαινόµενο κακοδιοίκησης και συνιστά παρα-

βίαση των δικαιωµάτων του πολίτη, ζήτησε µε πα-

ρέµβασή του να διαβιβαστεί ο συνταξιοδοτικός φά-

κελος από το ΝΑΤ-ΚΕΑΝ στο ΤΕΑΥΕΚ, προκει-

µένου το τελευταίο να κρίνει το συνταξιοδοτικό δι-

καίωµα της ενδιαφεροµένης. Κατόπιν τούτου, ο

συνταξιοδοτικός φάκελος διαβιβάστηκε από το

ΝΑΤ-ΚΕΑΝ και τέθηκε προς κρίση στο τρίτο κατά

σειρά ταµείο, το ΤΕΑΥΕΚ, το οποίο τελικά ικανο-

ποίησε το συνταξιοδοτικό αίτηµα της ενδιαφεροµέ-

νης και της παρέσχε επικουρική σύνταξη λόγω θα-

νάτου του συζύγου της, η οποία εισπράχθηκε ανα-

δροµικά από την ηµεροµηνία της αίτησης της εν-

διαφεροµένης. 
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Φορείς: ΤΕΒΕ - Ταµείο Ασφαλίσεως 

Εµπόρων (ΤΑΕ)

Θέµα: Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε 
περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης - Κακοδιοίκηση
Συνταξιούχος, που λαµβάνει σύνταξη µε βάση τις

διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και µε χρόνο

ασφάλισης στο ΤΕΒΕ, στο ΤΑΕ και στο ΙΚΑ, δια-

µαρτυρήθηκε µε αναφορά του προς τον Συνήγορο

του Πολίτη (υπόθεση 811/2000) για την καθυστέ-

ρηση του ΤΕΒΕ να εκδώσει, ύστερα από αίτησή

του (αρ. πρωτ. 7895/14.4.99), τροποποιητική από-

φαση για την κατάταξη του χρόνου ασφάλισης στο

ΙΚΑ και στο ΤΑΕ σε κατηγορίες του ΤΕΒΕ.

Από την έρευνα της υπόθεσης, ο Συνήγορος

του Πολίτη διαπίστωσε ότι, ενώ το ΙΚΑ ανταπο-

κρίθηκε αµέσως σε σχετικό αίτηµα του ΤΕΒΕ, το

ΤΑΕ εµφανιζόταν να µην έχει αποστείλει σχετική

απάντηση, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί το ΤΕΒΕ

να προχωρήσει στην έκδοση της τροποποιητικής

απόφασης. Στην πραγµατικότητα όµως, η καθυ-

στέρηση οφειλόταν στο γεγονός ότι το ΤΑΕ δεν

θεώρησε σκόπιµο να ενηµερώσει το ΤΕΒΕ, έστω

και τηλεφωνικά, για το γεγονός ότι στο αρχικό έγ-

γραφο µε το οποίο είχε προσδιοριστεί ο χρόνος

ασφάλισης του ενδιαφεροµένου στο ΤΑΕ, η κατα-

γραφή του χρόνου κατάταξης του ασφαλισµένου

είχε γίνει κατά ασφαλιστική κατηγορία του ΤΑΕ,

γεγονός που καθιστούσε αναγκαία την εκ των υστέ-

ρων αντιστοίχηση µε τις ασφαλιστικές κατηγορίες

του ΤΕΒΕ.

Για την άρση της καθυστέρησης αυτής, η οποία

οφείλεται αποκλειστικά στην οργάνωση και τη λει-

τουργία των συγκεκριµένων φορέων κοινωνικής

ασφάλισης και στην έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ

τους, ο Συνήγορος του Πολίτη διαµεσολάβησε µε-

ταξύ των δύο υπηρεσιών και εξήγησε στα αρµόδια

όργανα του ΤΕΒΕ ότι για την αντιστοίχηση του

χρόνου ασφάλισης του συνταξιούχου αρκεί το αρχι-

κό έγγραφο του ΤΑΕ. Έπειτα από τις διευκρινήσεις

αυτές, το ΤΕΒΕ προχώρησε αµέσως στην έκδοση

της τροποποιητικής απόφασης.

3.1.6 Σύνταξη αναπηρίας

Φορέας: ΙΚΑ

Θέµα: Επαναχορήγηση σύνταξης αναπηρίας κατόπιν
επανεξέτασης από την Πρωτοβάθµια Υγειονοµική
Επιτροπή (ΑΥΕ) - Παραβίαση της αρχής της χρη-
στής διοίκησης
Συνταξιούχος, λόγω αναπηρίας από εργατικό ατύ-

χηµα, που συνέβη στις 25.2.1988, υπέβαλε αναφο-

ρά στον Συνήγορο του Πολίτη (υπόθεση 4312/

1999), µε την οποία διαµαρτυρόταν για τη διακοπή

της σύνταξης που του είχε απονεµηθεί µε την αρ.

1754/1989 απόφαση του διευθυντή του ΙΚΑ Ηρα-

κλείου, σύµφωνα µε την οποία το ποσοστό αναπη-

ρίας του ανερχόταν σε 50% και το ποσόν σύνταξης

στο 75% της πλήρους σύνταξης. Η χορήγηση της

εν λόγω σύνταξης παρατάθηκε ύστερα από σχετι-

κές παραποµπές στις αρµόδιες υγειονοµικές επι-

τροπές για το χρονικό διάστηµα από 1.3.1991 έως

28.2.1998.

Το 1998, µε την αρ. 38/1998 γνωµάτευση της

ΑΥΕ Αγίου Νικολάου, ο ενδιαφερόµενος κρίθηκε

ανίκανος για εργασία σε ποσοστό 50%. Στη συνέ-

χεια, µε την αρ. 444/1998 γνωµάτευση της ∆ευτε-

ροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής (ΒΥΕ) Ηρα-

κλείου στην οποία παραπέµφθηκε από τον διευθυ-

ντή του ΙΚΑ Ηρακλείου, κρίθηκε ανίκανος για ερ-

γασία σε ποσοστό 25%.

Μετά την αναποµπή της υπόθεσης από το

ασφαλιστικό όργανο (άρθρο 29 του Κανονισµού

Ασφαλιστικής Αρµοδιότητας ΙΚΑ) προκειµένου να

προσδιοριστεί το ποσοστό αναπηρίας που προκά-

λεσε το ατύχηµα, η ΒΥΕ, µε την αρ. 31/1999 γνω-

µάτευσή της, αναγνώρισε στον ενδιαφερόµενο πο-

σοστό αναπηρίας 50%, αποδιδόµενο στο ατύχηµα.

Στη συνέχεια, το ασφαλιστικό όργανο απέστειλε εκ

νέου την υπόθεση στην παραπάνω υγειονοµική επι-

τροπή, ζητώντας της να αιτιολογήσει την κρίση της

για ποσοστό αναπηρίας 25%, από το οποίο 50%

αποδιδόµενο στο ατύχηµα. Με την αρ. 82/1999

νεότερη γνωµάτευσή της, η ΒΥΕ αναγνώρισε στον

ενδιαφερόµενο συνολικό ποσοστό αναπηρίας 25%,

το οποίο απέδωσε στο σύνολό του στο ατύχηµα της

25ης Φεβρουαρίου 1988. Τέλος, µε την αρ. 759/

1999 απόφαση της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτρο-

πής, απορρίφθηκε η αρ. 4623/1999 ένσταση του

ενδιαφεροµένου κατά της αρ. 841/1999 απόφασης

του διευθυντή του ΙΚΑ Ηρακλείου, µε την οποία

είχε διακοπεί η παροχή σύνταξης προς αυτόν. 

Με βάση τα παραπάνω πραγµατικά περιστατικά

και µε έγγραφό του προς τη διοίκηση του ΙΚΑ, ο

Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε την επανεξέταση της

υπόθεσης. Προκειµένου µάλιστα να αρθεί η αµφιβο-

λία που είχε δηµιουργηθεί από τις συνεχείς αναπο-

µπές της υπόθεσης από και προς τη ΒΥΕ, στο έγγρα-

φό του ο Συνήγορος του Πολίτη επικαλέστηκε τη

διάταξη του άρθρου 18 του Κανονισµού Ασφαλιστι-

κής Αρµοδιότητας ΙΚΑ, όπου συγκεκριµένα αναφέρε-

ται ότι «το αρµόδιο όργανον της ασφαλίσεως δύναται

οποτεδήποτε να υποβάλει εκ νέου εις ιατρική εξέτα-

σιν τον συνταξιούχο, του δικαιώµατος του οποίου

προϋπόθεσις είναι ορισµένη κατάσταση της υγείας

του». Στο ίδιο έγγραφο επισηµάνθηκαν οι αντιφάσεις

που περιέχονταν στις αλλεπάλληλες γνωµατεύσεις

της ΒΥΕ, η οποία όφειλε να άρει τις σχετικές αµφι-

σβητήσεις και να κρίνει αιτιολογηµένα και µε τρόπο

σαφή για το ποσοστό αναπηρίας του ασφαλισµένου.

Το ΙΚΑ, αποδεχόµενο την πρόταση του Συνη-
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γόρου του Πολίτη, προέβη στην επανεξέταση του

ενδιαφεροµένου από την αρµόδια ΑΥΕ Αγίου Νικο-

λάου, η οποία έκρινε ότι το ποσοστό αναπηρίας

ανερχόταν σε 50% (από το οποίο 40% αποδόθηκε

στο ατύχηµα) και στη συνέχεια το Ίδρυµα επανα-

χορήγησε σύνταξη αναπηρίας για το διάστηµα από

17.2.2000 έως 28.2.2002.

Φορείς: ΙΚΑ - Γενικό Λογιστήριο 

του Κράτους (ΓΛΚ)

Θέµα: Απονοµή σύνταξης αναπηρίας από 
διαδοχική ασφάλιση σε ψυχικά ασθενή - 
Παραβίαση της νοµιµότητας
Πολίτης κατέθεσε αναφορά (υπόθεση 1845/1999)

για λογαριασµό του γιου του, ο οποίος βρίσκεται σε

δικαστική συµπαράσταση λόγω βαρύτατης ψυχικής

διαταραχής. Το αίτηµα του προσφεύγοντος ήταν

να εξευρεθεί τρόπος να αρθούν τα προβλήµατα που

ανέκυψαν µεταξύ του ΙΚΑ και του ΓΛΚ κατά τη

διαδικασία συνταξιοδότησης του γιου του και να

απονεµηθεί στον τελευταίο σύνταξη αναπηρίας.

Συγκεκριµένα, ο γιος του εργάζονταν για το διά-

στηµα 1.1.1974-31.12.1981 στον ιδιωτικό τοµέα µε

ασφάλιση στο ΙΚΑ και από τις 24.10.1986 έως τις

9.9.1991 ως δηµόσιος υπάλληλος υπαγόµενος στο

Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (ΥΕΘΑ) µε ασφάλιση

δηµοσίου. Από το 1987 άρχισε να παρουσιάζει σο-

βαρά ψυχικά προβλήµατα, τα οποία είχαν ως απο-

τέλεσµα την απόλυση από την υπηρεσία του, µε

απόφαση του πενταµελούς Πειθαρχικού Συµβουλί-

ου ΜΥΥΕΘΑ του Γενικού Επιτελείου Στρατού,

λόγω αδικαιολόγητης απουσίας άνω των 30 ηµερών

από την υπηρεσία του (αρ. 38/1992). Το 1994 το

ΓΛΚ απέρριψε αίτησή του για συνταξιοδότηση λό-

γω αναπηρίας, µε την αιτιολογία ότι η απόλυσή του

από την υπηρεσία λόγω πειθαρχικού παραπτώµα-

τος (αδικαιολόγητη απουσία από την υπηρεσία άνω

των 30 ηµερών) είχε ως αποτέλεσµα την απώλεια

του συνταξιοδοτικού του δικαιώµατος, σύµφωνα µε

το άρθρο 63 του τότε ισχύοντος Κώδικα Πολιτικών

και Στρατιωτικών Συντάξεων.

Κατά τη διερεύνηση της αναφοράς διαπιστώ-

θηκε ότι ο συγκεκριµένος πολίτης δικαιούται σύ-

νταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ, µε βάση τις διατά-

ξεις της διαδοχικής ασφάλισης (άρθρο 9 του Ν.

1405/1983 και άρθρο 14 του Ν. 1902/1990). Επει-

δή όµως τελευταίος οργανισµός ασφάλισής του

ήταν το δηµόσιο, θα έπρεπε, σύµφωνα µε τις ισχύ-

ουσες διατάξεις, το αίτηµά του για συνταξιοδότηση

να κριθεί πρώτα από αυτόν τον φορέα, ώστε στη

συνέχεια να είναι δυνατή η εξέταση του αιτήµατος

από τον αµέσως προηγούµενο ασφαλιστικό φορέα,

στην προκειµένη περίπτωση το ΙΚΑ.

Όµως το ΓΛΚ, επικαλούµενο νοµικά κωλύµα-

τα, αρνούνταν να παραπέµψει τον πολίτη στην αρ-

µόδια υγειονοµική επιτροπή, όπως ορίζει η διαδι-

κασία απονοµής των συντάξεων αναπηρίας. Η άρ-

νηση αυτή εµπόδιζε την προώθηση της διαδικασί-

ας. Η στάση του ΓΛΚ δεν µεταβλήθηκε, ακόµη και

όταν εκδόθηκε η αρ. Φ61/195/1997 απόφαση του

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

για την επίλυση της διαφοράς, σύµφωνα µε την

οποία αρµόδιο για την παραποµπή του ασφαλισµέ-

νου σε υγειονοµική επιτροπή ορίστηκε το δηµόσιο.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επικοινώνησε εγγρά-

φως και µε τους δύο εµπλεκόµενους φορείς, ζητώ-

ντας είτε να εφαρµόσει το ΓΛΚ την υπουργική από-

φαση είτε να συνεργαστούν οι φορείς µεταξύ τους

για την εξεύρεση άλλης πιθανής λύσης. Στην απά-

ντησή του προς τον Συνήγορο του Πολίτη το ΓΛΚ

επανέλαβε την προηγούµενη θέση του. Το ΙΚΑ επι-

βεβαίωσε ότι ο πολίτης θεµελίωνε δικαίωµα, µε

βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, και

ενέµεινε στην προϋπόθεση της απονοµής του

ποσοστού αναπηρίας από τον τελευταίο ασφαλι-

στικό φορέα. Θεωρώντας ότι η στάση του ΓΛΚ δη-

µιουργούσε εκ των πραγµάτων όρους παραβίασης

του συνταγµατικώς κατοχυρωµένου (άρθρο 21) δι-

καιώµατος προστασίας των ψυχικά ασθενών και

των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ο Συνήγορος του

Πολίτη έθεσε το θέµα στον αρµόδιο Υπουργό Οι-

κονοµικών, ζητώντας τη συνδροµή του για την τελι-

κή επίλυση του προβλήµατος.

Η παρέµβαση του Υπουργού είχε ως αποτέλεσµα

να δεσµευθεί το ΓΛΚ ότι θα κινήσει τη διαδικασία

έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης σε συ-

νεννόηση µε τη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών

Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ). Ύστερα από ανταλλαγή εγ-

γράφων µεταξύ του ΓΛΚ και της ΓΓΚΑ σχετικά µε

την αναγκαιότητα ή µη της έκδοσης νέας κοινής

υπουργικής απόφασης µε βάση τις διατάξεις του

άρθρου 11 του Ν∆ 4202/1961, όπως τροποποιήθηκε

µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2079/1992, η

ΓΓΚΑ ζήτησε από το ΓΛΚ την άµεση εφαρµογή της

ήδη υπάρχουσας υπουργικής απόφασης. Το ΓΛΚ

ακολούθησε την παραπάνω πρόταση της ΓΓΚΑ και

του Συνηγόρου του Πολίτη και παρέπεµψε τον

ενδιαφερόµενο στην αρµόδια υγειονοµική επιτροπή. 

Φορέας: ΟΓΑ

Θέµα: Σύσταση υγειονοµικής επιτροπής στον τόπο
κατοικίας του ασφαλισµένου, προκειµένου 
να του χορηγηθεί σύνταξη αναπηρίας - 
Προσβολή ασφαλιστικού δικαιώµατος
Πολίτης υπέβαλε αναφορά στον Συνήγορο του

Πολίτη (υπόθεση 10760/1999), όταν διαπίστωσε

ότι για να συνεχίσει να λαµβάνει την αναπηρική

σύνταξη από τον ΟΓΑ έπρεπε να εξεταστεί από

δευτεροβάθµια υγειονοµική επιτροπή (ΒΥΕ). Ο συ-

γκεκριµένος πολίτης είχε κριθεί ανάπηρος από την
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αρµόδια υγειονοµική επιτροπή σύµφωνα µε τις σχε-

τικές διατάξεις και λάµβανε σύνταξη αναπηρίας

από τον ΟΓΑ. Στη συνέχεια εξετάστηκε εκ νέου

από την Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή του

ΙΚΑ Σάµου, η οποία δεν του καθόρισε ποσοστό

αναπηρίας και έτσι κλήθηκε από το ΙΚΑ Πειραιά

να εξεταστεί από ΒΥΕ στον Πειραιά, όπου όµως,

όπως βεβαιώνεται και από το νοσοκοµείο Σάµου,

αδυνατούσε να µεταβεί λόγω ορθοπεδικών προβλη-

µάτων. Λόγω µη προσέλευσης του ενδιαφεροµένου

ο φάκελος τέθηκε στο αρχείο της υπηρεσίας. Ο

ενδιαφερόµενος υπέβαλε νέα αίτηση το 1997 και

έκτοτε δεν υπήρξε καµία εξέλιξη.

Απευθυνόµενος στη διοίκηση του ΟΓΑ, ο Συνή-

γορος του Πολίτη πληροφορήθηκε ότι ο ενδιαφε-

ρόµενος έπρεπε να εξεταστεί από την υγειονοµική

επιτροπή στον Πειραιά. Λόγω όµως των σοβαρών

προβληµάτων υγείας που παρουσίαζε, κάτι τέτοιο

θα ήταν και πάλι ανέφικτο. Έτσι, µε τη διαµεσολά-

βηση του Συνηγόρου του Πολίτη, συστάθηκε Υγει-

ονοµική Επιτροπή στη Σάµο, όπου και εξετάστηκε

ο πολίτης και ικανοποιήθηκε το αίτηµά του.

Φορέας: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

Θέµα: Παραποµπή συνταξιούχου σε υγειονοµική
επιτροπή λόγω επιδείνωσης της κατάστασης 
της υγείας του - Παραβίαση της αρχής 
της επιείκειας
Συνταξιούχος, ανάπηρος πολέµου, υπέβαλε αναφο-

ρά (υπόθεση 5930/2000) ζητώντας τη διαµεσολά-

βηση του Συνηγόρου του Πολίτη σε πρόβληµα που

είχε ανακύψει µε τον συνταξιοδοτικό του φορέα (Γε-

νικό Λογιστήριο του Κράτους, ΓΛΚ). Ειδικότερα, µε

αρχική απόφαση της Ανωτάτης Στρατού Υγει-

ονοµικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ), µε βάση την οποία

συνταξιοδοτήθηκε, του αναγνωρίστηκε ποσοστό

αναπηρίας 30%, το οποίο αργότερα (1989) ανήλθε

σε 35% και στη συνέχεια, ύστερα από νέα επανεξέ-

ταση το 1991, σε 45%. Μεταγενέστερα όµως, το

1998, ο αρχικός τραυµατισµός του –κάταγµα από

πυροβόλο όπλο– οδήγησε σε καίρια επιδείνωση της

υγείας του, µε αποτέλεσµα να υποβληθεί σε ακρω-

τηριασµό του αριστερού του ποδιού πάνω από το

γόνατο.

Μετά τον ακρωτηριασµό ο πολίτης ζήτησε την

επανεξέτασή του από την ΑΣΥΕ, προκειµένου να

καθοριστεί εκ νέου το ποσοστό της αναπηρίας του

και συνακόλουθα το ύψος της σύνταξής του. Το αί-

τηµά του απορρίφθηκε κατ’ επανάληψη από το

ΓΛΚ, αφού, σύµφωνα µε το Π∆ 1285/1981 (άρθρο

123, παράγρ. 1, εδάφιο β), «οι επανεξετάσεις … σε

καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι περισσότερες

από δύο (2)».

Σύµφωνα µε το άρθρο 123, παράγρ. 1 του Π∆

1285/1981 (άρθρο 2, παράγρ. 1 του ΑΝ 1656/

1951), όπως ίσχυε πριν από τον Ν. 1489/1984,

ήταν δυνατή η επανεξέταση από την ΑΣΥΕ χωρίς

περιορισµό στον αριθµό των επανεξετάσεων. Ωστό-

σο, µια ατέρµων διαδικασία επανεξετάσεων οδηγού-

σε σε ενδεχόµενη κατάχρηση του δικαιώµατος και

σε άσκοπη κινητοποίηση διαδικασιών και µηχανι-

σµών, ενώ προφανώς δεν ανταποκρινόταν στις υφι-

στάµενες ανάγκες. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί

αυτό το πρόβληµα, ο νοµοθέτης έθεσε σαφές όριο

δύο επανεξετάσεων.

Ωστόσο, ως καίρια βλάβη της υγείας, ο ακρω-

τηριασµός απολαµβάνει προνοµιακής θέσης στο

σύστηµα απονοµής πολεµικών συντάξεων. Για πα-

ράδειγµα, στο άρθρο 10, παράγρ. 1, εδάφιο β του

Π∆ 1285/1981 καθιερώνεται τεκµήριο διαρκούς

µείωσης της ικανότητας για εργασία σε περίπτωση

ακρωτηριασµού. Επιπλέον, ο ακρωτηριασµός απο-

τελεί γεγονός άµεσα διαπιστώσιµο αλλά και µε συ-

νέπειες εύκολα διαγνώσιµες, επιφέρει δε σηµαντική

επιβάρυνση των όρων ζωής του ανθρώπου (βλ. π.χ.

τον Κανονισµό Εκτίµησης Βαθµού Αναπηρίας του

ΙΚΑ, ΦΕΚ 819/Β΄/7.10.93). Συνεπώς, ο ακρωτη-

ριασµός δεν συνιστά µια γραµµική µορφή εξέλιξης

της νόσου ή του τραύµατος, αλλά µια επιβάρυνση

στην υγεία διαφορετικής ποιότητας, που αποτελεί

συνέπεια της νόσου ή του τραύµατος.

Από τις παραπάνω επισηµάνσεις ανακύπτει ένα

σηµαντικό πρόβληµα σε περιπτώσεις που, ενώ ανά-

πηρος πολέµου υπέστη ακρωτηριασµό εξαιτίας

τραύµατος από τον πόλεµο, δεν του παρέχεται η

δυνατότητα νέας εκτίµησης του ποσοστού αναπη-

ρίας του. Η παροχή µιας τέτοιας δυνατότητας στη

συγκεκριµένη περίπτωση φαίνεται εύλογη, καθώς

είναι εµφανής ο αιτιώδης συσχετισµός µεταξύ του

ακρωτηριασµού που συνιστά επιδείνωση της υγείας

και του πολεµικού τραύµατος. Εκτός από τη συγκε-

κριµένη υπόθεση, ενδέχεται να ανακύψουν και άλ-

λες ακραίες περιπτώσεις, όπου, µετά την εξάντληση

των δύο επανεξετάσεων, ανακύπτει ραγδαία επιδεί-

νωση της υγείας και συνεπώς καθίσταται αναγκαία

η προσαρµογή του ποσοστού αναπηρίας στα νέα

πραγµατικά δεδοµένα της υγείας του ενδιαφε-

ροµένου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο περιοριστικός

όρος των δύο επανεξετάσεων αποτελεί τροχοπέδη

που οδηγεί σε εσφαλµένη κρίση του βαθµού αναπη-

ρίας του πολεµικού συνταξιούχου σε σχέση µε τη

βλάβη που έχει υποστεί.

Κατά την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη, η

εφαρµογή της αρχής της επιείκειας σε µια τέτοια

εξαιρετική περίπτωση δεν αντιστρατεύεται την

εφαρµογή των διατάξεων του νόµου, αλλά προτεί-

νει διέξοδο για µια ουσιαστικά ορθολογική αντιµε-

τώπιση του πολίτη που δεν καλύπτεται από τις σχε-

τικές διατάξεις. Ωστόσο, επειδή για την οµοιογενή

αντιµετώπιση των περιπτώσεων που παρουσιάζουν
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επιδείνωση είναι αναγκαία η ύπαρξη ενιαίου κριτη-

ρίου, δεν µπορεί η κατ’ εξαίρεση κρίση στο πλαίσιο

της κείµενης νοµοθεσίας να αποτελέσει διαρκή λύ-

ση για τον χειρισµό αυτού του είδους υπαρκτών

προβληµάτων.

Με βάση αυτό το σκεπτικό, ο Συνήγορος του

Πολίτη απευθύνθηκε στο ΓΛΚ, εξέθεσε τον προ-

βληµατισµό του και ζήτησε την εξέταση του θέµα-

τος σε δύο επίπεδα: 

α) Ως προς το συγκεκριµένο θέµα, εισηγήθηκε

την αναζήτηση λύσης στο πλαίσιο της κείµενης

νοµοθεσίας, προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να εξε-

ταστεί εκ νέου από υγειονοµική επιτροπή. 

β) Ως προς το ευρύτερο πρόβληµα ήγειρε την

προοπτική τροποποίησης της σχετικής νοµοθεσίας,

έτσι ώστε, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να καταστεί

δυνατή και τρίτη επανεξέταση.

Το ΓΛΚ (47η ∆ιεύθυνση) αντέδρασε θετικά

στην παραπάνω πρόταση. Αφού διαπίστωσε την

αδυναµία εξεύρεσης λύσης στο πλαίσιο της ισχύου-

σας νοµοθεσίας, αναγνώρισε τη σοβαρότητα του

προβλήµατος, συµφώνησε µε την πρόταση του Συ-

νηγόρου του Πολίτη και ανέλαβε την πρωτοβουλία

προώθησης νοµοθετικής λύσης του θέµατος. Έπει-

τα από τη θετική εισήγηση της αρµόδιας διεύθυν-

σης, ο Υπουργός Οικονοµικών αποφάσισε την προ-

ώθηση της σχετικής συνταξιοδοτικής διάταξης

προς ψήφιση (βλ. κεφ. ΣΤ΄).

3.1.7 Σύνταξη θανάτου

Φορέας: Ταµείο Νοµικών 

Θέµα: Συνταξιοδότηση χήρων ανδρών λόγω θανάτου
της συζύγου - Παραβίαση της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης µεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέµατα
κοινωνικής ασφάλισης
Πολίτης κατέθεσε αναφορά (υπόθεση 5138/1999)

στην Αρχή, διαµαρτυρόµενος για την ολιγωρία και

τη διετή καθυστέρηση του Ταµείου Νοµικών (ΤΝ)

να απαντήσει σε αίτησή του για τη χορήγηση σε

αυτόν της σύνταξης της αποθανούσης συζύγου του,

τέως υπαλλήλου του Ταµείου Υγείας ∆ικηγόρων

Επαρχιών (ΤΥ∆Ε).

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθη-

κε ότι πέραν του προβλήµατος της καθυστέρησης

απάντησης, που αποτελούσε το αρχικό αίτηµα του

πολίτη, το βασικό πρόβληµα συνδεόταν µε τη θεµε-

λίωση του δικαιώµατος συνταξιοδότησης του αι-

τούντος. Συγκεκριµένα, οι υπάλληλοι του ΤΥ∆Ε

ασφαλίζονται στο ΤΝ µε το καθεστώς που ισχύει

για τους υπαλλήλους του ΤΝ (άρθρο 47 του Ν.

4507/1966), οι οποίοι συνταξιοδοτούνται, σύµφω-

να µε το άρθρο 9, παράγρ. 9 του Ν∆ 4579/1966,

κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και

Στρατιωτικών Συντάξεων. Ο συγκεκριµένος πολί-

της όµως δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που θέτει

η διάταξη του άρθρου 5, παράγρ. 3 του Π∆ 1041/

1979 για τη συνταξιοδότηση των ανδρών χήρων

συζύγων.

Με αφορµή την αναφορά του ενδιαφεροµένου,

ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε πόρισµα, στο

οποίο επισήµανε την αντισυνταγµατικότητα του

άρθρου 5, παράγρ. 3 του Κώδικα Πολιτικών και

Στρατιωτικών Συντάξεων, µε βάση την αρ. 1273/

1996 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που

έκρινε ότι η διάταξη αυτή αντιβαίνει στην αρχή της

ίσης µεταχείρισης των δύο φύλων (άρθρο 4, παράγρ.

2 του Συντάγµατος). Το πόρισµα του Συνηγόρου

του Πολίτη επισήµανε επίσης και την ουσιαστική

αλλαγή που επήλθε στο καθεστώς συνταξιοδότησης

των ανδρών δικαιούχων σύνταξης λόγω χηρείας µε

το άρθρο 62 του Ν. 2676/1999, σύµφωνα µε το

οποίο θεσπίζονται κοινές προϋποθέσεις για τη χο-

ρήγηση σύνταξης χηρείας στους οργανισµούς αρµο-

διότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων, ανεξαρτήτως του φύλου των αιτού-

ντων. Με βάση αυτά τα δεδοµένα, ο Συνήγορος του

Πολίτη ζήτησε να κριθεί το αίτηµα του πολίτη µε τις

ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και για τις χήρες

συζύγους θανόντων δηµοσίων υπαλλήλων ή συντα-

ξιούχων του δηµοσίου, που υποβάλλουν σχετικό

αίτηµα.

Το πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε

αποδεκτό και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ταµείου

εξέδωσε την αρ. 3937/1.3.00 απόφαση, µε βάση

την οποία απονεµήθηκε σύνταξη χηρείας στον εν-

διαφερόµενο.

Η θετική αυτή εξέλιξη δεν επιλύει το γενικότε-

ρο πρόβληµα ρύθµισης που εγείρει το άρθρο 5,

παράγρ. 3 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτι-

κών Συντάξεων. Μέχρι στιγµής, οι υπηρεσίες του

ΓΛΚ κρίνουν το δικαίωµα των ανδρών χήρων συζύ-

γων µε βάση τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν

και για τις γυναίκες, πρακτική η οποία στηρίζεται

στην παραπάνω απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρί-

ου και όχι σε διάταξη νόµου. Ειδικότερα, στο άρθρο

5, παράγρ. 3 του προϊσχύσαντος Π∆ 1041/1979,

αλλά και του πρόσφατου Π∆ 166/2000, το οποίο

αποτελεί τον νέο Κώδικα Πολιτικών και Στρατιω-

τικών Συντάξεων, ορίζεται ότι «ο σύζυγος γυναίκας

δηµοσίου υπαλλήλου ή συνταξιούχου που ζει µετά

τον θάνατό της δικαιούται σύνταξη από το ∆ηµόσιο

σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της

της παραγράφου 1α αυτού του άρθρου, αν κατά τον

χρόνο του θανάτου της συζύγου του ήταν άπορος

και ανίκανος για την άσκηση οποιουδήποτε βιοπο-

ριστικού επαγγέλµατος σε ποσοστό µεγαλύτερο του

65%. Η ανικανότητα αυτή αποδεικνύεται µε γνω-

µάτευση της ΑΣΥΕ Επιτροπής. Όπου σε αυτόν τον

Κώδικα αναγράφεται η λέξη ‘χήρα’ για την από-
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κτηση ή απώλεια ή αναστολή του δικαιώµατος

σύνταξης ή τον υπολογισµό της, εννοείται και ο

χήρος που αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο».

Η παραπάνω διάταξη του Π∆ 1041/1979 έχει κρι-

θεί από την ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ως αντισυνταγµατική, αντιβαίνουσα στις διατάξεις

του άρθρου 4, παράγρ. 1 και 2 του Συντάγµατος και

παραβιάζουσα την αρχή της ίσης µεταχείρισης των

δύο φύλων. Σε επίπεδο κοινοτικού δικαίου η αρχή

αυτή κατοχυρώνεται από το άρθρο 141 (πρώην

119) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

καθώς και από τις οδηγίες 79/7 ΕΟΚ και 75/117

ΕΟΚ. Με την παραπάνω απόφαση, το Ελεγκτικό

Συνέδριο έκρινε ότι δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι

απόκλισης από τη συνταγµατική αρχή της ισότη-

τας, ικανοί να δικαιολογήσουν τη διαφορετική

µεταχείριση των δύο φύλων, σύµφωνα µε την εξαί-

ρεση που προβλέπει το άρθρο 116, παράγρ. 2 του

Συντάγµατος.

Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) (υποθέσεις Barber

C-262/1988, Beaune C-7/1993, ∆ΕΗ 147/1995), η

θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος εµπί-

πτει στην έννοια της αµοιβής του άρθρου 119 της

Συνθήκης ΕΟΚ (άρθρο 141 ΕΚ), το οποίο απαγο-

ρεύει την επιβολή διακρίσεων βασισµένων στο φύ-

λο των δικαιούχων. Ανάλογη θέση έχουν λάβει τόσο

το Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ 1261/1994,

5367/1996) όσο και ο Άρειος Πάγος (7/1993, 3/

1995, 15/1997), υιοθετώντας τη δηµιουργική εφαρ-

µογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης των δύο

φύλων. 

Συνέπεια αυτού είναι και η επέκταση των ευνοϊ-

κότερων προϋποθέσεων που ισχύουν για τις γυναί-

κες χήρες και στους άνδρες, όπου από την κείµενη

νοµοθεσία ρυθµίζεται κατά ανόµοιο τρόπο το δικαί-

ωµα στη σύνταξη χηρείας ανδρών και γυναικών.

Στην προσπάθειά του να άρει τις συνθήκες άνισης

µεταχείρισης κατά την κρίση του συνταξιοδοτικού

δικαιώµατος των επιζώντων συζύγων, ο σύγχρονος

νοµοθέτης προέβη στη θέσπιση του άρθρου 62 του

Ν. 2676/1999, το οποίο ρυθµίζει κατά τρόπο ενιαίο

το δικαίωµα συνταξιοδότησης λόγω χηρείας. Η

παραπάνω διάταξη έχει εφαρµογή στους ασφαλι-

σµένους που ασφαλίστηκαν είτε πριν είτε µετά την

1.1.1993. Παράλληλα, καταλαµβάνει ρητά και τις

περιπτώσεις όπου, µε βάση τις προϊσχύουσες δια-

τάξεις περί ανδρών χήρων για τους οποίους το

προϊσχύον δίκαιο απαιτούσε πρόσθετες προϋποθέ-

σεις (βλ. άρθρο 27 του Ν. 2084/1992), ο επιζών σύ-

ζυγος δεν δικαιούνταν σύνταξης λόγω θανάτου της

συζύγου. 

Η διάταξη του άρθρου 62 του Ν. 2676/1999

έχει εφαρµογή σε όλους τους ασφαλιστικούς οργα-

νισµούς που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

και συνεπώς δεν έχει καµία ισχύ για τους ασφαλι-

σµένους του δηµοσίου, οι οποίοι διέπονται από τις

διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών

Συντάξεων.

Κατόπιν τούτων, η επίµαχη διάταξη του άρθρου

5 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντά-

ξεων, η οποία διατηρείται σε ισχύ και επαναλαµβά-

νεται στον νέο Κώδικα (Π∆ 166/2000), παρά την

αντισυνταγµατικότητά της και την εκπεφρασµένη

κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επ’ αυτού, αποτε-

λεί παραφωνία στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, που

κατά το µεγαλύτερο µέρος του εναρµονίζεται µε

την αρχή της ίσης µεταχείρισης των δύο φύλων. Η

διατήρηση της παραπάνω διάταξης αντιβαίνει στην

αρχή του κράτους δικαίου, κατά την οποία η κοινή

νοµοθεσία οφείλει να σέβεται τόσο τις συνταγµατι-

κές επιταγές όσο και τις επιταγές του κοινοτικού δι-

καίου. Ο νοµοθέτης αντίστοιχα έχει την υποχρέω-

ση να καταργήσει κάθε διάταξη που είναι αντίθετη

µε τις παραπάνω επιταγές και να εναρµονίσει τις

ρυθµίσεις του µε τις προστατευτέες γενικές αρχές

του δικαίου, λαµβάνοντας υπόψη και τη σχετική

νοµολογία (βλ. κεφ. ΣΤ΄).

Φορέας: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

Θέµα: Καταβολή σύνταξης από το δηµόσιο 
στην περίπτωση λήψης «ισόβιας σύνταξης» - 
Προσβολή ασφαλιστικού δικαιώµατος
Πολίτις κατέθεσε αναφορά (υπόθεση 6689/2000) µε

την οποία διαµαρτυρήθηκε για την άρνηση του Γενι-

κού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) να της χορηγή-

σει, µε βάση την ιδιότητά της ως διαζευγµένης θυγα-

τέρας, τη σύνταξη του αποθανόντος πατέρα της.

Συγκεκριµένα, η 43η ∆ιεύθυνση του ΓΛΚ απέρριψε

το αίτηµα, µε την αιτιολογία ότι, σύµφωνα µε το

άρθρο 2, παράγρ. 1γ του Π∆ 850/1980, η αιτούσα

δεν δικαιούται σύνταξης επειδή λαµβάνει «ισόβια

πολυτεκνική σύνταξη» από τον ΟΓΑ. Σε συνέχεια

της απορριπτικής απόφασης, η ενδιαφερόµενη κατέ-

θεσε ένσταση στην επιτροπή ενστάσεων του ΓΛΚ.

Από την έρευνα της υπόθεσης και την επικοι-

νωνία του Συνηγόρου του Πολίτη µε το ΓΛΚ, προ-

έκυψε ότι το πρόβληµα εντοπίζεται στην ερµηνεία

του ΓΛΚ, σύµφωνα µε την οποία η «ισόβια πολυτε-

κνική σύνταξη» εξοµοιώνεται µε τη σύνταξη που

απονέµεται από το δηµόσιο ταµείο, γεγονός που

οδηγεί στον αποκλεισµό της αιτούσας από το δικαί-

ωµα σύνταξης, ως διαζευγµένης θυγατέρας δηµοσί-

ου υπαλλήλου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε έγγραφο

προς την Επιτροπή Ενστάσεων του ΓΛΚ, στο οποίο

εξέφρασε την άποψη ότι η πολυτεκνική «σύνταξη»

αποτελεί οικογενειακό επίδοµα που χορηγείται µε

βάση την πολυτεκνική ιδιότητα του δικαιούχου (άρ-
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θρο 63 του Ν. 1892/1990), η καταβολή του οποίου

παγιώνεται ύστερα από την παρέλευση ορισµένου

χρόνου. 

Κατά συνέπεια, η χορήγηση πολυτεκνικής «σύ-

νταξης» δεν µπορεί να αποκλείει τη συνταξιοδότη-

ση της δικαιούχου ως διαζευγµένης θυγατέρας θα-

νόντος δηµοσίου υπαλλήλου, µε βάση τις διατάξεις

του Π∆ 850/1980. Η επιτροπή ενστάσεων δεν έκα-

νε αποδεκτές τις προτάσεις του Συνηγόρου του

Πολίτη και απέρριψε την ένσταση της ενδιαφερο-

µένης. Η απόρριψη του αιτήµατος στηρίχθηκε στη

στενή γραµµατική ερµηνεία και στην περιοριστική

εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικών

και Στρατιωτικών Συντάξεων, σε συνδυασµό µε τις

διατάξεις του Π∆ 850/1980.

Το σκεπτικό του Συνηγόρου του Πολίτη στο

θέµα αυτό είναι το ακόλουθο: σύµφωνα µε το άρθρο

2, παράγρ. 1γ του Π∆ 850/1980, «η διαζευγµένη

θυγατέρα υπαλλήλου, δικαιούται σύνταξη από το

∆ηµόσιο Ταµείο εφόσον, αα)…ββ)…γγ)… δεν

λαµβάνει άλλη σύνταξη…». Οι υπηρεσίες του ΓΛΚ

θεωρούν κατά πάγιο τρόπο ότι η πολυτεκνική «σύ-

νταξη» αποκλείει τη χορήγηση σύνταξης από το δη-

µόσιο, όταν κρίνουν το αίτηµα µε βάση την αντί-

στοιχη πανοµοιότυπη διάταξη του Κώδικα Πολιτι-

κών και Στρατιωτικών Συντάξεων (άρθρο 5, πα-

ράγρ. 1γ του Π∆ 1041/1979, όπως ισχύει µε το Π∆

166/2000). Ειδικότερα, το ΓΛΚ επικαλείται υπέρ

της άποψής του την αρ. 2617/1999 πράξη του Α΄

Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ), µε την

οποία κρίθηκε ότι η πολυτεκνική «σύνταξη» απο-

κλείει την επαναχορήγηση της σύνταξης αγωνιστή

Εθνικής Αντίστασης. Ωστόσο, η πολυτεκνική «σύ-

νταξη», ως παροχή µη ανταποδοτικού χαρακτήρα,

συνιστά σύνθετη παροχή κοινωνικής ασφάλισης.

Αυτό σηµαίνει κατ’ αρχήν ότι η καταβολή της δεν

συναρτάται προς την εργασία τής δικαιούχου και

την οικονοµική της κατάσταση, αλλά ούτε και συν-

δέεται µε την ύπαρξη ασφαλιστικής σχέσης µε

κάποιον φορέα (ΣτΕ 997/1998, ∆ΠρΑθ 59/1999).

Την άποψη αυτή έχει εκφράσει άλλωστε και η ολο-

µέλεια του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, στην

αρ. 460/1991 γνωµοδότηση, όπου αναφέρεται ότι

η ισόβια «σύνταξη» έχει χαρακτήρα κοινωνικής πα-

ροχής, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισµό της ως

«σύνταξης».

Εξάλλου, η χορήγηση της πολυτεκνικής «σύντα-

ξης» εξυπηρετεί εντελώς διαφορετικούς σκοπούς

από τις συντάξεις ανταποδοτικού χαρακτήρα, στις

οποίες προφανώς αναφέρεται η προϋπόθεση που

θέτει το Π∆ 850/1980 (άρθρο 2, παράγρ. 1γ) ως

αιτία αποκλεισµού του δικαιώµατος της διαζευγµέ-

νης θυγατέρας για συνταξιοδότηση. Έτσι, η ισόβια

«σύνταξη» δεν αποσκοπεί στην κάλυψη συγκεκρι-

µένων ασφαλιστικών κινδύνων, όπως το γήρας, η

αναπηρία ή ο θάνατος, αλλά εντάσσεται στα µέτρα

που λαµβάνει το κράτος, µε βάση το άρθρο 21,

παράγρ. 1 και 2 του Συντάγµατος, για την προστα-

σία της οικογένειας εν γένει και της πολύτεκνης οι-

κογένειας ειδικότερα, και τα οποία αποσκοπούν

στην αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµα-

τος της χώρας. Εξάλλου, στο άρθρο 63 του Ν.

1892/1990, στο οποίο ορίζονται τα µέτρα για την

αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος,

χρησιµοποιείται επανειληµµένα και ρητά ο όρος

«επίδοµα» όταν γίνεται αναφορά στη λεγόµενη

«ισόβια σύνταξη».

Κατά την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη, η

ρύθµιση αυτή υποδεικνύει µε σαφήνεια ότι η κατα-

βολή των παροχών αυτών –στις οποίες συµπερι-

λαµβάνεται η πολυτεκνική «σύνταξη»– είναι αυτό-

νοµη και συνεπώς δεν επηρεάζεται από τη χορή-

γηση άλλης παροχής από οποιονδήποτε ασφαλι-

στικό φορέα, αλλά ούτε και την επηρεάζει. Ωστό-

σο, η εµµονή του ΓΛΚ στη γραµµατική ερµηνεία

του νόµου οδηγεί στην αναγκαιότητα της ρητής

εξαίρεσης της εν λόγω παροχής από την έννοια

της σύνταξης προκειµένου να αρθεί το πρόβληµα

(βλ. κεφ. ΣΤ΄).

3.1.8 Σύνταξη θανάτου από διαδοχική
ασφάλιση

Φορείς: ΙΚΑ - Ναυτικό Αποµαχικό 

Ταµείο (ΝΑΤ)

Θέµα: Εξέταση αιτήµατος για συνταξιοδότηση 
επιζώντος µε βάση τις διατάξεις της διαδοχικής
ασφάλισης - Παραβίαση ασφαλιστικού δικαιώµατος
Χήρα ασφαλισµένου στο ΙΚΑ και το ΝΑΤ υπέβα-

λε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη (υπόθεση

6905/2000) διαµαρτυρόµενη για την άρνηση των

ταµείων να ανταποκριθούν στην αίτηση συνταξιο-

δότησής της λόγω θανάτου του συζύγου της. Η πο-

λίτις υπέβαλε αρχικά στο ΙΚΑ αίτηση για τη

συνταξιοδότησή της. Υπήρξε όµως αµφισβήτηση

µεταξύ του ΙΚΑ και του ΝΑΤ για το ποιος είναι

αρµόδιος να κρίνει το συνταξιοδοτικό αίτηµα της

ενδιαφεροµένης. Ως τελευταίος ασφαλιστικός

φορέας, τo IKA απέρριψε το αίτηµα της ενδιαφε-

ροµένης, µε την αιτιολογία ότι δεν πληρούνταν οι

προϋποθέσεις της διαδοχικής ασφάλισης (ο ασφα-

λισµένος δεν είχε 500 ηµέρες εργασίας κατά την

τελευταία πενταετία). Ακολούθως, το ΝΑΤ απέρ-

ριψε το αίτηµα, εφαρµόζοντας τις ειδικές διατάξεις

του κανονισµού του, που προβλέπουν ως προϋπό-

θεση για συνταξιοδότηση από το ταµείο πενταετή

ναυτική υπηρεσία, την οποία δεν είχε ο ασφαλι-

σµένος. Επιπλέον, το ΙΚΑ χαρακτήρισε την από-

φαση του ΝΑΤ µη σύννοµη και ασυµβίβαστη µε

τον θεσµό της διαδοχικής ασφάλισης.
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Ο Συνήγορος του Πολίτη, αφού διερεύνησε τις

διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, παρέπεµψε

το θέµα στην Υπηρεσία ∆ιαδοχικής Ασφάλισης της

Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(ΓΓΚΑ), επισηµαίνοντας ότι η απόφαση του ΝΑΤ

δεν συνάδει µε τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφά-

λισης, σύµφωνα µε τις οποίες θα έπρεπε, για την

εξέταση του αιτήµατος, να ληφθεί υπόψη ο συνολι-

κός χρόνος ασφάλισης και όχι να απαιτείται η

ύπαρξη της ειδικής προϋπόθεσης πλήρωσης πεντα-

ετούς ναυτικής υπηρεσίας. Έως τις 31.12.2000 η

ΓΓΚΑ δεν είχε απαντήσει στο σχετικό έγγραφο της

Αρχής.

Το πρόβληµα αυτό αναδεικνύει την ανάγκη έκ-

δοσης σχετικής εγκυκλίου από τη ΓΓΚΑ στην οποία

θα περιέχονται αναλυτικές και σαφείς οδηγίες, ώστε

να µην προκύπτουν αµφισβητήσεις για το ποιος

ασφαλιστικός φορέας είναι αρµόδιος να κρίνει πα-

ρόµοια συνταξιοδοτικά αιτήµατα.

3.1.9 Σύνταξη διακινούµενων εργαζοµένων
µε βάση διµερείς συµβάσεις

Φορείς: ΟΓΑ - Γενική Γραµµατεία 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ)

Θέµα: ∆υνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης από τον
ΟΓΑ συνταξιούχου της Αυστραλίας µε βάση διµερή
σύµβαση - Στέρηση κοινωνικοασφαλιστικού 
δικαιώµατος
Με αναφορά του στον Συνήγορο του Πολίτη (υπό-

θεση 7658/2000), πολίτης που λαµβάνει σύνταξη

από την Αυστραλία διαµαρτυρήθηκε για την απόρ-

ριψη αιτήµατος συνταξιοδότησής του από τον

ΟΓΑ, µε την αιτιολογία ότι το ποσόν της σύνταξής

του από την Αυστραλία είναι µεγαλύτερο από τη

βασική σύνταξη του ΟΓΑ.

Το πρόβληµα αυτό αποτελεί απόρροια της έλ-

λειψης σχετικής σύµβασης µεταξύ Ελλάδας και Αυ-

στραλίας, γεγονός που έχει δυσάρεστες συνέπειες

για τους έλληνες µετανάστες που επέστρεψαν στον

τόπο καταγωγής τους.

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε στους αρµό-

διους φορείς να καταβληθούν προσπάθειες σε επί-

πεδο υπουργών για την υπογραφή της απαιτούµε-

νης σύµβασης. Επίσης, προτάθηκε να ισχύσει προ-

σωρινή ρύθµιση από τον ΟΓΑ, τουλάχιστον για τον

κλάδο υγείας (κατ’ εξαίρεση κάλυψη των συνταξι-

ούχων Αυστραλίας). Η υπόθεση εκκρεµεί και απο-

τελεί αντικείµενο διαµεσολάβησης του Συνηγόρου

του Πολίτη.

Παρόµοια περίπτωση (υπόθεση 774/2000) εί-

ναι και αυτή, όπου η πολίτις συνταξιοδοτείται από

την Ελβετία και, ενώ έχει υπογραφεί διµερής σύµ-

βαση µε την Ελβετία, αυτή δεν τυγχάνει ακόµη

εφαρµογής από τον ΟΓΑ.

Φορέας: Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και

Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε)

Θέµα: Άρνηση βεβαίωσης του χρόνου ασφάλισης
που πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα - 
Κακοδιοίκηση
Με έγγραφο του αυστριακού «Συνηγόρου του

Λαού» (Volksanwaltschaft), ζητήθηκε η συνδροµή

του Συνηγόρου του Πολίτη για την επίλυση του συ-

νταξιοδοτικού προβλήµατος που αντιµετώπιζε έλ-

ληνας κάτοικος Αυστρίας (υπόθεση 9015/1999). Ο

συγκεκριµένος πολίτης ασφαλίστηκε στο ΤΣΜΕ∆Ε

το 1966 και από το 1972 εργαζόταν στην Αυστρία,

όπου ήταν ασφαλισµένος σε αυστριακό ασφαλιστι-

κό φορέα. Όταν το 1997 αποφάσισε να συνταξιο-

δοτηθεί, επιδίωξε να κατοχυρώσει τον ασφαλιστικό

χρόνο που είχε διανυθεί στο ΤΣΜΕ∆Ε από το

1966 έως το 1972. Μέσω του κοινοτικού εντύπου

Ε-205, ο αυστριακός ασφαλιστικός φορέας ζήτησε

από το ΤΣΜΕ∆Ε τη βεβαίωση του «ελληνικού»

ασφαλιστικού χρόνου. Το έντυπο αυτό εστάλη στο

ΤΣΜΕ∆Ε συνολικά έξι φορές από το 1997 και

µετά (τρεις φορές µέσω του ΙΚΑ και τρεις φορές

απευθείας), χωρίς ποτέ να ληφθεί κάποια απάντη-

ση. Έτσι, όµως, ήταν αδύνατη η συνταξιοδότηση

του ενδιαφεροµένου από τον αυστριακό φορέα µε

συνυπολογισµό και του ασφαλιστικού του χρόνου

στο ΤΣΜΕ∆Ε.

Από την έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη

προέκυψε ότι δεν είχε υπάρξει διακοπή της ασφά-

λισης στο ΤΣΜΕ∆Ε για το διάστηµα 1972-1979,

καθώς και ότι για το ίδιο διάστηµα δεν οφείλονταν

εισφορές. Για το διάστηµα 1979-1997, κατά το

οποίο ο συγκεκριµένος µηχανικός εργαζόταν και

ήταν ασφαλισµένος στην αλλοδαπή, προέκυψε ότι

ο ενδιαφερόµενος όφειλε µεν εισφορές, µπορούσε

όµως αφενός να απαλλαγεί από την καταβολή τους

για τα έτη 1979-1993, ενώ για το διάστηµα µετά το

1994 (χρόνο ένταξης της Αυστρίας στην ΕΕ) στοι-

χειοθετούσε δικαίωµα εξαίρεσης από την ασφάλιση

του ΤΣΜΕ∆Ε, λόγω της εφαρµογής του κανονι-

σµού ΕΟΚ 1408/1971 (άρθρο 17). Και για τα δύο

αυτά θέµατα, ωστόσο, απαιτούνταν σχετικές ενέρ-

γειες του ασφαλισµένου, δηλαδή αφενός υποβολή

βεβαίωσης εργασίας και ασφάλισης στην αλλοδαπή

και αφετέρου υποβολή αίτησης εξαίρεσης. Κάτι

τέτοιο όµως δεν είχε συµβεί, αφού ο ασφαλισµένος

είχε διακόψει κάθε επαφή µε το ΤΣΜΕ∆Ε από το

1972. Συνεπώς, ήταν αδύνατη η βεβαίωση του

«ελληνικού» ασφαλιστικού χρόνου (µέσω του εντύ-

που Ε-205) έως την τακτοποίηση της εκκρεµότη-

τας αυτής.

Αντί όµως να ενηµερώσει το ΤΣΜΕ∆Ε τον

εµπλεκόµενο αυστριακό ασφαλιστικό φορέα για

την αντικειµενική αυτή αδυναµία διεκπεραίωσης

της υπόθεσης, έστειλε έγγραφο στον ενδιαφερόµε-
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νο στη διεύθυνση που αυτός είχε το έτος 1971, το

οποίο επιστράφηκε, µε το αιτιολογικό ότι ο παρα-

λήπτης ήταν άγνωστος. Οι υπηρεσίες του ταµείου

δεν προέβησαν σε περαιτέρω αναζήτηση του ενδια-

φεροµένου.

Εκτιµώντας όλες τις παραπάνω παραµέτρους, ο

Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε έγγραφο προς το

ΤΣΜΕ∆Ε, ζητώντας την άµεση ενηµέρωση του αυ-

στριακού ασφαλιστικού φορέα για το ζήτηµα αυτό.

Το ΤΣΜΕ∆Ε όντως ενηµέρωσε τον αυστριακό

ασφαλιστικό φορέα για την αδυναµία έκδοσης του

εντύπου Ε-205, χωρίς όµως να επισηµαίνει τις δυ-

νατότητες επίλυσης του προβλήµατος, µε αποτέλε-

σµα ο αυστριακός φορέας να οδηγηθεί στο συ-

µπέρασµα ότι η βεβαίωση του «ελληνικού» ασφαλι-

στικού χρόνου ήταν αδύνατη κατά το ελληνικό δί-

καιο. 

Στη συνέχεια, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε

εκ νέου από το ΤΣΜΕ∆Ε να ενηµερώσει τον αυ-

στριακό φορέα αλλά και τον ενδιαφερόµενο, µε

σαφήνεια και λεπτοµερώς, τόσο για την κατάσταση

του θέµατος όσο, κυρίως, για τις δυνατότητες επί-

λυσής του, υποδεικνύοντας µάλιστα στον τελευταίο

τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί, προκει-

µένου να διασφαλίσει την απαιτούµενη αναγνώρι-

ση. Με νέο έγγραφό του, το ΤΣΜΕ∆Ε ενηµέρωσε

τελικά τον αυστριακό φορέα και τον ενδιαφερόµε-

νο για το πρόβληµα και για τους τρόπους επίλυσής

του. Παράλληλα, ο Συνήγορος του Πολίτη ενηµέ-

ρωσε λεπτοµερώς τον ενδιαφερόµενο για τις ενέρ-

γειες στις οποίες πρέπει ο ίδιος να προβεί. Τέλος,

ενηµερώθηκε εκτενώς και ο «Συνήγορος του Λαού»

για την έκβαση της υπόθεσης, ενώ είχε ήδη ενηµε-

ρωθεί και για την πορεία της έρευνας.

3.1.10 Εφάπαξ βοήθηµα

Φορέας: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

Θέµα: Καταβολή εφάπαξ βοηθήµατος στους 
λογοτέχνες συνταξιούχους - 
Μη εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας
Πολίτης, για τον οποίο η επιτροπή συνταξιοδότη-

σης συγγραφέων και καλλιτεχνών του Υπουργείου

Πολιτισµού του Ν. 2435/1996 έκρινε ότι ως συγ-

γραφέας έχει προσφέρει διακεκριµένες υπηρεσίες

στον τοµέα του, διαµαρτυρήθηκε (υπόθεση 9768/

2000) για τη µη χορήγηση εφάπαξ χρηµατικού

βραβείου ύψους 2.000.000 δρχ. από το Γενικό Λο-

γιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ).

Έπειτα από έρευνα της αναφοράς από τον Συ-

νήγορο του Πολίτη και ύστερα από επικοινωνία µε

την αρµόδια διεύθυνση του ΓΛΚ, διαπιστώθηκε ότι

η χορήγηση τιµητικής «σύνταξης» στον ανωτέρω

δεν είναι δυνατή, επειδή, όταν έτυχε τιµητικής «σύ-

νταξης», ήταν ήδη συνταξιούχος του δηµοσίου εξ

ιδίου δικαιώµατος, και διότι, σύµφωνα µε το άρθρο

58, παράγρ. 8 του Κώδικα Πολιτικών και Στρα-

τιωτικών Συντάξεων (Π∆ 1041/1979), απαγορεύε-

ται η καταβολή διπλής σύνταξης από το δηµόσιο.

Ωστόσο, το άρθρο 1, παράγρ. 2 του Ν. 2435/

1996 προβλέπει ότι σε όσους δικαιούχους έχουν

ατοµικά ετήσια εισοδήµατα τα οποία υπερβαίνουν

το ποσόν των 6.000.000 δρχ., χορηγείται εφάπαξ

χρηµατικό βοήθηµα, αντί της τιµητικής «σύντα-

ξης». Στην περίπτωση όµως του συγκεκριµένου πο-

λίτη, το εφάπαξ χρηµατικό βοήθηµα δεν καταβλή-

θηκε, µε την αιτιολογία ότι τα ετήσια εισοδήµατά

του δεν υπερβαίνουν το ποσόν των 6.000.000 δρχ.

Με βάση την παραπάνω ερµηνεία, ο ενδιαφερόµε-

νος στερήθηκε τόσο της τιµητικής «σύνταξης» όσο

και του εφάπαξ βοηθήµατος, το οποίο θα µπορού-

σε να εισπράξει µόνον αν είχε υψηλότερο ετήσιο

εισόδηµα. 

Η προσπάθεια του Συνηγόρου του Πολίτη να

πείσει τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΓΛΚ να αντιµε-

τωπίσουν την άδικη µεταχείριση σε βάρος των

ασθενέστερων οικονοµικά διακεκριµένων συγγρα-

φέων, καλλιτεχνών κ.ά., στην οποία οδηγεί η ακο-

λουθούµενη ερµηνεία, δεν έχει ως σήµερα τελεσφο-

ρήσει. Για τον λόγο αυτόν κρίνεται αναγκαία η νο-

µοθετική διασαφήνιση του σχετικού ζητήµατος (βλ.

κεφ. ΣΤ΄).

Φορείς: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Αιτωλοακαρνανίας - 

Νοµαρχιακό Ταµείο Αιτωλοακαρνανίας

Θέµα: Χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος - 
Κακοδιοίκηση
Στον Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγαν (υπόθεση

743/1998) οι νόµιµοι κληρονόµοι πρώην υπαλλή-

λου του Νοµαρχιακού Ταµείου Αιτωλοακαρνανίας,

διαµαρτυρόµενοι επειδή το Νοµαρχιακό Ταµείο

καθυστέρησε και τελικά αρνήθηκε να τους χορηγή-

σει το εφάπαξ που προβλέπει ο Ν. 103/1975 για

τον αρχικά δικαιούχο, που είχε αποβιώσει. Το εφά-

παξ αυτό απονέµεται στους τακτικούς υπαλλήλους

των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, οι

οποίοι, εξερχόµενοι από την υπηρεσία δεν δικαιού-

νται άλλου εφάπαξ βοηθήµατος από ασφαλιστικό

οργανισµό, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προϋποθέ-

σεις του νόµου.

Από την έρευνα της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι

το θέµα ήταν ιδιαίτερα περίπλοκο από νοµική σκο-

πιά και για τον λόγο αυτόν το ταµείο αρχικά καθυ-

στέρησε να απαντήσει αν θα χορηγούσε το βοήθη-

µα στους νόµιµους κληρονόµους. Στο τέλος δε,

αποφάνθηκε ότι δεν το δικαιούνται.

Ο Συνήγορος του Πολίτη κατέληξε στο συµπέ-

ρασµα ότι το Νοµαρχιακό Ταµείο Αιτωλοακαρνα-

νίας οφείλει να καταβάλει στους νόµιµους κληρονό-
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µους του πρώην υπαλλήλου του το εφάπαξ βοήθη-

µα. Για τον λόγο αυτόν απέστειλε πόρισµα στο

ταµείο, όπου εξέθετε λεπτοµερώς (παραθέτοντας

τόσο τη σχετική νοµοθεσία όσο και την πάγια επί

του θέµατος νοµολογία) τους λόγους για τους οποί-

ους οι ενδιαφερόµενοι δικαιούνταν του επιδόµατος.

Μετά την αποστολή του πορίσµατος ακολούθησε

σύσκεψη στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοα-

καρνανίας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, το ταµείο πλη-

ροφόρησε τους χειριστές της υπόθεσης ότι αφού

ελήφθη υπόψη το πόρισµα του Συνηγόρου του Πο-

λίτη, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ταµείου αποφά-

σισε (αρ. 196/2000) να χορηγήσει το επίδοµα

στους κληρονόµους του ενδιαφεροµένου, γεγονός

που αργότερα επιβεβαιώθηκε και από τους ενδια-

φεροµένους.

3.1.11 Τιµητικές και άλλες συντάξεις

Φορέας: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

Θέµα: Ανάκληση πράξης απονοµής πολιτικής
σύνταξης - Κακοδιοίκηση
Με αναφορά της στον Συνήγορο του Πολίτη (υπό-

θεση 5950/2000), πολίτις διαµαρτυρήθηκε επειδή

το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) της κατα-

λόγισε οφειλή 3.688.526 δρχ. λόγω εσφαλµένης

λήψης δύο κύριων συντάξεων.

Η ενδιαφερόµενη είχε υποβάλει αίτηση χορή-

γησης πολιτικής σύνταξης ως ανασφάλιστη. Επειδή

η απάντηση στην αίτησή της καθυστερούσε και

αφού διαπίστωσε ότι πληροί τις προϋποθέσεις για

πολεµική σύνταξη, υπέβαλε εκ νέου αίτηση στο

ΓΛΚ για χορήγηση πολεµικής σύνταξης. Η µεταγε-

νέστερη αίτησή της για πολεµική σύνταξη εγκρίθη-

κε, ενώ εν τω µεταξύ της είχε χορηγηθεί και η πολι-

τική σύνταξη, µε αποτέλεσµα το διάστηµα από το

1993 έως το 1996 να λαµβάνει και τις δύο κύριες

συντάξεις.

Έπειτα από παρέλευση τριών ετών, το ΓΛΚ

ανακάλεσε την πράξη απονοµής πολιτικής σύντα-

ξης και ταυτόχρονα καταλόγισε στην ενδιαφερόµε-

νη το ποσόν των 3.688.526 δρχ., που αντιστοιχού-

σε στην πολιτική σύνταξη που λάµβανε τα τρία

αυτά χρόνια παράλληλα µε την πολεµική.

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε την υπό-

θεση και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι αφενός δεν

στοιχειοθετείται αποδεδειγµένα δόλος της ενδια-

φεροµένης, αφετέρου συνιστά παράλειψη του ΓΛΚ

το ότι δεν ερεύνησε εγκαίρως το ενδεχόµενο της

συνδροµής των προϋποθέσεων απονοµής της δεύ-

τερης σύνταξης. Εξαιτίας αυτών των διαπιστώσε-

ων ζητήθηκε η επί της ουσίας επανεξέταση της

υπόθεσης. Η υπόθεση εκκρεµούσε έως τις

31.12.2000.

3.1.12 Άλλα επιδόµατα

Φορέας: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Αθηνών, ∆ιεύθυνση Υγιεινής 

Θέµα: Άρνηση χορήγησης επιδόµατος τοκετού 
σε σύζυγο δηµοσίου υπαλλήλου - 
Προσβολή της αρχής της ίσης µεταχείρισης
Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά ασφα-

λισµένου του δηµοσίου, που διαβιβάστηκε στην

Αρχή από το Σώµα Επιθεωρητών και Ελεγκτών ∆η-

µόσιας ∆ιοίκησης (υπόθεση 7860/2000). Αντικείµε-

νο της διαµαρτυρίας του πολίτη αποτέλεσε η άρνη-

ση της ∆ιεύθυνσης Υγιεινής της Νοµαρχίας Αθηνών

να καταβάλει τις δαπάνες καθώς και το επίδοµα το-

κετού της συζύγου του, µε το αιτιολογικό ότι ο το-

κετός πραγµατοποιήθηκε µε καισαρική τοµή και

δεν ήταν φυσιολογικός.

Από την έρευνα της υπόθεσης προέκυψε ότι το

Β∆ 665/1962, το οποίο ρυθµίζει την υγειονοµική

περίθαλψη των ασφαλισµένων του δηµοσίου, δεν

προβλέπει την καταβολή του επιδόµατος τοκετού σε

περίπτωση καισαρικής τοµής. Ειδικότερα, σύµφωνα

µε τη διάταξη αυτή, το εν λόγω επίδοµα χορηγείται

µόνο σε φυσιολογικό τοκετό. Αντίθετα, ο τοκετός µε

καισαρική τοµή θεωρείται µη φυσιολογικός και κατα-

βάλλονται γι’ αυτόν µόνον οι δαπάνες νοσηλείας,

αφού αφαιρεθεί το ποσοστό συµµετοχής του ασφα-

λισµένου. Αντιµετωπίζεται, δηλαδή, κατ’ αρχήν ως

εγχείρηση και όχι ως τοκετός, µε συνέπεια οι µητέ-

ρες που γεννούν µε καισαρική τοµή να αποκλείονται

από την αντίστοιχη ασφαλιστική προστασία. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, λαµβάνοντας υπόψη

τόσο το ισχύον νοµοθετικό καθεστώς όσο και το

γεγονός ότι η καισαρική τοµή αποτελεί πλέον µια

πολύ συνηθισµένη περίπτωση τοκετού, ιδίως στις

περιπτώσεις τεχνητής γονιµοποίησης, κρίνει ανα-

γκαίο τον εκσυγχρονισµό του κανονιστικού πλαισί-

ου της υγειονοµικής περίθαλψης των ασφαλισµέ-

νων του δηµοσίου σύµφωνα µε τις επιταγές του

σύγχρονου κοινωνικού κράτους. Εξάλλου, η ισχύου-

σα ρύθµιση υπαγορεύθηκε προφανώς από τις συν-

θήκες της εποχής της έκδοσης του Β∆, ανταποκρι-

νόταν στα τότε δεδοµένα και ενδεχοµένως παρείχε

επαρκή προστασία στους πολίτες που ενέπιπταν

στις διατάξεις του.

Η συνταγµατικώς κατοχυρωµένη υποχρέωση

του κράτους για την προστασία της µητρότητας

(άρθρο 21, παράγρ. 1 του Συντάγµατος) και η κα-

θιέρωσή της ως ασφαλιστικού κινδύνου δηµιουργεί

την υποχρέωση στο κράτος, στο πλαίσιο της µέρι-

µνας για την κοινωνική ασφάλιση των πολιτών

(άρθρο 22, παράγρ. 2 του Συντάγµατος), να λαµ-

βάνει τα αναγκαία µέτρα και να προβλέπει τις αντί-

στοιχες ασφαλιστικές παροχές για την κάλυψη του

συγκεκριµένου ασφαλιστικού κινδύνου. Υποκείµενο
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αυτής της προστασίας αποτελεί η (άµεσα ή έµµεσα

ασφαλιζόµενη) µητέρα, ενώ η διάκριση του τοκετού

σε φυσιολογικό και µη φυσιολογικό δεν µπορεί να

αποτελέσει κριτήριο διαφοροποίησης της παρεχό-

µενης προστασίας, µε κατάληξη τη δυσµενέστερη

µεταχείριση του µη φυσιολογικού τοκετού. 

Μια τέτοια πρακτική αντιβαίνει στη συνταγµατι-

κή επιταγή της ισότητας, η οποία απορρέει από το

άρθρο 4, παράγρ. 1 του Συντάγµατος, καθώς και

στην προστασία της µητρότητας, που κατοχυρώνεται

ρητά ως κοινωνικό δικαίωµα στο άρθρο 21, παράγρ.

1 του Συντάγµατος. Συνεπώς, δεν βρίσκει νόµιµη

βάση η εξαίρεση του µη φυσιολογικού τοκετού (και-

σαρική τοµή) από την προστασία της µητρότητας –η

οποία στο πλαίσιο της ασφαλιστικής σχέσης εκφρά-

ζεται µε την καταβολή επιδόµατος–, η εξοµοίωσή του

µε ασθένεια της δικαιούχου και παροχή της αντίστοι-

χης υγειονοµικής περίθαλψης. Αντίθετα, η εξέλιξη

του τοκετού σε µη φυσιολογικό επιτείνει την ανάγκη

ασφαλιστικής προστασίας που πρέπει να παρέχεται

στη µητέρα, λόγω των αυξηµένων αναγκών περίθαλ-

ψης που παρουσιάζονται. Η απόδοση των παροχών

µητρότητας διέπεται από τις γενικές αρχές της

καταλληλότητας και της αναγκαιότητας. Σύµφωνα

µε αυτές, οι ασφαλιστικοί φορείς είναι υποχρεωµένοι,

στο πλαίσιο της κάλυψης του ασφαλιστικού κινδύνου,

να χορηγούν όχι µόνον όλες τις αναγκαίες αλλά και

τις πλέον κατάλληλες παροχές µητρότητας για την

αντιµετώπιση του τοκετού και την προστασία της

µητέρας και του νεογνού.

Με βάση τους παραπάνω ενδεχόµενους νοµι-

κούς συλλογισµούς, ο Συνήγορος του Πολίτη απευ-

θύνθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ζητώ-

ντας τις απόψεις της διοίκησης και τις ενέργειες

στις οποίες τυχόν θα προβεί για την αποκατάστα-

ση της άνισης αυτής µεταχείρισης. Με έγγραφό

της, η αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου απάντη-

σε ότι το ζήτηµα της καταβολής του επιδόµατος

τοκετού σε περίπτωση καισαρικής τοµής θα εξετα-

στεί από τον νέο Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλι-

σµένων του ∆ηµοσίου.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, κατά την άποψη του

Συνηγόρου του Πολίτη, στην περίπτωση τοκετού µε

καισαρική τοµή η κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύ-

νου θα πρέπει να περιλαµβάνει και τη νοσοκοµεια-

κή περίθαλψη, µε τις επιπλέον δαπάνες που απαι-

τούνται για τον τοκετό. Χαρακτηριστικό προτεινό-

µενο παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση του ΙΚΑ,

το οποίο, σε περίπτωση τοκετού µε καισαρική τοµή,

καταβάλλει τόσο το επίδοµα τοκετού όσο και τις

απαιτούµενες δαπάνες νοσοκοµειακής περίθαλψης.

Για τον λόγο αυτόν και µε σκοπό την ασφαλιστική

αντιµετώπιση του µη φυσιολογικού τοκετού, ο Συνή-

γορος του Πολίτη θεωρεί αναγκαία την τροποποίη-

ση του άρθρου 5 του Β∆ 665/1962, κατά τρόπο που

να εξασφαλίζει την ενιαία κάλυψη του κινδύνου της

µητρότητας. Αναγκαία βέβαια για την επίτευξη του

σκοπού αυτού είναι και η επίσπευση της διαδικασίας

σύνταξης του νέου Οργανισµού Περίθαλψης Ασφα-

λισµένων του ∆ηµοσίου, του οποίου η θέσπιση προ-

βλέπεται από τον Ν. 2768/ 1999 (βλ. κεφ. ΣΤ΄).

Φορέας: Ταµείο Υγείας ∆ηµοτικών 

και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥ∆ΚΥ)

Θέµα: Χορήγηση επιδόµατος λουτροθεραπείας -
Προσβολή ασφαλιστικού δικαιώµατος
Ασφαλισµένη του ΟΓΑ και σύζυγος ασφαλισµένου

του ΤΥ∆ΚΥ προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη

διαµαρτυρόµενη ότι το ΤΥ∆ΚΥ δεν της κατέβαλε

το επίδοµα λουτροθεραπείας για το 1999 (υπόθεση

11072/1999). 

Όπως προέκυψε από την έρευνα της υπόθεσης,

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΥ∆ΚΥ, µε την αρ.

278α/7.4.99 απόφασή του, διέκοψε την ασφάλιση

για εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη εκείνων των

µελών της οικογένειας των άµεσα ασφαλισµένων

του οι οποίοι υπάγονται ταυτόχρονα στην ασφάλι-

ση του ΟΓΑ για νοσοκοµειακή περίθαλψη. Για τον

λόγο αυτόν δεν ενέκρινε την καταβολή του ποσού

αυτού στην ενδιαφερόµενη.

Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του άρθρου 7,

παράγρ. 7 του Ν∆ 1390/1973, όπως αντικαταστά-

θηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1287/

1982, είχε οριστεί ότι πρόσωπα τα οποία δικαιού-

νται παροχών του κλάδου ασθενείας του ΟΓΑ και

ταυτόχρονα παροχών από άλλον φορέα έχουν

δικαίωµα να κάνουν χρήση από τον άλλο φορέα

των συµπληρωµατικών εκείνων παροχών που δεν

χορηγεί ο ΟΓΑ.

Με βάση τα παραπάνω, το ΤΥ∆ΚΥ είχε ασφα-

λίσει για εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη µέλη της οι-

κογένειας των άµεσα ασφαλισµένων του που παρέ-

µεναν ασφαλισµένα στον ΟΓΑ µόνο για νοσοκοµει-

ακή περίθαλψη. Επίσης, µε την αρ. 330/22.5.91

απόφασή του, το ∆Σ του ΤΥ∆ΚΥ είχε χορηγήσει

επίδοµα λουτροθεραπείας στην κατηγορία αυτή

των ασφαλισµένων του.

Στη συνέχεια, σύµφωνα µε τον Ν. 2458/1997,

µε τον οποίο ο ΟΓΑ έγινε φορέας κύριας ασφάλι-

σης, έπαψε να ισχύει η υποχρέωση του ταµείου για

την παροχή αυτή. Για τον ίδιο λόγο έπαψε να ισχύ-

ει και η αρ. 330/22.5.91 απόφαση του ∆Σ του

ΤΥ∆ΚΥ για την παροχή του επιδόµατος λουτροθε-

ραπείας-εισπνευσιοθεραπείας κ.λπ., και µε την αρ.

278α/7.4.99 νεότερη απόφαση του ∆Σ του ταµείου

τερµατίστηκε η ασφαλιστική κάλυψη των παραπά-

νω κατηγοριών.

Εξαιτίας της διαµαρτυρίας των ασφαλισµένων

και της ιδιαιτερότητας του ΟΓΑ, ο οποίος δεν έχει

συµβεβληµένους ιατρούς και δεν διέθετε συµβεβλη-
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µένα εργαστήρια για την εξυπηρέτηση των ασφαλι-

σµένων του, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων διευκρίνισε µε έγγραφό του ότι «για

την καλύτερη εξυπηρέτησή τους τα µέλη οικογενεί-

ας ασφαλισµένων του ΤΥ∆ΚΥ που είναι αγρότες

µπορούν να συνεχίσουν προσωρινά την ασφάλισή

τους στο Ταµείο για εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη

δηλαδή για παροχή ιατρικής, φαρµακευτικής, οδο-

ντιατρικής περίθαλψης και για παρακλινικές εξετά-

σεις, εκτός των παροχών σε χρήµα». Περαιτέρω,

επισήµανε µε έγγραφό του (αρ. πρωτ. 434/1898/

16.11.99) ότι «η συµπληρωµατική περίθαλψη δίδε-

ται µόνο για παροχές σε είδος». 

Το ∆Σ του ΤΥ∆ΚΥ, αφού έλαβε υπόψη όλα τα

παραπάνω, ανακάλεσε και τροποποίησε εν µέρει

την αρ. 278α/7.4.99 προηγούµενη απόφασή του.

Σύµφωνα µε τη νέα απόφαση και µέχρι οριστικής

ρύθµισης του θέµατος από τον ΟΓΑ, το ΤΥ∆ΚΥ πα-

ρέχει προσωρινά στα µέλη της οικογένειας των

ασφαλισµένων του που είναι αγρότες ιατρική, φαρ-

µακευτική, οδοντιατρική περίθαλψη και παρακλινι-

κές εξετάσεις, εξαιρώντας τις παροχές σε χρήµα

που συµπεριλαµβάνονται στις παραπάνω παροχές.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, ο Συνήγορος

του Πολίτη απευθύνθηκε προς το ∆ιοικητικό Συµ-

βούλιο του ΤΥ∆ΚΥ και πρότεινε την καταβολή του

επιδόµατος λουτροθεραπείας στην ενδιαφερόµενη,

η οποία είχε υποβάλει εµπρόθεσµα τα αναγκαία

δικαιολογητικά και υπαγόταν πλέον στην παραπά-

νω προσωρινή ρύθµιση. Με σχετική απόφασή του,

το ∆Σ αποδέχθηκε την πρόταση του Συνηγόρου

του Πολίτη και κατέβαλε το επίδοµα λουτροθερα-

πείας για το έτος 1999.

Φορέας: Υποκατάστηµα ΙΚΑ Αιγάλεω

Θέµα: Άρνηση χορήγησης Επιδόµατος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) - 
Παραβίαση της νοµιµότητας
Συνταξιούχος του ΙΚΑ υπέβαλε αναφορά στον Συ-

νήγορο του Πολίτη διαµαρτυρόµενη για τη διακοπή

χορήγησης του ΕΚΑΣ (υπόθεση 2729/2000). Η χο-

ρήγηση του εν λόγω επιδόµατος συνδέεται µε προϋ-

ποθέσεις που αφορούν το ύψος του εισοδήµατος.

Το εισόδηµα της ενδιαφεροµένης υπερέβαινε το

προβλεπόµενο ποσόν, επειδή, προκειµένου να υπο-

λογίσει το συνολικό της εισόδηµα, το ΙΚΑ συνυπο-

λόγιζε στα έσοδά της και το ΕΚΑΣ που είχε λάβει. 

Εξετάζοντας το θέµα, ο Συνήγορος του Πολίτη

διαπίστωσε ότι το ΙΚΑ δεν εφήρµοζε στην προκει-

µένη περίπτωση το άρθρο 7 του Ν. 2556/1997,

σύµφωνα µε το οποίο «το ποσόν του ΕΚΑΣ που κα-

ταβλήθηκε από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα

δεν λαµβάνεται υπόψη για την εξέταση της συν-

δροµής των εισοδηµατικών κριτηρίων της παρα-

γράφου 3 του άρθρου αυτού».

Ύστερα από τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου

του Πολίτη, το ΙΚΑ διαπίστωσε το λάθος και προ-

έβη στις απαραίτητες ενέργειες, οπότε και επανα-

χορηγήθηκε στην ενδιαφερόµενη το ΕΚΑΣ.

3.1.13 Οργάνωση-λειτουργία φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης

Φορείς: ΙΚΑ - Ελληνικά Ταχυδροµεία 

Θέµα: Καταβολή σύνταξης από το ΙΚΑ σε 
καθορισµένη ηµέρα µέσω των ΕΛΤΑ - Κακοδιοίκηση
Συνταξιούχος του ΙΚΑ ζήτησε την παρέµβαση της

Αρχής για τον ορισµό συγκεκριµένης ηµέρας κατα-

βολής της σύνταξής του από τα ΕΛΤΑ (υπόθεση

13873/1999). Όπως προέκυψε από την έρευνα της

υπόθεσης, στο απόκοµµα-ειδοποιητήριο του ΙΚΑ

αναγράφεται ότι η καταβολή της σύνταξής από τον

ταχυδροµικό διανοµέα γίνεται από τις 25 έως και

τις 31 κάθε µήνα, γεγονός που εµπόδιζε την απο-

µάκρυνση του συνταξιούχου από το σπίτι του τις

ηµέρες αυτές. 

Ο τρόπος καταβολής των συντάξεων του ΙΚΑ

γίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό πληρωµής συ-

ντάξεων, ο οποίος ισχύει µετά τη σύναψη σύµβασης

εκτέλεσης έργου µεταξύ του ΙΚΑ και των ΕΛΤΑ. Ο

τρόπος αυτός πληρωµής έχει επιλεγεί ώστε να

καταβάλλουν τα ΕΛΤΑ καθηµερινά σε περιορισµένο

αριθµό συνταξιούχων χρήµατα, και να µην αναγκά-

ζονται οι ταχυδροµικοί διανοµείς να µεταφέρουν

υπέρογκα ποσά.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, ο Συνήγορος

του Πολίτη επικοινώνησε µε τις αρµόδιες υπηρε-

σίες και ζήτησε να οριστεί συγκεκριµένη ηµέρα για

την καταβολή της σύνταξης στον συγκεκριµένο

συνταξιούχο. Αποτέλεσµα της προσπάθειας αυτής

ήταν να καθοριστεί ως ηµέρα πληρωµής της σύντα-

ξης του συγκεκριµένου συνταξιούχου η δεύτερη

ηµέρα πληρωµών του χρονικού διαστήµατος που

ορίζεται στο απόκοµµα-ειδοποιητήριο του ΙΚΑ.

Φορέας: Ταµείο Ασφαλίσεως Εµπόρων 

Θέµα: Μη χορήγηση αντιγράφων ισολογισµού 
και προϋπολογισµού ασφαλιστικού φορέα 
σε ασφαλισµένο - Κακοδιοίκηση
Εκπρόσωπος εφηµερίδας των συνταξιούχων εµπό-

ρων διαµαρτυρήθηκε για την άρνηση του Ταµείου

Ασφαλίσεως Εµπόρων (ΤΑΕ) να του χορηγήσει

αντίγραφο του τελευταίου καταρτισθέντος ισολογι-

σµού, καθώς και του προϋπολογισµού του έτους

1999 (υπόθεση 2754/1999).

Με το αρχικό έγγραφό του προς το ΤΑΕ, ο Συ-

νήγορος του Πολίτη ζήτησε τις απόψεις του ταµεί-

ου και τους λόγους που υπαγόρευσαν την άρνηση

χορήγησης των συγκεκριµένων εγγράφων. Στην

απάντησή του, το ταµείο ισχυρίστηκε ότι µε τις δια-
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τάξεις του άρθρου 5, παράγρ. 1 του Ν. 2690/1999

καθορίζονται οι κατηγορίες των εγγράφων που πρέ-

πει να χορηγούνται, στις οποίες δεν περιλαµβάνο-

νται οι προϋπολογισµοί και οι απολογισµοί.

Με νεότερο έγγραφό του, ο Συνήγορος του Πο-

λίτη επισήµανε στο ταµείο ότι όπου ο νόµος περι-

γράφει γενικές έννοιες, όπως αυτή των διοικητικών

εγγράφων, η απαρίθµηση είναι ενδεικτική και ότι

«αρκεί η ύπαρξη ευλόγου ενδιαφέροντος» του αι-

τούντος για να υποχρεωθεί η διοίκηση στη χορήγη-

ση των αιτούµενων εγγράφων (∆ΙΣΚΠΟ/Φ.19/

12241/9.6.99 εγκύκλιος ΥΠΕΣ∆∆Α). Με αυτά τα

δεδοµένα, η παραπάνω διάταξη επιβάλλει τη

χορήγηση των σχετικών εγγράφων στον ενδιαφε-

ρόµενο συνταξιούχο.

Το ΤΑΕ συµµορφώθηκε µε τις υποδείξεις του

Συνηγόρου του Πολίτη και χορήγησε τα αιτούµενα

στοιχεία.

Φορείς: Κεντρική ∆ιοίκηση ΙΚΑ - 

Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚΗΥΚΥ)

Θέµα: ∆ιακοπή της καταβολής σύνταξης µέσω
ταχυδροµείου στους συνταξιούχους που λαµβάνουν
και επίδοµα απολύτου αναπηρίας κατά τον χρόνο
εξέτασής τους από υγειονοµική επιτροπή για την
επαναχορήγηση του επιδόµατος - Κακοδιοίκηση
Πολίτης κατέθεσε αναφορά στην Αρχή, ζητώντας

τη διαµεσολάβησή της για την επίλυση του προ-

βλήµατος που αντιµετώπιζε η µητέρα του σχετικά

µε τη διακοπή της σύνταξής της µέσω ταχυδροµεί-

ου, εξαιτίας της διαδικασίας επανεξέτασης της χο-

ρήγησης του επιδόµατος απολύτου αναπηρίας

(υπόθεση 12318/1999).

Από την έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη

προέκυψε ότι η µητέρα του αναφεροµένου λάµβανε

σύνταξη λόγω χηρείας και επίδοµα απολύτου ανα-

πηρίας, για την καταβολή των οποίων η µηχανο-

γράφηση (δηλαδή το ΚΗΥΚΥ) δίνει έναν και µόνον

κωδικό αριθµό. Η συνέχιση όµως καταβολής του

επιδόµατος απολύτου αναπηρίας απαιτεί την επα-

νεξέταση του συνταξιούχου από την αρµόδια υγει-

ονοµική επιτροπή του ΙΚΑ για την εκτίµηση του

ποσοστού αναπηρίας κάθε δύο χρόνια. Σύµφωνα

όµως µε την πρακτική που ακολουθεί το ΙΚΑ, η

ταυτόχρονη καταβολή της σύνταξης και του επιδό-

µατος απολύτου αναπηρίας καθιστά αδύνατη τη

λήψη της σύνταξης µέσω ταχυδροµείου κατά το

χρονικό διάστηµα που διακόπτεται η χορήγηση του

επιδόµατος απολύτου αναπηρίας. Η διακοπή χορή-

γησης του επιδόµατος απολύτου αναπηρίας συµπα-

ρασύρει και διακόπτει τη χορήγηση της σύνταξης

µέσω ταχυδροµείου, η οποία είναι δυνατόν να χο-

ρηγείται µόνον όταν προσέρχονται οι συνταξιούχοι

στο αρµόδιο τοπικό υποκατάστηµα, από όπου µπο-

ρούν να λαµβάνουν µε µη µηχανογραφικό τρόπο τη

σύνταξή τους.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε έγγραφό του προς

την Κεντρική ∆ιοίκηση του ΙΚΑ, ζήτησε να εξετα-

στεί το ενδεχόµενο να λαµβάνουν οι ανάπηροι συ-

νταξιούχοι τη σύνταξή τους µέσω ταχυδροµείου, για

το διάστηµα που εκκρεµεί η απόφαση της Υγειονο-

µικής Επιτροπής, έτσι ώστε να µην υποβάλλονται

σε ταλαιπωρία οι ίδιοι ή µέλη της οικογένειάς τους. 

Η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής του ΙΚΑ διαβίβασε

το έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη στο

ΚΗΥΚΥ, που θεωρείται αρµόδιο να εξετάσει πε-

ραιτέρω το συγκεκριµένο πρόβληµα του ενός και µό-

νον κωδικού. Έως τη σύνταξη της έκθεσης δεν είχε

δοθεί απάντηση από το ΚΗΥΚΥ. Για την οριστική

αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού, που απα-

σχολεί σηµαντικό αριθµό συνταξιούχων, είναι ανα-

γκαίος ο εκσυγχρονισµός της µηχανογράφησης και

ο εξορθολογισµός της διαδικασίας (βλ. κεφ. ΣΤ΄).

Φορέας: ΟΓΑ

Θέµα: Αναζήτηση καταβολής εισφορών 
που είχαν ήδη καταβληθεί - Κακοδιοίκηση
Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά ασφα-

λισµένου του ΟΓΑ (υπόθεση 1277/1999), σύµφωνα

µε την οποία ο πολίτης καλούνταν να καταβάλει

ήδη καταβληθείσες εισφορές. Ειδικότερα, στις

17.4.1991, ακολουθώντας τη διαδικασία που ακο-

λουθείται για την καταβολή ασφαλιστικών εισφο-

ρών στον ΟΓΑ, ο ασφαλισµένος κατέβαλε ποσόν

µέσω ταχυδροµικής επιταγής. Έκτοτε λαµβάνει κά-

θε χρόνο από την αρµόδια υπηρεσία του ΟΓΑ ειδο-

ποίηση για οφειλή του προαναφερόµενου ποσού,

επιβαρυµένου µάλιστα µε τις αναλογούσες προσαυ-

ξήσεις. Ο ΟΓΑ ισχυρίζεται ότι τα ΕΛΤΑ δεν του

έχουν αποδώσει το εν λόγω ποσόν, ενώ η αρµόδια

υπηρεσία των ΕΛΤΑ αναφέρει ότι δεν έχει τη δυνα-

τότητα να διακριβώσει από το αρχείο των επιταγών

εάν το ποσόν που κατέβαλε ο πολίτης µε ταχυπλη-

ρωµή στον ΟΓΑ έχει όντως αποδοθεί ή όχι, διότι το

αρχείο της διατηρείται για πέντε έτη. Ο Συνήγορος

του Πολίτη έκρινε ότι, αφού ο ασφαλισµένος έχει

στην κατοχή του την απόδειξη του ταχυδροµείου µε

την οποία πιστοποιείται η καταβολή του ποσού, ο

ΟΓΑ οφείλει να θεωρήσει πως δεν συντρέχει οφειλή

από την πλευρά του ασφαλισµένου. Αναµένεται η

διευθέτηση του ζητήµατος από τον ΟΓΑ.

Φορείς: Ανταποκριτής ΟΓΑ - 

∆ήµος Καλλιθέας

Θέµα: Καθυστέρηση αποστολής δικαιολογητικών
για δαπάνες νοσηλείας - Κακοδιοίκηση
Ασφαλισµένη του ΟΓΑ παραπονέθηκε για την αµέ-

λεια των υπηρεσιών του οργανισµού, εξαιτίας της

οποίας χάθηκαν τα δικαιολογητικά που είχε υποβά-
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λει στον ανταποκριτή του ΟΓΑ στον ∆ήµο Καλλιθέ-

ας (υπόθεση 3065/2000). Τα δικαιολογητικά αυτά

αφορούσαν την κάλυψη δαπάνης αγοράς κα-

θετήρων για έγχυση φαρµάκων στους πνεύµονες,

που κρίθηκε αναγκαία κατά τη θεραπεία της ασφα-

λισµένης σε ιδιωτική κλινική. Το κόστος των καθε-

τήρων αυτών ανήλθε στις 850.000 δρχ., για το

οποίο η κόρη της ενδιαφεροµένης υπέγραψε συ-

ναλλαγµατική και στη συνέχεια κατέθεσε τα δικαιο-

λογητικά στον ανταποκριτή του ΟΓΑ. Όµως, ο

ανταποκριτής του ΟΓΑ έχασε τα δικαιολογητικά

και δεν τα έστειλε ποτέ στον κλάδο υγείας του ορ-

γανισµού που ασχολείται µε την κάλυψη των σχετι-

κών δαπανών, µε αποτέλεσµα όχι µόνο να καθυστε-

ρεί η αποζηµίωση για τις δαπάνες των καθετήρων,

αλλά να απειλείται µε κατάσχεση η κόρη της ασθε-

νούς από την εταιρεία που εισάγει τους καθετήρες.

Από τις συνεχείς οχλήσεις του Συνηγόρου του

Πολίτη προς τον ανταποκριτή του ΟΓΑ στον ∆ήµο

Καλλιθέας προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά της

ασθενούς είχαν ξεχαστεί σε συρτάρι της υπηρεσίας

και, παρά τις συνεχείς διαµαρτυρίες της ενδιαφερο-

µένης, δεν είχαν σταλεί στην αρµόδια διεύθυνση

των κεντρικών γραφείων του ΟΓΑ.

Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις, που προέκυ-

ψαν ύστερα από τη διενέργεια αυτοψίας του Συνηγό-

ρου του Πολίτη στον Κλάδο Υγείας του ΟΓΑ, ο

Οργανισµός κατέβαλε τη δαπάνη στην κόρη της

δικαιούχου, καθώς η ίδια είχε εν τω µεταξύ αποβιώσει.

3.2 ΥΓΕΙΑ

3.2.1 ∆ικαίωµα στην υγεία

Φορέας: Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο

Ιωαννίνων «Χατζηκώστα»

Θέµα: Κακή συµπεριφορά ιατρών σε χρήστες 
υπηρεσιών υγείας - Κακοδιοίκηση
Πολίτης προσέφυγε στην Αρχή (υπόθεση 7835/

1999) για τα προβλήµατα που αντιµετώπισε στο

νοσοκοµείο «Χατζηκώστα» σε ηµέρα γενικής εφη-

µερίας, όταν ζήτησε ωτορινολαρυγγολογική εξέτα-

ση. Αφορµή του αιτήµατός του ήταν ο υπερβολικός

χρόνος αναµονής του στο νοσοκοµείο «Χατζη-

κώστα», πριν του υποδειχθεί ότι έπρεπε να µεταβεί

στο πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο προκειµένου να

εξεταστεί από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.

Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του πολίτη, κατά τη

διάρκεια της παραµονής του στο νοσοκοµείο «Χα-

τζηκώστα» σηµειώθηκε φραστικό επεισόδιο µεταξύ

αυτού και της ειδικευόµενης ιατρού, η οποία απευ-

θύνθηκε µε τρόπο προσβλητικό στον ασθενή.

Από την έρευνα που διεξήγαγε ο Συνήγορος του

Πολίτη, προέκυψε ότι όσον αφορά το θέµα της µη

ύπαρξης ιατρού ωτορινολαρυγγολόγου στο νο-

σοκοµείο «Χατζηκώστα», τα δύο νοσοκοµεία των Ιω-

αννίνων, ύστερα από συνεννόηση που αφορούσε τη

συγκεκριµένη ηµέρα, είχαν ορίσει ότι για ωτορινολα-

ρυγγολογικά περιστατικά θα εφηµέρευε κατ’ εξαίρεση

το Περιφερειακό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαν-

νίνων. Για τον λόγο αυτόν το νοσοκοµείο «Χατζηκώ-

στα» δεν είχε διαθέσιµο ιατρό ωτορινολαρυγγολόγο

κατά την ηµέρα της γενικής εφηµερίας του.

Για το δεύτερο ζήτηµα ζητήθηκε από τη διοίκη-

ση του νοσοκοµείου να διερευνήσει τη συγκεκριµέ-

νη καταγγελία για κακή συµπεριφορά της ειδικευό-

µενης ιατρού και να δοθούν εξηγήσεις στον ασθενή

και στον Συνήγορο του Πολίτη.

Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πο-

λίτη, το νοσοκοµείο διενήργησε έρευνα, κατά την

οποία διαπιστώθηκε ότι η ειδικευόµενη ιατρός είχε

όντως συµπεριφερθεί απρεπώς στον πολίτη. Ακο-

λούθως έγιναν συστάσεις προς την ιατρό από την

επιστηµονική επιτροπή, αυτή δε υποχρεώθηκε να

ζητήσει εγγράφως συγγνώµη από τον πολίτη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη κρίνει ότι η υποβολή

από µέρους της ειδικευόµενης ιατρού έγγραφης

συγγνώµης για ανάρµοστη συµπεριφορά προς τον

πολίτη αποτελεί σηµαντικό βήµα στην προσπάθεια

διασφάλισης των αναγκαίων συνθηκών που επιβάλ-

λει ο σεβασµός των δικαιωµάτων και της αξιοπρέ-

πειας των χρηστών υπηρεσιών υγείας. 

Φορείς: Νοσοκοµείο Κρατουµένων 

Κορυδαλλού - Νοσοκοµείο «Άγιος Σάββας»

Θέµα: Πρόσβαση κρατουµένου σε υγειονοµική 
προστασία - Προσβολή του δικαιώµατος στην υγεία
Ιταλός κρατούµενος στο Νοσοκοµείο Κρατουµέ-

νων Κορυδαλλού προσέφυγε στον Συνήγορο του

Πολίτη (υπόθεση 4248/2000), αναφέροντας ότι

για έναν χρόνο δεν του παρασχέθηκε καµία ιατρική

φροντίδα ούτε η ενδεικνυόµενη θεραπεία, αν και

είχε διαγνωστεί ότι πάσχει από λέµφωµα. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη διενήργησε αµέσως

αυτοψία στο νοσοκοµείο κρατουµένων, όπου είχε

επαφές µε τους αρµόδιους και τον ενδιαφερόµενο

και συνέλεξε στοιχεία για την υπόθεση. Στη συνέ-

χεια ακολούθησε επίσκεψη στο Αρεταίειο Νοσοκο-

µείο, όπου είχε εξεταστεί για τελευταία φορά ο

κρατούµενος, και ελήφθησαν συµπληρωµατικά

στοιχεία για την κατάσταση του ασθενούς. Ακολού-

θησε δεύτερη επίσκεψη στο νοσοκοµείο κρατουµέ-

νων, µαζί µε ιατρό-ογκολόγο της ιταλικής πρεσβεί-

ας, ώστε να διαπιστωθεί σε ποια κατάσταση βρι-

σκόταν εκείνη την περίοδο ο κρατούµενος και να

κριθεί η ανάγκη για άµεση µεταφορά του σε αντι-

καρκινικό νοσοκοµείο. 

Ύστερα από την αξιολόγηση των δεδοµένων

που περιήλθαν στην αντίληψή του, ο Συνήγορος

του Πολίτη διαπίστωσε ότι ο κρατούµενος χρειαζό-
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ταν άµεση ιατρική περίθαλψη, η οποία είχε καθυ-

στερήσει επί έναν χρόνο. Το γεγονός αυτό οφειλό-

ταν τόσο στην κακή οργάνωση του τµήµατος µετα-

γωγών της αστυνοµίας, το οποίο δεν µετέφερε τον

κρατούµενο στο νοσοκοµείο, όσο και στην κακή

οργάνωση του νοσοκοµείου «Άγιος Σάββας», το

οποίο από λάθος δεν πραγµατοποίησε την εισαγω-

γή την προκαθορισµένη ηµέρα µεταγωγής. Σε αυτή

τη δυσλειτουργία συνέβαλε και η ιδιαίτερη καχυπο-

ψία του ίδιου του κρατούµενου ασθενούς, ο οποίος,

µη κατανοώντας τα συνεχή οργανωτικά προβλήµα-

τα του συστήµατος, αρνούνταν κάθε συνεργασία.

Ο Συνήγορος του Πολίτη αφενός δηµιούργησε

σχέση εµπιστοσύνης µε τον κρατούµενο και αφετέ-

ρου, µε έγγραφό του προς το νοσοκοµείο «Άγιος

Σάββας», καθώς και µε παράσταση στελεχών της

Αρχής στο νοσοκοµείο τη στιγµή της διακοµιδής

του κρατουµένου από το νοσοκοµείο κρατουµένων,

εξασφάλισε την εισαγωγή του στο νοσοκοµείο

«Άγιος Σάββας», όπου διενεργήθηκε σειρά εξετάσε-

ων, επανακαθορίστηκε η απαραίτητη χηµειοθερα-

πεία και ακολούθησε η εφαρµογή της στον ασθενή.

• ∆ικαιώµατα χρηστών υπηρεσιών υγείας

Φορέας: Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο

«Σισµανόγλειο»

Θέµα: ∆ικαίωµα ενηµέρωσης, συγκατάθεσης 
και αξιοπρεπούς πορείας προς τον θάνατο - 
Παραβίαση της νοµιµότητας
Με αναφορά τους προς την Αρχή (υπόθεση 566/

2000), οι θυγατέρες ηλικιωµένου πολίτη διαµαρτύ-

ρονταν για τις συνθήκες νοσηλείας και θανάτου του

πατέρα τους, ο οποίος απεβίωσε στο Γενικό Περι-

φερειακό Νοσοκοµείο «Σισµανόγλειο», την επόµε-

νη ακριβώς ηµέρα της µεταφοράς του στο τµήµα

επειγόντων περιστατικών του νοσοκοµείου. Η δια-

µαρτυρία τους εστιαζόταν στο ότι δεν ενηµερώθη-

καν για την πορεία της υγείας του πατέρα τους και

ιδιαίτερα για τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Επίσης, ισχυρίζονταν ότι ο πατέρας τους δεν αντι-

µετωπίστηκε αµέσως και έµεινε αβοήθητος, αφού

το νοσηλευτικό προσωπικό δεν επαρκούσε για να

καλύψει τις ανάγκες των ασθενών, και συνεπώς

αναγκαζόταν να παρέχει υπηρεσίες λαµβάνοντας

υπόψη την ηλικία των ασθενών. Για το περιστατικό

αυτό, ύστερα από καταγγελία των στενών συγγενών

του, διενεργήθηκε Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση

(Ε∆Ε). Το πόρισµα της Ε∆Ε γνωστοποιήθηκε µε

µεγάλη καθυστέρηση στον Συνήγορο του Πολίτη,

ενώ χρειάστηκε παρέµβαση της Αρχής, για να κοι-

νοποιηθεί και στις θυγατέρες του θανόντος.

Κατά την εξέταση της αναφοράς, ο Συνήγορος

του Πολίτη διενήργησε αυτοψία στο νοσοκοµείο και

διαπίστωσε τυπικές παρατυπίες και ουσιαστικές

παραλείψεις στην Ε∆Ε. Ειδικότερα, το πόρισµα της

Ε∆Ε δεν λάµβανε θέση στα ερωτήµατα που έθεταν

οι συγγενείς για ουσιαστική πραγµάτωση του δικαι-

ώµατος ενηµέρωσης και συγκατάθεσης, του δικαιώ-

µατος για αξιοπρεπή θάνατο και για την τήρηση της

υποχρέωσης των επαγγελµατιών υγείας για απεριό-

ριστη µέριµνα προς τον ασθενή µε σκοπό τη διατή-

ρηση και τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής.

Μετά τη συλλογή στοιχείων από τον φάκελο

του ασθενούς και τη µελέτη του ισχύοντος νοµικού

καθεστώτος, ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε

σχετικό έγγραφο προς τον πρόεδρο του νοσοκοµεί-

ου, το οποίο κοινοποίησε και στην Αυτοτελή Υπη-

ρεσία Προστασίας ∆ικαιωµάτων Ασθενών του

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Στο έγγραφο

αυτό τονίστηκε ότι η προσβολή της υποχρέωσης

ενηµέρωσης θεµελιώνει ιατρική ευθύνη συµβατική

και αδικοπρακτική, ανεξάρτητα µάλιστα από την

ευθύνη λόγω κάποιου σφάλµατος κατά τη θεραπευ-

τική αγωγή. Τονίστηκε επιπλέον ότι οι επαγγελµα-

τίες υγείας βαρύνονται να αποδείξουν ότι ενηµέρω-

σαν σαφώς και πλήρως τον ασθενή και τους οικεί-

ους του, έτσι ώστε να αντισταθµίζεται η άνιση

σχέση του ιατρού που γνωρίζει και του ασθενούς

που αγνοεί. Για τους λόγους αυτούς προτάθηκε η

διενέργεια νέας Ε∆Ε, η οποία θα λαµβάνει υπόψη

τις παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη.

Το νοσοκοµείο πράγµατι διενήργησε νέα Ε∆Ε,

το πόρισµα της οποίας κοινοποιήθηκε στην Αρχή.

Κατά τη διενέργεια της Ε∆Ε τηρήθηκαν οι τυπικές

διαδικασίες και κλήθηκαν να καταθέσουν και οι στε-

νοί συγγενείς. Ωστόσο, το ουσιαστικό περιεχόµενό

της δεν εναρµονίζεται πλήρως µε τις προτάσεις του

Συνηγόρου του Πολίτη. Κατά τη συγγραφή της

έκθεσης δεν είχε ολοκληρωθεί η σύνταξη του πορί-

σµατος, το οποίο θα απευθυνθεί στον Υπουργό

Υγείας και Πρόνοιας. Στο πόρισµα θα επισηµαίνο-

νται οι σχετικές παραλείψεις του ιατρικού και νοση-

λευτικού προσωπικού ως προς την τήρηση των δι-

καιωµάτων του ασθενούς, καθώς και η αναγκαιότη-

τα ανάληψης πρωτοβουλιών για την προστασία

τους (βλ. κεφ. ΣΤ΄).

3.2.2 Υγειονοµική προστασία

Φορέας: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

Θέµα: Υποχρέωση καταβολής από την ασφαλισµένη
της δαπάνης νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ) ιδιωτικού θεραπευτηρίου, 
στο οποίο µετέβη αναγκαστικά και το οποίο 
δεν εφαρµόζει το κρατικό τιµολόγιο - Παραβίαση
της αρχής της ελεύθερης επιλογής ιατρού
Aσφαλισµένη του δηµοσίου προσέφυγε στον Συνή-

γορο του Πολίτη (υπόθεση 6842/2000), διαµαρτυ-

ρόµενη για την εκκαθάριση δαπανών νοσηλείας της
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από την αρµόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρί-

ου του Κράτους (ΓΛΚ).

Ύστερα από ατύχηµα, η πολίτις διακοµίστηκε

µέσω του ΕΚΑΒ σε µονάδα εντατικής θεραπείας του

ιδιωτικού θεραπευτηρίου «Υγεία», επειδή δεν υπήρ-

χαν διαθέσιµα κρεβάτια σε αντίστοιχη µονάδα δη-

µόσιου νοσοκοµείου. Το πρόβληµα ανέκυψε, όταν η

ενδιαφερόµενη ζήτησε από το ΓΛΚ να της κατα-

βληθούν οι δαπάνες νοσηλείας της στο ιδιωτικό

θεραπευτήριο, αφού από τα χρήµατα που η ίδια

κατέβαλε στο ιδιωτικό θεραπευτήριο της καταβλή-

θηκε ένα πολύ µικρό µέρος από την αρµόδια υπηρε-

σία εκκαθάρισης δαπανών του ΓΛΚ.

Κατά τη διερεύνηση της συγκεκριµένης υπόθε-

σης, ο Συνήγορος του Πολίτη κατέγραψε την πρα-

κτική που ακολουθείται όταν διαπιστώνεται αδυνα-

µία εισαγωγής ασθενούς σε µονάδα εντατικής θερα-

πείας δηµόσιου νοσοκοµείου και παρίσταται ανάγκη

µεταφοράς του σε ιδιωτική µονάδα που έχει διαθέ-

σιµα κρεβάτια. Στις περιπτώσεις αυτές παρατηρεί-

ται συνήθως διαφορά µεταξύ των δαπανών που

εγκρίνει ο ασφαλιστικός φορέας και των αντίστοι-

χων ποσών που καταβάλλει ο ασφαλισµένος στο

ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Π∆

234/1980, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια υποχρεούνται

να εφαρµόζουν το κρατικό τιµολόγιο στις πε-

ριπτώσεις αυτές της έκτακτης εισαγωγής. Το πρό-

βληµα όµως εντείνεται όταν ο κρατικός ασφαλιστι-

κός φορέας αρνείται να καταβάλει το σύνολο της

δαπάνης, παραβλέποντας το γεγονός της έκτακτης

ανάγκης και της αδυναµίας κρατικού νοσοκοµείου να

παράσχει στον ασφαλισµένο την απαιτούµενη υπη-

ρεσία. ∆εδοµένου ότι, σύµφωνα µε την παράγραφο 3

του άρθρου 21 του Συντάγµατος, το κράτος εν τέλει

οφείλει να εξασφαλίσει στους πολίτες το δικαίωµα

στην υγεία, το γεγονός ότι ο ασφαλισµένος διακοµί-

ζεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο λόγω αυτών των συν-

θηκών και όχι λόγω επιλογής του, αποτελεί εξαιρετι-

κά σοβαρή παράµετρο της όλης υπόθεσης που

αφορά την έγκριση της δαπάνης νοσηλείας. 

Για τον λόγο αυτόν, ο Συνήγορος του Πολίτη, µε

έγγραφό του, πρότεινε να επωµιστεί την οικονοµική

διαφορά ο κρατικός φορέας και όχι η πολίτις, που

εµπιστεύθηκε το δηµόσιο υγειονοµικό σύστηµα. Έπει-

τα από σειρά επαφών µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, ο

Συνήγορος του Πολίτη παρέπεµψε το θέµα στην

αρµόδια υπηρεσία του ΓΛΚ, ζητώντας να αντιµετωπί-

σει το ζήτηµα µε βάση το παραπάνω σκεπτικό.

Φορέας: ΤΕΒΕ

Θέµα: Έγκριση από το ΤΕΒΕ δαπάνης για τη 
χορήγηση ειδικού γάλακτος - Κακοδιοίκηση
Πατέρας νεογέννητου παιδιού, ασφαλισµένος του

ΤΕΒΕ, υπέβαλε αναφορά στον Συνήγορο του Πο-

λίτη (υπόθεση 7136/2000), µε την οποία ζήτησε

την άµεση παρέµβαση της Αρχής, προκειµένου να

εγκριθεί η χορήγηση ειδικού υποαλλεργικού γάλα-

κτος στο βρεφικής ηλικίας τέκνο του που έπασχε

από αλλεργία στο φυσιολογικό γάλα. Ενώ η ιατρός

του νοσοκοµείου εξέδωσε γνωµάτευση περί αυτού,

το ΤΕΒΕ δεν αναγνώρισε την ανάγκη αποζηµίωσης

του γάλακτος, προβάλλοντας προφορικά αντιρρή-

σεις στον ασφαλισµένο. Επειδή το θέµα ήταν επεί-

γον και δεν υπήρχε περιθώριο πολλών γραπτών

επικοινωνιών, ο Συνήγορος του Πολίτη επικοινώ-

νησε αµέσως τηλεφωνικά µε το ΤΕΒΕ.

Ύστερα από την προφορική επικοινωνία µε το

ταµείο, διαπιστώθηκε ότι τα προβλήµατα που ανέ-

κυπταν στο ΤΕΒΕ ήταν δύο: πρώτον, η άρνηση του

ταµείου να αποδεχθεί την υπογραφή της γαστρε-

ντερολόγου επιµελήτριας Α΄ του νοσοκοµείου, η

οποία υπέγραψε αντί του ελλίποντος διευθυντή, και

δεύτερον, η ασάφεια για το αν το συγκεκριµένο

γάλα είχε άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε αµέσως

στον ΕΟΦ, από τον οποίο ζήτησε να διευκρινιστεί

το θέµα της άδειας. Πράγµατι, ο ΕΟΦ απάντησε

αµέσως µε επιστολή προς το ΤΕΒΕ, στην οποία

εξηγούσε ότι το συγκεκριµένο προϊόν δεν χρειαζό-

ταν άδεια κυκλοφορίας, ως προϊόν ειδικής διατρο-

φής, και για αυτόν τον λόγο δεν είχε εκδοθεί άδεια

κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Έτσι, το πρόβληµα δι-

αλευκάνθηκε ως προς το δεύτερο σκέλος του, αφού

διαπιστώθηκε ότι το ΤΕΒΕ κακώς θεωρούσε ότι το

προϊόν κυκλοφορούσε παράνοµα στη χώρα.

Στη συνέχεια, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότει-

νε να συνεδριάσει αµέσως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

του ταµείου και να κάνει αποδεκτό το αίτηµα του

πολίτη για αποζηµίωση του απαραίτητου για τη δι-

ατροφή του βρέφους ειδικού γάλακτος, η δαπάνη

του οποίου ανερχόταν στο ύψος των 150.000 δρχ.

Το ταµείο έκανε δεκτή την πρόταση του Συνη-

γόρου του Πολίτη και µέσα σε λίγες ηµέρες ο αιτού-

µενος έλαβε τη σχετική αποζηµίωση για τη δαπάνη

του γάλακτος.

3.2.3 Υγειονοµική προστασία 
στο εξωτερικό

Φορέας: Υποκατάστηµα ΙΚΑ Ιωαννίνων

Θέµα: Έγκριση νοσοκοµειακής περίθαλψης 
στο εξωτερικό ατόµου µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
µε κριτήριο την αποτελεσµατικότητα στη θεραπεία -
Παραβίαση της νοµιµότητας
Πολίτης αναφέρθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη

(υπόθεση 13089/2000), όταν το ΙΚΑ αρνήθηκε να

του καλύψει τις δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό,

που αφορούσαν τον οκτάχρονο γιο του. Συγκεκρι-

µένα, ο γιος του αναφεροµένου πάσχει από εγκε-
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φαλική παράλυση τύπου σπαστικής τετραπληγίας.

Ύστερα από χειρουργική επέµβαση σε νοσοκοµείο

της Γερµανίας τοποθετήθηκαν νάρθηκες στα κάτω

άκρα του ασθενούς, οι οποίοι έπρεπε να αντικατα-

σταθούν µε άλλους κατάλληλους, όταν άλλαξε η

σωµατική διάπλαση του παιδιού. 

Το ΙΚΑ απέρριψε το αίτηµα του ενδιαφεροµένου,

µε το σκεπτικό ότι η περίπτωση δεν εµπίπτει στις δια-

τάξεις για νοσηλεία στο εξωτερικό. Ακόµη, ισχυρίστη-

κε ότι οι νάρθηκες αυτοί µπορούν να κατασκευαστούν

και στην Ελλάδα ή να παραγγελθούν στο εξωτερικό

και να εφαρµοστούν στη χώρα µας. Ωστόσο, η εναλ-

λακτική αυτή λύση αναιρείται από τη διοικητική πρα-

κτική του ΙΚΑ, όπως εκφράζεται στην εγκύκλιο

45/1999, η οποία θέτει έµµεσα εµπόδια στην ελεύθε-

ρη κυκλοφορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, ο Συνήγο-

ρος του Πολίτη διαπίστωσε τόσο την «αντίσταση»

του ΙΚΑ στην εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου όσο

και την εµµονή του στην άποψη ότι οι εθνικές ρυθ-

µίσεις είναι οι µόνες αναγκαίες και ικανές για να

εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγεί-

ας των πολιτών. 

Η Αρχή απευθύνθηκε τόσο στο Υποκατάστηµα

ΙΚΑ Ιωαννίνων όσο και στη διοίκηση του Ιδρύµα-

τος, ζητώντας την αντιµετώπιση του θέµατος µε

κριτήριο την αποτελεσµατική θεραπεία του ανηλί-

κου. Το ΙΚΑ έθεσε το πόρισµα του Συνηγόρου του

Πολίτη υπόψη της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής

(Τ∆Ε), η οποία το αποδέχθηκε, στον βαθµό που

εξέδωσε απόφαση σύµφωνα µε την οποία εγκρίθη-

κε η αιτούµενη νοσηλεία του παιδιού στο εξωτερι-

κό, αφού δεν ήταν δυνατόν να πραγµατοποιηθεί

στην Ελλάδα, λόγω έλλειψης των κατάλληλων επι-

στηµονικών µέσων. 

Ωστόσο, το ΙΚΑ άσκησε προσφυγή στα διοικη-

τικά δικαστήρια κατά της ευνοϊκής για τον πολίτη

απόφασης της Τ∆Ε, εκδηλώνοντας µε αυτόν τον

τρόπο τη σταθερά αρνητική θέση του σε ό,τι αφορά

την παροχή τέτοιας µορφής προστασίας προς τους

ασφαλισµένους του.

Φορέας: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

Θέµα: Αποδέσµευση χρηµατικού ποσού που 
προήλθε από έρανο για νοσηλεία στο εξωτερικό -

Παραβίαση της αρχής της επιείκειας
Μητέρα ανήλικου κοριτσιού από την Ηµαθία προσέ-

φυγε στην Αρχή (υπόθεση 15544/2000) και ζήτησε

την παρέµβασή της, ώστε να καταστεί δυνατή η απο-

δέσµευση σηµαντικού ποσού που είχε συγκεντρωθεί

για λογαριασµό της σε υποκατάστηµα της Εθνικής

Τράπεζας της Ελλάδος, ύστερα από έρανο που διε-

νεργήθηκε µε πρωτοβουλία τηλεοπτικού σταθµού. Το

χρηµατικό αυτό ποσόν ήταν αναγκαίο για την κάλυ-

ψη τόσο των εξόδων νοσηλείας του δεκατριάχρονου

κοριτσιού σε νοσοκοµείο της Γερµανίας όσο και των

εξόδων διαµονής του πατέρα του εκεί. 

Από την έρευνα της υπόθεσης, ο Συνήγορος του

Πολίτη διαπίστωσε ότι η άρνηση της Τράπεζας να

επιτρέψει την εκταµίευση του ποσού που συγκεντρώ-

θηκε από τον παραπάνω έρανο οφειλόταν στην ισχύ-

ουσα νοµοθεσία (Ν. 5101/1931). Συγκεκριµένα, σύµ-

φωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1 του παραπάνω

νόµου «…απαγορεύονται οι πάσης φύσεως έρανοι

και λαχειοφόροι ή φιλανθρωπικαί αγοραί, ως και η

διά άλλου τρόπου συλλογή χρηµάτων…». Περαιτέρω

όµως, στο άρθρο 2 του ίδιου νόµου προβλέπονται

εξαιρέσεις και ειδικότερα ορίζεται ότι «εις εξαιρετικάς

µόνο περιπτώσεις και επί τω τέλει της πληρώσεως

φιλανθρωπικού ή κοινωφελούς σκοπού δύναται να

επιτραπή, κατόπιν αδείας εκδιδόµενης… η συλλογή

εράνων ή η ενέργεια φιλανθρωπικών αγορών…».

Στις επόµενες µάλιστα διατάξεις (άρθρο 6) καθορίζε-

ται η σχετική διαδικασία για την κατ’ εξαίρεση συλ-

λογή χρηµάτων και ως προϋπόθεση για τη διενέργεια

παρόµοιων φιλανθρωπικών πράξεων πανελλήνιας

εµβέλειας ορίζεται η προηγούµενη έκδοση απόφασης

του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση η διαδικασία

αυτή δεν είχε ακολουθηθεί και η ενδιαφερόµενη µη-

τέρα, στο όνοµα της οποίας είχε ανοιχθεί ο σχετι-

κός τραπεζικός λογαριασµός, δικαιολογηµένα πί-

στευε ότι µπορούσε οποιαδήποτε στιγµή να προβεί

στην εκταµίευση του αναγκαίου ποσού. Παρ’ όλα

αυτά, η τράπεζα αρνήθηκε την καταβολή του πο-

σού στη µητέρα, καθώς διαπίστωσε ότι τα χρήµατα

που είχαν συγκεντρωθεί ήταν προϊόν εράνου, για

τον οποίο δεν είχαν τηρηθεί οι νόµιµες διαδικασίες. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, εκτιµώντας την ιδιαι-

τερότητα της κατάστασης και την ανάγκη που αντι-

µετώπιζε η προσφεύγουσα για την κάλυψη των εξό-

δων παραµονής της κόρης και του συζύγου της στο

εξωτερικό µε σκοπό την αντιµετώπιση της σοβαρής

ασθένειας της ανήλικης, ζήτησε µε έγγραφό του

προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας την όλως

κατ’ εξαίρεση και για ανθρωπιστικούς λόγους έκδο-

ση υπουργικής απόφασης µε σκοπό την αναδροµική

νοµιµοποίηση της διαδικασίας συλλογής χρηµάτων,

ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις. 

Έως τις 31.12.2000 ο Συνήγορος του Πολίτη

δεν είχε λάβει απάντηση στο παραπάνω έγγραφο. 

3.2.4 Επαγγέλµατα υγείας

Φορέας: Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής,

∆ιεύθυνση Υγείας και ∆ηµόσιας Υγιεινής

Θέµα: Μη χορήγηση άδειας λειτουργίας 
οδοντιατρείου - Κακοδιοίκηση
Πολίτις ανέφερε ότι η ∆ιεύθυνση Υγείας της Νοµαρ-

χίας Ανατολικής Αττικής καθυστερούσε να απαντή-
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σει στο αίτηµά της για έκδοση άδειας λειτουργίας

οδοντιατρείου. Ισχυριζόταν ακόµη ότι το αίτηµά της

εκκρεµούσε περισσότερο από έναν χρόνο, παρ’ ότι

το οδοντιατρείο ήταν πλήρως εξοπλισµένο, µε απο-

τέλεσµα να στερείται του δικαιώµατος άσκησης του

επαγγέλµατός της (υπόθεση 1098/2000).

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθη-

κε ότι η καθυστέρηση αυτή οφειλόταν σε ασαφείς

λόγους και αιτίες και ότι οι υπάλληλοι της νοµαρ-

χίας δεν ενηµέρωσαν µε σαφήνεια την ενδιαφερόµε-

νη για το ποια είναι η πραγµατική αιτία εξαιτίας της

οποίας δεν χορηγείται η άδεια. Παρ’ όλα αυτά, από

τις περισσότερες µεταξύ τους επικοινωνίες αλλά και

από έγγραφα της νοµαρχίας προς την Αρχή διαφαι-

νόταν ότι το πρόβληµα εντοπιζόταν σε ενδείξεις

που υπήρχαν ότι το οδοντιατρείο λειτουργούσε ταυ-

τόχρονα και ως κατοικία, γεγονός που συνεπάγεται

την απαγόρευση της χορήγησης άδειας λειτουργίας.

Αυτό ήταν και το σηµείο τριβής µε την οδοντίατρο,

η οποία αρνούνταν κατηγορηµατικά ότι χρησιµο-

ποιούσε το ιατρείο της ταυτόχρονα και ως κατοικία.

Ύστερα από προηγούµενη επικοινωνία του µε τη

∆ιεύθυνση Υγείας της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττι-

κής και προκειµένου να διευκρινιστεί το θέµα, ο

Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε την εκ νέου διενέρ-

γεια αυτοψίας, στην οποία θα συµµετείχε και η

Αρχή. Η ∆ιεύθυνση Υγείας δεν δέχθηκε την πρότα-

ση, οπότε ο Συνήγορος του Πολίτη αποφάσισε να

διενεργήσει αυτοψία και κάλεσε και τους υπαλλή-

λους της ∆ιεύθυνσης Υγείας της Νοµαρχίας Ανατο-

λικής Αττικής να παρευρίσκονται σε αυτή. Το απο-

τέλεσµα ήταν ότι, την προκαθορισµένη για τη διε-

νέργεια της αυτοψίας ώρα, οι υπάλληλοι της ∆ιεύ-

θυνσης Υγείας όχι µόνον ήταν παρόντες, αλλά είχαν

ήδη προβεί σε νέα αυτοψία, ύστερα από την αποπε-

ράτωση της οποίας ενηµέρωσαν την ενδιαφερόµενη

ότι το οδοντιατρείο πληροί πλέον τις προϋποθέσεις

και ότι σύντοµα θα εκδιδόταν άδεια λειτουργίας του.

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, αν και υπήρχαν

υπόνοιες για παράνοµη δράση εκ µέρους υπαλλή-

λων της νοµαρχίας, ο Συνήγορος του Πολίτη, εκτι-

µώντας ότι ήταν αδύνατον να αποδειχθεί αν όντως

υπήρχαν ή όχι ενδείξεις για παράλληλη χρήση κα-

τοικίας, περιορίστηκε στον διαµεσολαβητικό του

ρόλο και δεν ζήτησε τη διενέργεια Ένορκης ∆ιοικη-

τικής Εξέτασης.

Φορείς: 3ο Συµβούλιο Κρίσης και Επιλογής

Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού

Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων (ΣΚΕΙΟΠΝΙ)

Αθηνών - Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

Θέµα: Επιλογή οδοντίατρου για θέση διευθυντή
ΕΣΥ - Παραβίαση της νοµιµότητας
Οδοντίατρος που υπηρετεί σε νοσοκοµείο του ΕΣΥ

µε βαθµό επιµελήτριας Α΄ υπέβαλε αναφορά στον

Συνήγορο του Πολίτη, µε την οποία διαµαρτυρό-

ταν για παρατυπίες και παρανοµίες κατά τη διαδι-

κασία επιλογής οδοντιάτρου για τη θέση διευθυντή

στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Νέας Ιωνίας

«Η Αγία Όλγα». Η κρίση έγινε τον Μάιο του 1999

από το 3ο ΣΚΕΙΟΠΝΙ που εδρεύει στο Περιφε-

ρειακό Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής ΚΑΤ και για τη

θέση επιλέχθηκε άλλη υποψήφια, ενώ η εν λόγω

πολίτις κατατάχθηκε δεύτερη στη σειρά υποψη-

φίων (υπόθεση 2851/1999). 

Το πρακτικό επιλογής διαβιβάστηκε στον

Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, ο οποίος, αφού έλαβε

υπόψη και τις σχετικές επισηµάνσεις που είχαν προ-

βάλει µε υπόµνηµά τους η δεύτερη στην κατάταξη

υποψήφια και ένας από τους εισηγητές-κριτές, δια-

πίστωσε, κατά τον έλεγχο νοµιµότητας, παραβάσεις

νόµου και διοικητικές παρατυπίες κατά τη διαδικα-

σία επιλογής και ανέπεµψε στις 26.5.1999 το πρα-

κτικό στο 3ο ΣΚΕΙΟΠΝΙ για νέα κρίση. 

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, ο Συνήγο-

ρος του Πολίτη διαπίστωσε ότι στη συγκεκριµένη

περίπτωση, εκτός από διοικητικές παρατυπίες και

παραβάσεις νόµου, συνέτρεχαν αποχρώσες ενδεί-

ξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Συγκεκριµένα,

διαπιστώθηκε ότι στον φάκελο της υποψήφιας που

τελικά επιλέχθηκε περιλαµβάνονταν ψευδείς δηλώ-

σεις, καθώς και παραποιηµένα και ανακριβή στοι-

χεία, τα οποία ελήφθησαν υπόψη από το συµβούλιο

κατά την τελική κρίση. Η παραποίηση µάλιστα των

σχετικών εγγράφων ήταν τόσο εµφανής, ώστε η µη

επισήµανσή της από τα µέλη του ΣΚΕΙΟΠΝΙ απο-

τελεί γεγονός αξιοπερίεργο. Με βάση τις παραπάνω

διαπιστώσεις, ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε

πόρισµα, το οποίο απεστάλη στον αρµόδιο εισαγγε-

λέα τον Μάρτιο του 2000. Επίσης, µε άλλο πόρισµα

που απέστειλε στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας,

η Αρχή επισήµανε τις παρατυπίες που συντελέστη-

καν κατά τη διαδικασία επιλογής και ζήτησε να διε-

ρευνηθεί το ενδεχόµενο ύπαρξης ευθυνών.

Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας, αφού έλαβε

υπόψη του τα παραπάνω πορίσµατα του Συνηγό-

ρου του Πολίτη, διέταξε τη διεξαγωγή Ένορκης

∆ιοικητικής Εξέτασης (Ε∆Ε) για το ζήτηµα της

λειτουργίας του ΣΚΕΙΟΠΝΙ σε σχέση µε τη

συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής. Από το πόρι-

σµα της Ε∆Ε, που εκδόθηκε στις 20.9.2000 (αρ.

πρωτ. 1903), µετά την ολοκλήρωση της έρευνας

προέκυψε ότι το παραπάνω συµβούλιο δεν εκπλή-

ρωσε στη συγκεκριµένη περίπτωση τον σκοπό του

ούτε λειτούργησε µε τα αντικειµενικά κριτήρια

που πληρούν τις προϋποθέσεις της αξιολόγησης

για την επιλογή, αλλά αντίθετα χρησιµοποίησε

υποκειµενικά κριτήρια επιλογής που οδήγησαν σε

αυθαίρετη κρίση. Παρ’ όλα ταύτα, το πόρισµα της

Ε∆Ε δεν αξιοποιήθηκε ούτε ελήφθησαν µέτρα σε
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βάρος του συγκεκριµένου ΣΚΕΙΟΠΝΙ από το

Υπουργείο Υγείας.

Εν τω µεταξύ, το 3ο ΣΚΕΙΟΠΝΙ, παρά την

άσκηση του δικαιώµατος αναποµπής από τον

Υπουργό Υγείας και τις υποδείξεις των σχετικών

πορισµάτων του Συνηγόρου του Πολίτη, από τα

οποία προέκυπτε ότι η όλη διαδικασία διεξήχθη

κατά προφανώς παράνοµο τρόπο, δεν επέδειξε

πρόθεση συµµόρφωσης προς τη νοµιµότητα. Για να

δικαιολογήσει την καθυστέρηση αυτή, επικαλέστη-

κε κατ’ αρχήν το γεγονός ότι είχε υποβάλει ερώτη-

µα προς το Υπουργείο, σχετικά µε τη δυνατότητα

συµµετοχής της πρώτης στην κατάταξη οδοντιά-

τρου στη νέα κρίση, και στη συνέχεια προβλήµατα

στη συγκρότησή του λόγω ανάγκης αντικατάστα-

σης ορισµένων µελών της εισηγητικής επιτροπής. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε αµέσως νέο

έγγραφο προς το ΣΚΕΙΟΠΝΙ, ζητώντας την άµεση

προώθηση της διαδικασίας. Στην απάντησή του, ο

πρόεδρος του αρµόδιου ΣΚΕΙΟΠΝΙ δεν αιτιολόγη-

σε την καθυστέρηση σύγκλησης του οργάνου, η

οποία τελικά, παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις, δεν

πραγµατοποιήθηκε. 

Η παράλειψη αυτή είχε ως συνέπεια την έκδο-

ση της αρ. 1625/2000 απόφασης του ∆ιοικητικού

Εφετείου Αθηνών, ύστερα από αίτηση ακύρωσης

της πρώτης στην κατάταξη οδοντιάτρου. Με την

απόφαση αυτή κρίθηκε ότι η παρέλευση εύλογου

χρόνου µετά την αναποµπή των πρακτικών, κατά το

διάστηµα του οποίου δεν επαναλήφθηκε η κρίση,

συνιστά σιωπηρή απόρριψη της αναποµπής. Επί-

σης, ότι ο µη διορισµός της πρώτης στην κατάταξη

οδοντιάτρου από τον αρµόδιο υπουργό ύστερα από

την παραπάνω απόρριψη συνιστά παράλειψη οφει-

λόµενης νόµιµης ενέργειας και µε την ίδια απόφαση

διατάσσεται ο διορισµός της. Άρα, το αρµόδιο

ΣΚΕΙΟΠΝΙ, µε την παραπάνω κωλυσιεργία, εµπό-

δισε έµµεσα τη διενέργεια νέας ουσιαστικής κρίσης,

στερώντας από την ενδιαφερόµενη το σχετικό

δικαίωµα για διαφανή και αξιοκρατική κρίση. 

Φορείς: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας -

Υπουργείο Εθνικής Άµυνας - 

Νοσοκοµείο Σάµου

Θέµα: Τοποθέτηση ιατρού σε νησιωτική περιοχή
για απόκτηση ειδικότητας - Κακοδιοίκηση
Πολίτης, µε αναφορά που υπέβαλε στον Συνήγορο

του Πολίτη (υπόθεση 4532/2000), διαµαρτυρήθηκε

για το πρόβληµα που αντιµετώπιζε σχετικά µε τον

διορισµό του ως ειδικευόµενου γενικού παθολόγου

στο νοσοκοµείο της Σάµου.

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, το πρόβληµα

προέκυπτε από το γεγονός ότι ταυτόχρονα µε τον

διορισµό του στο νοσοκοµείο Σάµου, ο ενδιαφερό-

µενος κλήθηκε από τη στρατολογία να εκπληρώσει

τη στρατιωτική του θητεία. Προκειµένου όµως να

λάβει αναβολή στράτευσης, έπρεπε να προσκοµίσει

στο αρµόδιο στρατολογικό γραφείο την απόφαση

διορισµού του στο νοσοκοµείο ως ειδικευοµένου.

Αντίστοιχα, για να εκδοθεί η απόφαση διορισµού

του ως ειδικευόµενου ιατρού, όφειλε να έχει νόµιµη

αναβολή στράτευσης. 

Συνεπώς, η µια διοικητική ενέργεια αποτελού-

σε προϋπόθεση της άλλης και απέβη αδύνατον να

συντονιστούν οι υπηρεσίες µεταξύ τους, προκειµέ-

νου να λειτουργήσει η διοίκηση και να προστατευ-

θεί το εύλογο δικαίωµα του πολίτη για συνέχιση της

εκπαίδευσής του και για εργασία. 

Η αναφορά αυτή αντιµετωπίστηκε αµέσως από

την Αρχή, προκειµένου: 

α) να µην εκπνεύσουν οι σχετικές προθεσµίες, 

β) να εξασφαλιστεί η αναβολή στράτευσης του

ενδιαφεροµένου, και 

γ) να αποτραπεί η πιθανότητα απώλειας της

δυνατότητας διορισµού του στο Γενικό Νοµαρχια-

κό Νοσοκοµείο της Σάµου. 

Για τον σκοπό αυτόν, ο Συνήγορος του Πολίτη

επικοινώνησε µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουρ-

γείου Υγείας και Πρόνοιας, στις οποίες εξέθεσε την

πραγµατική κατάσταση και τον κίνδυνο άµεσης

στράτευσης του ειδικευόµενου ιατρού προτού αυτός

διοριστεί στη συγκεκριµένη θέση. Ζήτησε µάλιστα

την επιτάχυνση της διαδικασίας, ώστε να καταστεί

δυνατόν να αναλάβει τα καθήκοντά του εγκαίρως

και στη συνέχεια να λάβει τη νόµιµη αναβολή που

δικαιούται. 

Το Υπουργείο Υγείας αποδέχθηκε την πρόταση

του Συνηγόρου του Πολίτη, γεγονός που είχε ως

αποτέλεσµα την έγκαιρη –µέσα σε µία ηµέρα– έκδο-

ση της απόφασης διορισµού του ενδιαφεροµένου.

Η διαµεσολαβητική παρέµβαση του Συνηγόρου

του Πολίτη είχε ως θετικό αποτέλεσµα τον συγχρο-

νισµό της συνεργασίας των εµπλεκόµενων υπηρε-

σιών, την απαγκίστρωση από γραφειοκρατικές δια-

δικασίες και την επίλυση µιας υπόθεσης κατά

τρόπο ευνοϊκό, τόσο για τον πολίτη όσο και γενικό-

τερα για το σύστηµα υγείας.

3.3 ΠΡΟΝΟΙΑ

3.3.1 Οικονοµική ενίσχυση

Φορέας: ΤΕΒΕ

Θέµα: Μη χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης 
σε άτοµο µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) λόγω οφειλών
σε ασφαλιστικό ταµείο - Προσβολή δικαιώµατος 
για κοινωνική µέριµνα
Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη

(υπόθεση 3101/2000), όταν δηµιουργήθηκε πρόβλη-

µα από τη ∆ιεύθυνση Πρόνοιας, η οποία αρνήθηκε
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να του χορηγήσει το επίδοµα αναπηρίας εξαιτίας

οικονοµικής εκκρεµότητάς του προς το ΤΕΒΕ. Ο

αναφερόµενος ασφαλίστηκε στο ΤΕΒΕ για τέσσερις

µήνες, ασκώντας δραστηριότητα υπαγόµενη στην

ασφάλιση του ασφαλιστικού αυτού οργανισµού. 

Ωστόσο, όταν έπαψε να λειτουργεί την επιχεί-

ρησή του, δεν προέβη στις απαραίτητες ενέργειες

προς το ΤΕΒΕ και την αρµόδια δηµόσια οικονοµι-

κή υπηρεσία (∆ΟΥ) για τη διακοπή του επαγγέλµα-

τός του, µε συνέπεια να θεωρείται από το ταµείο

υπόχρεος για την καταβολή εισφορών, τις οποίες

αδυνατούσε να καταβάλει, ενώ παράλληλα αντιµε-

τώπιζε σοβαρά προβλήµατα υγείας. 

Κατά την έρευνα της υπόθεσης διαπιστώθηκε

ότι δεν παρέχεται επίδοµα αναπηρίας από την

Πρόνοια σε άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 67%, αν

έχουν οφειλές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, επει-

δή αν τυχόν εξοφληθούν οι οφειλόµενες εισφορές

προς το ταµείο, δεν θα δικαιούνται του επιδόµατος

αναπηρίας από την Πρόνοια. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε το γενικότε-

ρο ζήτηµα που απασχολεί τους πολίτες οι οποίοι

οφείλουν εισφορές και διεκδικούν ταυτόχρονα το

επίδοµα αναπηρίας από την Πρόνοια. Έπειτα από

στενή συνεργασία της Αρχής µε την Πρόνοια και το

ΤΕΒΕ, η ∆ιεύθυνση Πρόνοιας, αξιολογώντας την

κρισιµότητα της κατάστασης του ενδιαφεροµένου,

δέχθηκε την πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη

να ληφθεί υπόψη η πλήρης οικονοµική αδυναµία

του πολίτη και το σοβαρό πρόβληµα υγείας που

αυτός αντιµετώπιζε και του χορήγησε τελικά το

επίδοµα αναπηρίας.

3.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Φορέας: Υποκατάστηµα ΙΚΑ Γαλατσίου

Θέµα: ∆υνατότητα επανεξέτασης προσώπων 
ειδικών κατηγοριών από δευτεροβάθµια υγειονοµική
επιτροπή σχετικά µε την πρόσβασή τους 
στην απασχόληση - Κακοδιοίκηση
Πολίτης υπέβαλε αναφορά (υπόθεση 808/2000),

ζητώντας την παρέµβαση της Αρχής προκειµένου

να του δοθεί η δυνατότητα υποβολής ένστασης

κατά απόφασης πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επι-

τροπής του άρθρου 8 του Ν. 2643/1998, που

αφορά τη µέριµνα για την απασχόληση προσώπων

ειδικών κατηγοριών.

Ο ενδιαφερόµενος, που πάσχει από νοητική

καθυστέρηση και έχει σύµφωνα µε τις γνωµατεύ-

σεις των πρωτοβάθµιων υγειονοµικών επιτροπών

το απαιτούµενο ποσοστό αναπηρίας, είχε υπαχθεί

από το έτος 1995 έως και το 1999 στις ευεργετικές

διατάξεις των νόµων για την προστασία της απα-

σχόλησης των ατόµων ειδικών κατηγοριών.

Τον Ιανουάριο του 2000 η πρωτοβάθµια υγειο-

νοµική επιτροπή, η οποία εξέτασε εκ νέου τον

ενδιαφερόµενο, έκρινε ότι, σύµφωνα µε τις διατά-

ξεις του άρθρου 7 του Ν. 2643/1998, παρουσίαζε

χρόνια νοητική καθυστέρηση ήπιου βαθµού (ποσο-

στό αναπηρίας 35%), µε αποτέλεσµα να αποκλείε-

ται από τις ευεργετικές διατάξεις του νόµου.

Ο πολίτης υπέβαλε ένσταση κατά της παραπά-

νω πράξης, η οποία υπέχει θέση ενδικοφανούς προ-

σφυγής, που όµως δεν έγινε δεκτή, διότι η ερµηνευ-

τική εγκύκλιος 91/10.9.99 που είχε εκδοθεί από το

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

δεν προέβλεπε για τις περιπτώσεις αυτές τη δυνα-

τότητα άσκησης προσφυγών σε δευτεροβάθµιες

υγειονοµικές επιτροπές, παρ’ ότι το δικαίωµα αυτό

προβλέπεται σε κάθε άλλη περίπτωση.

Από την έρευνα της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι

η συγκεκριµένη πρακτική που ακολουθεί η διοίκηση

καταστρατηγεί τις γενικές αρχές δικαίου και ειδικά

το δικαίωµα της ένστασης κατά αποφάσεων που

εκδίδει η διοίκηση, από τις οποίες οι πολίτες θεω-

ρούν ότι αδικούνται. Η µη ρητή αναφορά στο δικαί-

ωµα προσφυγής σε δευτεροβάθµια υγειονοµική επι-

τροπή εναντίον των πράξεων αυτών δεν σηµαίνει

ότι η διοίκηση µπορεί να επιλέγει την ερµηνεία των

διατάξεων που είναι επαχθής για τον πολίτη και να

του στερεί το δικαίωµα αµφισβήτησης αυτής της

ερµηνείας. Η άποψη της διοίκησης, όπως εκφράζε-

ται µε την παραπάνω εγκύκλιο, έρχεται σε αντίθε-

ση µε την κοινή λογική, ενώ παράλληλα προσβάλ-

λει τις αρχές της ασφάλειας, του δικαίου και της

ενότητας της κρατικής δράσης.

Η απαίτηση του νοµοθέτη να θεωρεί την από-

φαση πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής ως

προϋπόθεση για την πρόσληψη ατόµων ειδικών

κατηγοριών σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να

σηµάνει την αποδυνάµωση της γενικότερης πρόθε-

σης να διασφαλίσει και να διευκολύνει την πρόσλη-

ψη ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Είναι προφανές ότι

απαιτείται ρύθµιση του θέµατος, µε τρόπο ώστε να

διασφαλίζεται το µέγιστο κανονιστικό πεδίο εφαρ-

µογής της παραπάνω διάταξης (βλ. κεφ. ΣΤ΄).

4. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 1999

Το έτος 1999, ο Συνήγορος του Πολίτη, κάνο-

ντας χρήση της δυνατότητας που του παρέχεται

από τη διάταξη του άρθρου 3, παράγρ. 5 του Ν.

2477/1997, υπέβαλε προς τα υπουργεία, των

οποίων οι αρµοδιότητες συνδέονται µε το θεµατι-

κό αντικείµενο του Κύκλου Κοινωνικής Προστα-

σίας, 8 νοµοθετικές και 4 οργανωτικές προτάσεις,
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που συµπεριλήφθηκαν στην Ετήσια έκθεση 1999.

Ο βαθµός αποδοχής των προτάσεων αυτών

από τα αρµόδια υπουργεία δεν είναι δυνατόν να

αναδειχθεί εύκολα, αφού στις περισσότερες περι-

πτώσεις, έως τη στιγµή της σύνταξης αυτής έκθε-

σης, τόσο τα υπουργεία όσο και οι εποπτευόµενοι

από αυτά φορείς δεν είχαν ενηµερώσει τον Συνή-

γορο του Πολίτη για την τυχόν ανάληψη σχετικών

πρωτοβουλιών ή γενικότερα για τη θέση τους επί

των προτάσεων για νοµοθετικές ρυθµίσεις και

οργανωτικές βελτιώσεις που αφορούν το θεµατικό

αντικείµενο του Κύκλου Κοινωνικής Προστασίας. 

Εκτός από το γεγονός ότι η εξέλιξη αυτή δυσχε-

ραίνει την παρακολούθηση των προτάσεων οι οποί-

ες έχουν ήδη υποβληθεί προς τη διοίκηση, στερεί και

τη δυνατότητα από τον Συνήγορο του Πολίτη να

ενηµερώνει τους πολίτες που προσέφυγαν σε αυτόν

για την πορεία των υποθέσεών τους, σε περιπτώσεις

όπου για την ικανοποίηση του αιτήµατός τους κρί-

θηκε σκόπιµη η υποβολή αντίστοιχων προτάσεων.

Σε µία µόνον περίπτωση, αυτή του Υπουργείου

Οικονοµικών, ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε σα-

φή και τεκµηριωµένη απάντηση σε αντίστοιχη πρό-

τασή του για νοµοθετική τροποποίηση διατάξεων

που αφορούν τον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας.

Επίσης, σε µερικές περιπτώσεις, η πληροφόρηση

σχετικά µε την υιοθέτηση ή µη των προτάσεων που

αφορούν τον Κύκλο προήλθε από άλλη πηγή (εν-

διαφερόµενοι πολίτες, Τύπος κ.λπ.). 

Πρέπει πάντως να επισηµανθεί ότι το µεγαλύτερο

µέρος των προτάσεων που αφορούν τον Κύκλο Κοι-

νωνικής Προστασίας, τις οποίες ο Συνήγορος του

Πολίτη συµπεριέλαβε στην Ετήσια έκθεση 1999, συνε-

πάγεται οικονοµικό κόστος και κατά συνέπεια απαιτεί

τη σύνταξη σχετικών αναλογιστικών µελετών. Το

γεγονός αυτό παρέχει µια δυνητική ερµηνεία για την

καθυστέρηση που παρατηρείται στην αντίδραση της

διοίκησης σε ό,τι αφορά τις προτάσεις αυτές.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιµέ-

ρους οργανωτικές και νοµοθετικές προτάσεις που

συµπεριλήφθηκαν στην Ετήσια έκθεση 1999 και η

ανταπόκριση των αρµόδιων Υπουργείων. 

4.1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

• Πρόταση για την ενεργοποίηση της διάταξης του

άρθρου 47 του Ν. 2676/1999 περί «βεβαίωσης χρό-

νου ασφάλισης πριν από τη συνταξιοδότηση» (βλ.

Ετήσια έκθεση 1999, σ. 165).

Έως τη στιγµή της ολοκλήρωσης της φετινής

έκθεσης ο Συνήγορος του Πολίτη δεν είχε ενηµε-

ρωθεί για την τυχόν προώθηση των σχετικών διαδι-

κασιών και την έκδοση των απαιτούµενων από τον

Ν. 2676/1999 υπουργικών αποφάσεων.

• Πρόταση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

είσπραξης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το

ΙΚΑ µέσω του τραπεζικού συστήµατος ∆ΙΑΣ (βλ.

Ετήσια έκθεση 1999, σ. 165).

Έως τη στιγµή της ολοκλήρωσης της φετινής

έκθεσης ο Συνήγορος του Πολίτη δεν είχε ενηµερω-

θεί από το ΙΚΑ για την πρόοδο των σχετικών δια-

δικασιών.

Υπουργεία στην εποπτεία των οποίων
ανήκουν ασφαλιστικοί φορείς (Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπουργείο Οικονοµικών [ΓΛΚ], 
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας)

• Πρόταση για τη βελτίωση της επικοινωνίας των

πολιτών µε τη διοίκηση µέσω της έκδοσης αναλυτι-

κού εντύπου για την υποβολή αίτησης συνταξιοδό-

τησης, καθώς και γενικού ενηµερωτικού φυλλαδίου

(βλ. Ετήσια έκθεση 1999, σ. 165).

Η πρόταση αυτή υλοποιείται σταδιακά, καθώς,

όπως αναδεικνύει η καθηµερινή εµπειρία του Κύ-

κλου Κοινωνικής Προστασίας µε ασφαλισµένους,

συνταξιούχους και ασφαλιστικούς φορείς, τα τα-

µεία κύριας ασφάλισης, που καλύπτουν το µεγαλύ-

τερο µέρος των ασφαλισµένων της χώρας, εισάγουν

ολοένα και περισσότερο τέτοιες µεθόδους στην επι-

κοινωνία τους µε τους πολίτες.

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

• Πρόταση για τη διαµόρφωση ενός αυτοτελούς

«υγειονοµικού χάρτη» της χώρας, ο οποίος να µη συ-

µπίπτει απαραίτητα µε τον διοικητικό. Κριτήριο για

τη διαφοροποίηση αυτή θα είναι η δυνατότητα για

άµεση πρόσβαση και µεταφορά των ασθενών σε µο-

νάδες υγείας (βλ. Ετήσια έκθεση 1999, σ. 164-165).

Αν και δεν έχει ακόµη υλοποιηθεί, η πρόταση

αυτή περιλαµβάνεται στο σχέδιο µεταρρύθµισης

της υγείας που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Υγείας

και Πρόνοιας, έχει αποτελέσει αντικείµενο επεξερ-

γασίας από ειδική επιτροπή του υπουργείου και

έχει εξαγγελθεί από τον αρµόδιο Υπουργό. 

4.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

• Πρόταση για την τροποποίηση της διάταξης του

άρθρου 33, παράγρ. 10 του Π∆ 668/1981 (Κατα-
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στατικό του Ταµείου Ασφαλίσεως Εµπόρων), προ-

κειµένου να καταστεί δυνατός ο συµψηφισµός και

για «παρελθούσες» οφειλές των ασφαλισµένων (βλ.

Ετήσια έκθεση 1999, σ. 154-155).

Έως τη στιγµή της ολοκλήρωσης της Ετήσιας

έκθεσης 2000 δεν είχε περιέλθει στον Συνήγορο

του Πολίτη καµία πληροφορία σχετικά µε την τυ-

χόν υιοθέτηση της παραπάνω πρότασης. 

• Πρόταση για την επέκταση της χορήγησης

του εξωιδρυµατικού επιδόµατος τετραπληγίας-πα-

ραπληγίας στους ασφαλισµένους και τους συνταξι-

ούχους των ασφαλιστικών οργανισµών της αρµοδιό-

τητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις που

επιφέρουν όµοια συµπτώµατα µε αυτά της τετρα-

πληγίας-παραπληγίας (βλ. Ετήσια έκθεση 1999, σ.

161).

Έως τη στιγµή της ολοκλήρωσης της φετινής

έκθεσης, ο Συνήγορος του Πολίτη δεν είχε λάβει

καµία ενηµέρωση σχετικά µε τις προθέσεις του

υπουργείου σε σχέση µε την προτεινόµενη νοµοθε-

τική ρύθµιση.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµοσίων Έργων - Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

• Πρόταση για προσθήκη διάταξης στο καταστατι-

κό του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (Π∆ 27

Νοεµβρίου/14 ∆εκεµβρίου 1926) για τη διαδικασία

και τις προϋποθέσεις διαγραφής από το ΤΕΕ, µε

σκοπό την υπαγωγή σε ασφαλιστικό φορέα µε κρι-

τήριο την πραγµατική επαγγελµατική δραστηριό-

τητα (βλ. Ετήσια έκθεση 1999, σ. 155-157).

Η συγκεκριµένη πρόταση απευθύνθηκε κυρίως

στο Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε και αποσκοπούσε στη δι-

ασφάλιση της δυνατότητας υπαγωγής των µηχανι-

κών σε φορέα κύριας ασφάλισης µε κριτήριο την

πραγµατικά ασκούµενη επαγγελµατική τους δρα-

στηριότητα. Παρά τη δέσµευση της διοίκησης του

ΤΕΕ ότι προτίθεται να προωθήσει ανάλογη νοµοθε-

τική ρύθµιση προς το αρµόδιο Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε,

το σχετικό ζήτηµα δεν είχε ρυθµιστεί έως τη στιγµή

της ολοκλήρωσης της φετινής έκθεσης, µε αποτέλε-

σµα αρκετές σχετικές υποθέσεις πολιτών που απα-

σχολούν τον Συνήγορο του Πολίτη να παραµένουν

εκκρεµείς για τον λόγο αυτόν. 

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

• Τροποποίηση της διάταξης του Β∆ 665/1962

περί υγειονοµικής περίθαλψης των τακτικών δηµο-

σίων υπαλλήλων και παροχή δικαιώµατος σε γυναί-

κα δηµόσιο υπάλληλο να εντάσσει, εφόσον υποβά-

λει σχετική αίτηση, τον σύζυγό της στην υγειονοµι-

κή περίθαλψη του δηµοσίου (βλ. Ετήσια έκθεση
1999, σ. 157-158). 

Έως τη στιγµή της ολοκλήρωσης της Ετήσιας

έκθεσης 2000 ο Συνήγορος του Πολίτη δεν είχε λά-

βει καµία ενηµέρωση από το αρµόδιο υπουργείο για

την ανάληψη σχετικής νοµοθετικής πρωτοβουλίας.

• Πρόταση για την τροποποίηση της διάταξης

του άρθρου 23 του Ν. 1976/1991 µε σκοπό την

υιοθέτηση µιας γενικής ρύθµισης που να καθορίζει

το πλαίσιο της χορήγησης δωρεάν φαρµάκων,

αναφέροντας κατά τρόπο γενικό και όχι περιορι-

στικό τις σχετικές παθήσεις και αφήνοντας στη

διακριτική ευχέρεια των επιµέρους φορέων κοινω-

νικής ασφάλισης να προσδιορίζουν, µε βάση

συγκεκριµένες περιπτώσεις και µε κριτήρια αµι-

γώς ιατρικά, ποιες άλλες παθήσεις µπορεί να

τύχουν του σχετικού ευεργετήµατος (βλ. Ετήσια
έκθεση 1999, σ. 158-159).

Έως τη στιγµή της ολοκλήρωσης της φετινής

έκθεσης ο Συνήγορος του Πολίτη δεν είχε λάβει

καµία ενηµέρωση σχετικά µε τις προθέσεις του αρ-

µόδιου υπουργείου σε σχέση µε την προτεινόµενη

νοµοθετική ρύθµιση. 

• Πρόταση για τη δηµιουργία ενός δευτεροβάθ-

µιου δηµόσιου οργάνου, στο οποίο να µπορούν να

καταφεύγουν οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να

ασκήσουν ένσταση κατά των αποφάσεων της Ανώ-

τατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. 

Εναλλακτικά, προτάθηκε να τροποποιηθούν οι

ισχύουσες διατάξεις, προκειµένου η πολυτεκνική

ιδιότητα να χορηγείται είτε από εθνική επιτροπή,

στην οποία να συµµετέχει και η ΑΣΠΕ, είτε από δη-

µόσιο φορέα, αρµόδιο για την άσκηση και την

εφαρµογή της κοινωνικής πολιτικής στη χώρα (βλ.

Ετήσια έκθεση 1999, σ. 162-163).

Παρά το γεγονός ότι η πρόταση αυτή δεν συνε-

πάγεται ουσιαστικό οικονοµικό κόστος για το δη-

µόσιο, το Υπουργείο Υγείας δεν είχε εκφράσει έως

τη στιγµή της ολοκλήρωσης της φετινής έκθεσης

καµία άποψη σε σχέση µε την προτεινόµενη ρύθµι-

ση. Ήδη πάντως, µέσα στο έτος 2000, αυξήθηκαν

σηµαντικά οι αναφορές που υποβλήθηκαν στον

Συνήγορο του Πολίτη και συνδέονται µε τη διαδι-

κασία και τα κριτήρια απονοµής της πολυτεκνικής

ιδιότητας από την ΑΣΠΕ.

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας - 
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας - 
Υπουργείο Οικονοµικών 

• Τροποποίηση της ΚΥΑ Π3δ.οικ.1078/1997 που

αφορά τον καθορισµό του τρόπου υπολογισµού του

οικογενειακού εισοδήµατος, µε σκοπό την καταβο-

λή των πολυτεκνικών επιδοµάτων (βλ. Ετήσια έκθε-
ση 1999, σ. 161). 
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Με έγγραφο που έστειλε στον Συνήγορο του

Πολίτη, το Υπουργείο Οικονοµικών διευκρίνισε

ότι δεν υιοθετεί τη δεδοµένη αυτή χρονική στιγµή

την προτεινόµενη τροποποίηση της ΚΥΑ

Π3δ.οικ. 1078/1997 λόγω εµµονής στον ορισµό

του «εισοδήµατος» σύµφωνα µε την κείµενη

φορολογική νοµοθεσία. Ωστόσο, το Υπουργείο

αποδέχεται τη σκοπιµότητα ενίσχυσης των πολυ-

τεκνικών επιδοµάτων που επισηµαίνει ο Συνήγο-

ρος του Πολίτη και δεσµεύεται έµµεσα για περαι-

τέρω επεξεργασία της προτεινόµενης τροποποίη-

σης. Ως άµεση ενδιάµεση προσπάθεια αντιµετώ-

πισης του σχετικού θέµατος µπορεί να θεωρηθεί η

έκδοση από τα συναρµόδια υπουργεία της αρ.

2/17961/0020/27.1.00 ΚΥΑ (291 Β΄), µε την οποία

αυξήθηκαν τα εισοδηµατικά όρια χορήγησης των

πολυτεκνικών επιδοµάτων σε ποσοστό υψηλότερο

από αυτό που επέβαλλαν οι δηµοσιονοµικοί δείκτες

της τριετίας 1997-1999. 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων 

• Πρόταση για τη µετονοµασία και την κατάτµηση

των υπαρχόντων τµηµάτων της Φιλοσοφικής Σχο-

λής των Πανεπιστηµίων Αθηνών και Ιωαννίνων και

ίδρυση αυτοτελών τµηµάτων Ψυχολογίας µε ταυτό-

χρονη προσαρµογή του προγράµµατος σπουδών,

προκειµένου να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες

των αποφοίτων και να εναρµονίζεται µε τις προϋ-

ποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του ψυχολό-

γου, όπως αυτές καθορίζονται από το ΚΕΣΥ και τις

αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας (βλ.

Ετήσια έκθεση 1999, σ. 159).

Έως τη στιγµή της ολοκλήρωσης της Ετήσιας

έκθεσης 2000, ο Συνήγορος του Πολίτη δεν είχε

λάβει καµία ενηµέρωση σχετικά µε τις προθέσεις

του αρµόδιου υπουργείου σε ό,τι αφορά την προ-

τεινόµενη νοµοθετική ρύθµιση. 

Συµπερασµατικά, η δηµιουργία διαύλων που

προάγουν τη στενότερη και συστηµατικότερη επι-

κοινωνία µεταξύ του Συνηγόρου του Πολίτη και των

αρµόδιων υπουργείων, που έχουν τόσο την πρω-

τοβουλία για την προώθηση νοµοθετικών ρυθµίσεων

όσο και την ειδικότερη τεχνογνωσία για τη ρύθµιση

των ζητηµάτων που θίγονται στις ετήσιες εκθέσεις

της Αρχής, θα µπορούσε να συµβάλει καταλυτικά

στην έγκαιρη και ουσιαστική εξέταση των προτάσε-

ων της Αρχής και στην ενεργοποίηση των σχετικών

µηχανισµών αποφάσεων που θα οδηγήσουν είτε

στην αποδοχή τους είτε στην επαρκώς αιτιολογηµέ-

νη απόρριψή τους. Η συνεργασία αυτή θα είχε

αµφίδροµες θετικές συνέπειες και, σε κάθε περί-

πτωση, θα λειτουργούσε προς όφελος της ενηµέρω-

σης των πολιτών. Για τον λόγο αυτόν, ο Συνήγορος

του Πολίτη θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέ-

λιξη των νοµοθετικών και οργανωτικών προτάσεών

του που εντάχθηκαν τόσο στην Ετήσια έκθεση 1999
όσο και αυτών που υποβάλλονται µε την παρούσα

Ετήσια έκθεση 2000. 
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