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1. ΘΕΜΑΤΙΚO
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝO ΚΑΙ
ΑΡΜO∆ΙOΤΗΤΕΣ ΤOΥ
ΚΥΚΛOΥ ΚOΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡOΣΤΑΣΙΑΣ
O Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας εξετάζει
υποθέσεις, το αντικείµενο των οποίων αφο-
ρά στην προστασία των κοινωνικών δικαιω-
µάτων των πολιτών, στην καταπολέµηση της
κακοδιοίκησης και στην τήρηση της νοµιµό-
τητας από τα όργανα της διοίκησης. 
Φορείς των παραπάνω δικαιωµάτων είναι
έλληνες πολίτες, οµογενείς επαναπατρισθέ-
ντες και αλλοδαποί. O στόχος του Κύκλου
είναι διττός: 
α) η µέσω διαµεσολαβητικών ενεργειών
προστασία ιδιαίτερα ευάλωτων οµάδων,
όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωµένοι, τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι σωµατικά και
ψυχικά ασθενείς, οι Ροµά (Τσιγγάνοι), οι
πρόσφυγες, οι αλλοδαποί κ.ά., και 
β) η ενίσχυση της εµπιστοσύνης τους προς
την κοινωνική διοίκηση, µέσα από την
παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, την
«εξωδικαστική» επίλυση των υποθέσεών
τους και την άρση των φαινοµένων διοικητι-
κής παθογένειας.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠOΤΙΜΗΣΗ
ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ
ΤOΥ ΚΥΚΛOΥ
ΚOΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡOΣΤΑΣΙΑΣ 
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Κατά το 2001 ο Κύκλος Κοινωνικής Προστα-
σίας χειρίστηκε 4561 αναφορές, ποσοστό που
αντιπροσωπεύει το 30,37% του συνόλου των
αναφορών που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο
του Πολίτη κατά το διάστηµα αυτό. Από αυτές,
3322 ήταν νέες αναφορές και 1239 εκκρεµείς
από το προηγούµενο έτος (βλ. Πίνακα 1, κεφ.
∆’). Από το σύνολο των αναφορών του Κύκλου,
ένα µικρό ποσοστό (17,61%) κρίθηκε εκτός
αρµοδιότητας, ενώ 1098 (53,33%) από το
σύνολο των αναφορών του Κύκλου που διε-
ρευνήθηκαν επί της ουσίας είχαν θετική
έκβαση. Από το σύνολο των βάσιµων αναφο-

ρών επιλύθηκε υπέρ του πολίτη ποσοστό
95,06%, ενώ σε 57 υποθέσεις (4,94%) δεν
έγινε δεκτή η αποδοχή των προτάσεων του
Κύκλου (βλ. Πίνακα 5, κεφ. ∆’). 
Από τις αναφορές του Κύκλου, ποσοστό
74,1% αφορά στην κοινωνική ασφάλιση, το
14,2% συνδέεται µε θέµατα υγείας, το 5,3%
αναφέρεται στην πρόνοια, το 3,5% σχετίζε-
ται µε την προστασία των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες, το 1,3% µε την προστασία των
ανέργων, ενώ το υπολειπόµενο ποσοστό
(1,6%) περιλαµβάνει ζητήµατα προστασίας
της µητρότητας, του παιδιού, των ηλικιωµέ-
νων και των κοινωνικά αποκλεισµένων ατό-
µων ή οµάδων (βλ. Γράφηµα 28, κεφ. ∆’). 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στατιστι-
κά στοιχεία, ο αριθµός των υποθέσεων που
είχαν ως αντικείµενο την κοινωνική ασφάλι-
ση συνέχισε και κατά το 2001 να είναι ιδιαί-
τερα υψηλός. Ενδιαφέρουσα όµως εξέλιξη
αποτελεί η αύξηση των αναφορών που υπο-
βλήθηκαν από πολίτες προερχόµενους από
κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες. Συγκε-
κριµένα, ο Κύκλος δέχθηκε αναφορές που
αφορούσαν στις συνθήκες διαβίωσης των
Ροµά και την προστασία των κοινωνικών
δικαιωµάτων τους. Πολλές ήταν και οι ανα-
φορές που υποβλήθηκαν στον Κύκλο από
πολύτεκνους, οµογενείς και αλλοδαπούς
και αφορούσαν στη χορήγηση προνοιακών
επιδοµάτων, αλλά και από ανέργους σχετικά
µε την πρόσβασή τους στην απασχόληση.
Σηµαντικός ήταν επίσης ο αριθµός των ανα-
φορών που άπτονται του τοµέα της υγείας,
µε αντικείµενο τις προµήθειες, τα ιατρικά
λάθη και την ιατρική δεοντολογία.
Η καταγραφή των παραπάνω δεδοµένων
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η αύξηση του
αριθµού των αναφορών που είχαν ως θεµα-
τικό αντικείµενο την υγεία και την πρόνοια
συνδέεται τόσο µε µια αισθητή διεύρυνση
του φάσµατος των αιτηµάτων για τα οποία
ζητήθηκε η διαµεσολάβηση της Αρχής όσο
και µε µια αξιοσηµείωτη αναβάθµιση της
ποιοτικής τους βαρύτητας. 
Η ποιοτική αυτή αναβάθµιση οφείλεται σε
δύο λόγους. O πρώτος παραπέµπει στη δια-
φαινόµενη αυξητική τάση του ποσοστού των
πολιτών που επιλέγουν να διεκδικήσουν τα
δικαιώµατά τους για ίση και υψηλού επιπέ-
δου κοινωνική φροντίδα και περίθαλψη,
ανεξάρτητα από την οικονοµική και κοινωνι-
κή τους θέση και τον τόπο διαµονής τους. O
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δεύτερος αφορά στη σταδιακή συνειδητο-
ποίηση από τους πολίτες του θεσµικού
ρόλου του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος,
µε τη διαµεσολαβητική του πρακτική και την
έως τώρα δράση του, προσπαθεί να συµβά-
λει στη δηµιουργία µιας καινούργιας αντίλη-
ψης για την εφαρµογή της κοινωνικής µέρι-
µνας του κράτους και την παροχή υπηρεσιών
από τη διοίκηση χωρίς πελατειακά κριτήρια.

2.1.1 Σηµαντικές υποθέσεις
Ασκώντας την αρµοδιότητα του άρθρου 4,
παράγρ. 1 του ιδρυτικού νόµου του Συνηγό-
ρου του Πολίτη, ο Κύκλος Κοινωνικής Προ-
στασίας πραγµατοποίησε κατά το 2001
αυτεπάγγελτη έρευνα για ένα θέµα που απα-
σχόλησε την κοινή γνώµη και αφορούσε σε
µια ιδιαίτερα ευπαθή κοινωνική οµάδα
πολιτών. Αντικείµενο της έρευνας αποτέλε-
σε η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης να µην επιτρέψει
την εγκατάσταση µονάδας του Κέντρου
Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ)
στην περιοχή Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης.
O Συνήγορος του Πολίτη ερεύνησε τη νοµι-
µότητα της απόφασης και, στο πλαίσιο εξέ-
τασης της ουσίας της υπόθεσης, πραγµατο-
ποίησε αυτοψία στα γραφεία του δήµου και
στους χώρους της εγκατάστασης του
ΚΕΘΕΑ. Αφού συνοµίλησε µε όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς, κατέληξε στη
σύνταξη πορίσµατος, το οποίο διαβίβασε
στον δήµο και στους αρµόδιους υπουργούς,
προτείνοντας την απρόσκοπτη ολοκλήρωση
της διαδικασίας εγκατάστασης των υπηρε-
σιών κοινωνικής φροντίδας εξαρτηµένων
ατόµων του ΚΕΘΕΑ (βλ. κεφ. Ζ’, 3.2).
Mε αφορµή σχετικές αναφορές, ο Κύκλος
Κοινωνικής Προστασίας ασχολήθηκε µε τη
δυνατότητα πρόσβασης των παιδιών Ροµά
σε σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
που λειτουργούν κοντά στις περιοχές της
εγκατάστασής τους. Oι αναφορές που υπο-
βλήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη αφο-
ρούσαν στους Ροµά των οικισµών «Αγία
Σοφία» του Nοµού Θεσσαλονίκης και του
οικισµού του ∆ήµου Σπάτων και έθεταν επι-
µέρους προβλήµατα ως προς την οµαλή
πρόσβαση των παιδιών των οικισµών σε
δηµοτικά σχολεία κοντινών περιοχών (κατα-
νοµή των µαθητών σε σχολεία όµορων
δήµων, εξασφάλιση σχολικού λεωφορείου
για τη µεταφορά των παιδιών στα σχολεία,

βελτίωση του οδικού δικτύου που οδηγεί
στους οικισµούς κ.λπ.). Για την εξακρίβωση
των διαστάσεων του προβλήµατος συνεχίζε-
ται η έρευνα των υποθέσεων µε την πραγµα-
τοποίηση αυτοψιών και την καταγραφή των
απόψεων των µελών των οικισµών αλλά και
των θέσεων των εµπλεκόµενων φορέων.
Στόχος του Συνηγόρου του Πολίτη είναι να
συµβάλει µε τις προτάσεις του στην εξασφά-
λιση των αναγκαίων συνθηκών ελεύθερης
και ίσης πρόσβασης των παιδιών Ροµά στην
εκπαίδευση, δικαίωµα συνταγµατικώς κατο-
χυρωµένο για όλους τους έλληνες πολίτες.
Κατά το έτος 2001 ο Συνήγορος του Πολίτη
εξέτασε αναφορά πολιτών µε αντικείµενο τη
θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµα-
τος των εργαζοµένων στο «Κέντρο Αποκατά-
στασης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Κρή-
της». Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης δι-
απιστώθηκε ότι οι εργαζόµενοι στο κέντρο,
αν και είναι «νόµιµα ή παράνοµα» ασφαλι-
σµένοι του δηµοσίου, αντιµετωπίζουν σοβα-
ρό πρόβληµα συνταξιοδότησης από το
δηµόσιο, αφού η αρµόδια υπηρεσία, το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αποκλείει
την περίπτωση συνταξιοδότησής τους, επι-
καλούµενη αναρµοδιότητα. 
Ειδικότερα, οι εργαζόµενοι του εν λόγω Kέ-
ντρου, το οποίο συνιστά Νοµικό Πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου, εµπίπτουν στις ρυθµί-
σεις του N. 955/1979 (άρθρο 19) και του N.
1654/1986 και υπάγονται στο ειδικό καθε-
στώς ασφάλισης του ΙΚΑ. O εργοδότης τους
όµως δεν προέβη ποτέ στις απαραίτητες
ενέργειες για την υπαγωγή τους στο ΙΚΑ,
ούτε φρόντισε να υπάρξουν οι αναγκαίες
κρατήσεις για την καταβολή των αναλογου-
σών εισφορών προς το ΙΚΑ. Aντίθετα, καθ’
όλο το διάστηµα της απασχόλησής τους
υπόκεινταν σε ασφαλιστικές κρατήσεις
υπέρ του δηµοσίου και καλύπτονταν για
υγειονοµική περίθαλψη από το δηµόσιο, µε
την έκδοση και τη συνεχή ανανέωση βιβλια-
ρίου υγείας. Αποτέλεσµα όλων αυτών ήταν η
διαµόρφωση µιας παρά τω νόµω πραγµατι-
κής κατάστασης, η οποία εύλογα δηµιούρ-
γησε στους ασφαλισµένους την πεποίθηση
ότι η υπαγωγή τους στην ασφάλιση του
δηµοσίου ήταν ορθή και η συνταξιοδότησή
τους από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
αναµενόµενη. 
∆εδοµένου ότι οι εργαζόµενοι αυτοί συµπλη-
ρώνουν εντός ολίγου χρόνο θεµελίωσης
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δικαιώµατος συνταξιοδότησης λόγω γήρα-
τος (έχουν όλοι πραγµατική υπηρεσία άνω
των 20 ετών), οποιαδήποτε ανατροπή της
κατάστασης αυτής οδηγεί σε κατάλυση του
συνταξιοδοτικού τους δικαιώµατος. Κι αυτό
γιατί η εκ των υστέρων ορθή υπαγωγή συνε-
πάγεται ιδιαίτερα υψηλό κόστος για τον κρα-
τικό προϋπολογισµό, αφού δεν έχουν κατα-
βληθεί σχετικές εισφορές στο ΙΚΑ. Σύµφω-
να δε µε τις γενικές αρχές περί ανάκλησης
των ευµενών διοικητικών πράξεων, η ανά-
κληση των διοικητικών πράξεων µε τις
οποίες έγινε η υπαγωγή τους στην ασφάλιση
του ΙΚΑ δεν επιτρέπεται µετά την πάροδο
τόσο µεγάλου χρονικού διαστήµατος, διότι
αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης
και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του
διοικουµένου. 
O Συνήγορος του Πολίτη έχει επανειληµµέ-
να εισηγηθεί στο Υπουργείο Oικονοµικών τη
διευθέτηση του ζητήµατος µε νοµοθετική
ρύθµιση. Το ίδιο ζήτηµα αποτέλεσε αντικεί-
µενο σύσκεψης, στην οποία τονίστηκαν τόσο
τα νοµικά προβλήµατα της ανατροπής του
ασφαλιστικού καθεστώτος των εργαζοµένων
όσο και οι πρακτικές συνέπειες που συνε-
πάγεται η παρατεινόµενη επιφυλακτικότητα
ως προς την οριστική ρύθµιση του θέµατος.1

Επίσης, ο Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας
ασχολήθηκε µε υποθέσεις σχετικές µε
δικαιώµατα ασθενών που νοσηλεύονται σε
δηµόσια νοσοκοµεία. Μια από τις περιπτώ-
σεις που απασχόλησε ιδιαίτερα τον Κύκλο
αφορούσε στον θάνατο ασθενούς στο «Βενι-
ζέλειο-Πανάνειο» νοσοκοµείο του Ηρακλεί-
ου Κρήτης. Αντικείµενο της υπόθεσης απο-
τέλεσε η παράλειψη της διοίκησης του
νοσοκοµείου να διερευνήσει το πειθαρχικό
παράπτωµα γιατρού, ο οποίος φέρεται να
διενήργησε ιατρικές πράξεις (εγχείρηση) σε
ασθενή, οι οποίες επέφεραν τελικά τον θά-
νατό της. Ειδικότερα, η διοίκηση του νοσο-
κοµείου θεώρησε τη διενέργεια ένορκης
διοικητικής εξέτασης µη αναγκαία, λόγω
της εισαγγελικής έρευνας που έχει ήδη
ξεκινήσει ως προς το ποινικό µέρος της
υπόθεσης. Έπειτα όµως από αίτηµα της οι-
κογένειας της εκλιπούσης, διενεργήθηκε
έρευνα από τη ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης του
Υπουργείου Υγείας. Η έρευνα κατέληξε σε
πόρισµα στο οποίο διαπιστώνεται, µεταξύ
άλλων, ότι δεν είχε προηγηθεί πλήρης και
ενδελεχής ενηµέρωση της θανούσας και

των συγγενών της ούτε εξασφάλιση της
συγκατάθεσής τους για την πραγµατοποίηση
της επέµβασης και ότι ο θάνατος της ασθε-
νούς συνδέεται µε συγκεκριµένες ιατρικές
πράξεις που διενέργησε ο θεράπων ιατρός.
O Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε πόρισµα
προς τη διοίκηση του νοσοκοµείου, στο
οποίο επισήµανε κατ’ αρχάς ότι η διαδικα-
σία διερεύνησης πειθαρχικών παραβάσεων
είναι ανεξάρτητη της απόδοσης τυχόν ποινι-
κών ευθυνών από τα αρµόδια δικαστικά
όργανα και ότι η ευθύνη της διοίκησης του
νοσοκοµείου να διασφαλίζει την οµαλή και
ασφαλή λειτουργία του συµπεριλαµβάνει
και τον έλεγχο των συνθηκών υπό τις οποίες
πραγµατοποιούνται ιατρικές πράξεις εντός
του νοσοκοµείου και µάλιστα ασυνήθιστες
και πρωτότυπες στην εφαρµογή. 
Η διερεύνηση της υπόθεσης αυτής ήγειρε
το θέµα της ενεργοποίησης του άρθρου 127
του N. 2683/1999 για την έναρξη ένορκης
διοικητικής εξέτασης (Ε∆Ε) από τη διοίκη-
ση των νοσοκοµείων σε περιπτώσεις καταγ-
γελιών για ιατρικά λάθη. Η διάταξη αυτή
προβλέπει τη διεξαγωγή Ε∆Ε από την αρµό-
δια υπηρεσία εφόσον υπάρχουν σοβαρές
υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για τη διάπρα-
ξη πειθαρχικού παραπτώµατος. Κάθε κα-
ταγγελία για παραβίαση των δικαιωµάτων
των ασθενών θα πρέπει, λοιπόν, να εξετάζε-
ται και να αξιολογείται υπό το πρίσµα της
διάταξης του άρθρου 127 του N. 2683/1999.
Συνεπώς, η διοίκηση θα πρέπει να εκφέρει
αιτιολογηµένη κρίση για το αν η καταγγελία
και η τεκµηρίωσή της στοιχειοθετούν τις
απαιτούµενες ενδείξεις ή εγείρουν τις υπό-
νοιες που απαιτεί ο νόµος για τη διεξαγωγή
Ε∆Ε. Η πρακτική αυτή υπαγορεύεται τόσο
από τις αρχές της χρηστής διοίκησης και
της διαφάνειας στη δράση των νοσηλευτι-
κών ιδρυµάτων όσο και από την υποχρέωση
σεβασµού των χρηστών υπηρεσιών υγείας. 

2.1.2 Η στάση της διοίκησης απέναντι στον
Συνήγορο του Πολίτη
Καθιερώνοντας τον Συνήγορο του Πολίτη ως
µηχανισµό ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης
και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ο
νοµοθέτης επιβάλλει στις δηµόσιες υπηρε-
σίες την υποχρέωση συνεργασίας µε την Αρ-
χή, τόσο στο επίπεδο των αναγκαίων διευ-
κολύνσεων κατά το στάδιο της διερεύνησης
των υποθέσεων όσο και στο επίπεδο της

1 Ως τελευταία επί του
θέµατος εξέλιξη 
καταγράφεται 
η δηµοσίευση, στις αρχές
του 2002, πληροφοριών
στον ηµερήσιο Τύπο για
επικείµενο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Οικονοµικών,
στο οποίο περιλαµβάνεται
και η οριστική επίλυση του
συνταξιοδοτικού 
προβλήµατος των 
εργαζοµένων του «Κέντρου
Αποκατάστασης Ατόµων µε
Ειδικές Ανάγκες Κρήτης».
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υιοθέτησης των πορισµάτων της Αρχής ή
της αιτιολογηµένης απόρριψής τους.
Η εµπειρία του Κύκλου Κοινωνικής Προστα-
σίας κατά το έτος 2001 αποτυπώνει µε
σαφήνεια αφενός τη βελτίωση των σχέσεων
συνεργασίας µε τα όργανα της διοίκησης
και αφετέρου τη δυσκολία της διοίκησης να
ανταποκριθεί στις προτάσεις της Αρχής.
Ειδικότερα, στο επίπεδο της καθηµερινής
συνεργασίας, φαινόµενα άρνησης ή δύσκο-
λης επικοινωνίας παρατηρούνται πλέον σε
περιορισµένο αριθµό και σχετίζονται περισ-
σότερο µε την ατοµική συµπεριφορά υπαλ-
λήλων παρά µε τη συνολική στάση µιας
υπηρεσίας. Εξαίρεση συνιστά η στάση του
OΑΕ∆ απέναντι στον Συνήγορο του Πολίτη.
Παρά το γεγονός ότι τα µέλη του επιστηµο-
νικού προσωπικού του Κύκλου Κοινωνικής
Προστασίας έχουν οικοδοµήσει σχέσεις
εµπιστοσύνης µε αντίστοιχα στελέχη του
OΑΕ∆, οι οποίες διευκολύνουν την ουσια-
στική ανταλλαγή απόψεων και προβληµατι-
σµών σε ό,τι αφορά τις υπό εξέταση υποθέ-
σεις, η επικοινωνία και η εν γένει συνεργα-
σία µε τον Oργανισµό παραµένει προβληµα-
τική σε θεσµικό επίπεδο. Η απροθυµία συ-
νεργασίας διαπιστώνεται ιδίως στο επίπεδο
της γραπτής επικοινωνίας, καθώς η κεντρι-
κή διοίκηση του OΑΕ∆, κατά παράβαση των
διατάξεων της παραγράφου 6 του N. 2477/
1997 και της παραγράφου 4 του Π∆ 273/
1999, αποφεύγει συστηµατικά να απαντά
στα έγγραφα της Αρχής. 
Στην προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεών του
µε τη δηµόσια διοίκηση, ο Κύκλος Κοινωνι-
κής Προστασίας ανέπτυξε κατά το παρελθόν
έτος διαµεσολαβητικές πρακτικές νέου τύπου.
Έτσι, στις 15 Μαΐου και στις 19 Νοεµβρίου
πραγµατοποίησε ηµερίδες εργασίας µε το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τον OΓΑ
αντίστοιχα. Βασικός σκοπός των δύο αυτών
συναντήσεων ήταν η ενηµέρωση των στελεχών
των υπηρεσιών αυτών για τον ρόλο του Συνη-
γόρου του Πολίτη και η προσέγγιση συγκεκρι-
µένων προβληµάτων, όπως αυτά έχουν ανα-
δειχθεί από τις αναφορές των πολιτών. 
Παράλληλα µε τη διοργάνωση ηµερίδων,
στελέχη του Κύκλου πραγµατοποίησαν επι-
σκέψεις σε δηµόσιες υπηρεσίες µε στόχο
τόσο την αναζήτηση λύσεων στα αιτήµατα
των πολιτών όσο και την προαγωγή κλίµατος
ικανού να συµβάλει στην πληρέστερη κατα-
νόηση και αποδοχή των προτάσεων, που, µε

βάση τον ιδρυτικό του νόµο, διατυπώνει ο
Συνήγορος του Πολίτη για τη βελτίωση του
πλαισίου λειτουργίας της δηµόσιας διοίκη-
σης. Συγκεκριµένα, κατά το έτος 2001 παρα-
τηρήθηκε βελτίωση των σχέσεων συνεργα-
σίας της Αρχής µε τη Γενική Γραµµατεία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρά το γεγονός
ότι εξακολουθεί να είναι προβληµατική η
σχέση µε ορισµένες διευθύνσεις της εν λό-
γω υπηρεσίας, και ειδικότερα µε εκείνη που
εποπτεύει τα επικουρικά ταµεία ασφάλισης.
Βελτιωµένη εµφανίζεται, επίσης, η συνερ-
γασία του Κύκλου µε τις υπηρεσίες του ΙΚΑ,
του και του Oργανισµού Ασφάλισης Ελευθέ-
ρων Επαγγελµατιών (OΑΕΕ). Ωστόσο, ενώ σε
επίπεδο τυπικής τουλάχιστον συνεργασίας η
διοίκηση του ΙΚΑ διατηρεί θετική επικοινω-
νία µε τον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας,
ορισµένες αποκεντρωµένες υπηρεσίες του
ιδρύµατος αλλά και φορείς επικουρικής
ασφάλισης εξακολουθούν να εµφανίζουν
προβλήµατα συνεργασίας, τα οποία σε ση-
µαντικό βαθµό αντανακλούν µια λειτουργική
αδυναµία ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της
σύγχρονης δηµόσιας διοίκησης. 

2.2 ΠΡOΒΛΗΜΑΤΑ ∆ΙOΙΚΗΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

2.2.1 Κακοδιοίκηση στους φορείς κοινωνι-
κής ασφάλισης

2.2.1.1 Καθυστέρηση στη διεκπεραίωση
ασφαλιστικών αιτηµάτων
Τόσο στις προηγούµενες τρεις εκθέσεις του
Συνηγόρου του Πολίτη όσο και στην παρούσα
έκθεση, ο Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας δι-
απιστώνει ότι το κατ’ εξοχήν πρόβληµα κακο-
διοίκησης που διαπιστώνει η Αρχή από ανα-
φορές πολιτών είναι οι καθυστερήσεις στην
έκδοση διοικητικών πράξεων σχετικών µε αι-
τήµατα δικαιούχων. Oι εν λόγω καθυστερήσεις
παρατηρούνται στους περισσότερους ασφαλι-
στικούς οργανισµούς και στα ταµεία κύριας
και επικουρικής ασφάλισης, µε «πρωταγωνι-
στές» το ΙΚΑ και τον OΓΑ (βλ. Πίνακα 6 και
Γραφήµατα 15, 19 και 23, κεφ. ∆’). 
Το πρόβληµα της καθυστέρησης που παρα-
τηρείται στην έκδοση διοικητικών πράξεων
αναδεικνύει κυρίως την ανεπαρκή οργάνω-
ση των περισσότερων ασφαλιστικών οργανι-
σµών. Η ποσοτικά –αλλά εν πολλοίς και ποι-
οτικά– ανεπαρκής στελέχωσή τους, οι ελ-
λείψεις σε υλικοτεχνική υποδοµή και οι

E2 20-08-02 10:33 ™ÂÏ›‰·137



Σ
Y

N
H

Γ
O

P
O

Σ
 

T
O

Y
 

Π
O

Λ
I

T
H

138

δαιδαλώδεις διαδικασίες αποτελούν ορι-
σµένες από τις αιτίες του συγκεκριµένου
φαινοµένου κακοδιοίκησης. Ωστόσο, σηµα-
ντικό κριτήριο για την ποιότητα των παρεχό-
µενων υπηρεσιών στον πολίτη είναι ο χρόνος
που µεσολαβεί από την αίτησή του για την
ασφαλιστική παροχή έως την καταβολή της.
Η ανταπόκριση της κοινωνικής διοίκησης
και ειδικότερα των ασφαλιστικών οργανι-
σµών στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινω-
νίας προϋποθέτει πρωτίστως ελάττωση του
χρονικού διαστήµατος που απαιτείται για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας διερεύνησης
των ασφαλιστικών αιτηµάτων των πολιτών. 
O νοµοθέτης εξάλλου, έχοντας επίγνωση
τόσο των παραπάνω προβληµάτων όσο και
των ιδιαιτεροτήτων των ασφαλιστικών θεµά-
των, έχει προβλέψει µεγαλύτερες προθε-
σµίες από τις συνήθεις για τη διεκπεραίωση
των ασφαλιστικών αιτηµάτων. Παρ’ όλα αυ-
τά, συχνά παρατηρείται εξάντληση των συ-
γκεκριµένων προθεσµιών, µε αποτέλεσµα
να αναγκάζεται ο πολίτης να προσφύγει στην
Αρχή προκειµένου να διεκπεραιώσει συντο-
µότερα το προσωπικό του αίτηµα. 
Η καθυστέρηση διατρέχει όλο το φάσµα
εργασιών των ασφαλιστικών φορέων και
τελικά αποτελεί κυρίαρχο θέµα κακοδιοίκη-
σης. Oι χρονικές αποκλίσεις που παρατη-
ρούνται στα περισσότερα θέµατα της αρµο-
διότητας των οργανισµών αυτών αποτελούν
κρίσιµο σηµείο δοκιµασίας της εµπιστοσύ-
νης του πολίτη προς τη δηµόσια διοίκηση.
Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η αναξιο-
πιστία του κράτους και η αµφισβήτησή του
από την κοινωνία οφείλεται σε µεγάλο
µέρος στην εντύπωση που αποκοµίζει ο
πολίτης από την επαφή του µε τους οργανι-
σµούς ασφάλισης. Με αυτά τα δεδοµένα,
µια δηµόσια διοίκηση που επιθυµεί να ανα-
τρέψει την αρνητική εικόνα που έχει ο πολί-
της γι’ αυτήν χρειάζεται να προβεί σε αλλα-
γή των δοµών της, µε κύριο στόχο τη δια-
σφάλιση εκείνων των συνθηκών που θα κα-
ταστήσουν εφικτή την έγκαιρη παροχή υπη-
ρεσιών στους πολίτες.
Η καθυστέρηση ανταπόκρισης των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης στα αιτήµατα των πο-
λιτών, οι οποίοι τις περισσότερες φορές είναι
µέλη ευπαθών οµάδων, αναδεικνύει τα οργα-
νωτικά προβλήµατα των φορέων ασφάλισης
και τις σηµαντικές ελλείψεις και ανισότητες
που χαρακτηρίζουν τη συγκρότηση του κοινω-

νικού κράτους. Με αφορµή τη διαπίστωση,
για τέταρτη συνεχή χρονιά, ότι το φαινόµενο
των καθυστερήσεων όχι µόνον εξακολουθεί
να υφίσταται αλλά, προϊόντος του χρόνου,
αποκτά µεγαλύτερες διαστάσεις, ο Κύκλος
Κοινωνικής Προστασίας προτίθεται να συντά-
ξει ειδική έκθεση για το ζήτηµα αυτό. Στόχος
του είναι να διαµορφώσει σε συνεργασία µε
τη διοίκηση συγκεκριµένες προτάσεις για την
καταπολέµηση του προβλήµατος των καθυ-
στερήσεων, η διαιώνιση του οποίου εκτρέφει
τη διαφθορά στις συναλλαγές µεταξύ πολιτών
και δηµόσιων λειτουργών. 

2.2.1.2 Ενηµέρωση-πληροφόρηση πολιτών
Η ενηµέρωση των πολιτών αποτελεί την άλ-
λη όψη του νοµίσµατος της κακοδιοίκησης.
O Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας δέχεται
καθηµερινά αιτήµατα πολιτών που αφορούν
σε ελλιπή ή ανύπαρκτη πληροφόρηση από
πλευράς της διοίκησης (βλ. Πίνακα 6 και
Γραφήµατα 15, 19 και 23, κεφ. ∆’). Υπό αυτή
την έννοια, το ζήτηµα της πληροφόρησης
και της ελλιπούς ενηµέρωσης αναδεικνύε-
ται σε ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµα-
τα της διοικητικής δράσης. Σε πολλές περι-
πτώσεις οι πολίτες αναγκάζονται να απευ-
θύνονται σε µη αρµόδια όργανα προκειµέ-
νου να ενηµερωθούν, µε αποτέλεσµα να
παραπέµπονται στη συνέχεια από υπάλληλο
σε υπάλληλο, χωρίς να αποκτήσουν έγκυρη
πληροφόρηση για το ζήτηµα που τους απα-
σχολεί. Όµως, σε ένα περιβάλλον όπως
αυτό της κοινωνικής ασφάλισης, που χαρα-
κτηρίζεται από την πολυπλοκότητα και τον
τεχνικό χαρακτήρα της σχετικής νοµοθε-
σίας, η έγκυρη πληροφόρηση αποτελεί
αποφασιστικό παράγοντα για την πρόσβαση
του δικαιούχου στην παροχή, ενώ αντιστρό-
φως η έλλειψή της µεταφράζεται συχνά σε
de facto στέρηση του πολίτη από τα δικαιώ-
µατά του.
Ως προς τα θέµατα κοινωνικής ασφάλισης,
το ζήτηµα της έγκυρης πληροφόρησης των
πολιτών έχει δύο όψεις: πρώτον, την ενηµέ-
ρωση ως προς το είδος των παρεχόµενων
υπηρεσιών, και δεύτερον, την ενηµέρωση
ως προς τη διαδικασία που απαιτείται για
την ολοκλήρωση µιας υπόθεσης. Με άλλα
λόγια, το πρόβληµα της ελλιπούς ή µη έγκυ-
ρης πληροφόρησης παρατηρείται τόσο στο
στάδιο που προηγείται της υποβολής του
αιτήµατος από την πλευρά του πολίτη όσο
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και στο στάδιο που έπεται. Και τα δύο επί-
πεδα ελλιπούς πληροφόρησης είναι κρίσιµα
για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρε-
σιών. Η ενηµέρωση των πολιτών και στις
δύο µορφές της είναι σηµαντική, αφού
µέσω αυτής η κοινωνική διοίκηση καθίστα-
ται αποτελεσµατική.
Το δικαίωµα στην πληροφόρηση δεν απορ-
ρέει άµεσα από ρητή διάταξη νόµου. Συνιστά
όµως βασικό ηθικό και δεοντολογικό κανόνα
βέλτιστης πρακτικής, εφόσον η έγκυρη και
ορθή πληροφόρηση αποτελεί προϋπόθεση
για την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων. Το
δικαίωµα της αναφοράς στις δηµόσιες υπη-
ρεσίες, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 10 του
Συντάγµατος, συνδέεται άµεσα µε την υπο-
χρέωση παροχής πληροφοριών. Επιπλέον, η
έγκυρη και ορθή πληροφόρηση αποτελεί
θεµελιώδες χαρακτηριστικό του δηµοκρατι-
κού κράτους δικαίου, καθώς είναι αναπό-
σπαστα συνδεδεµένη µε την ειδικότερη αρχή
της διαφάνειας της διοικητικής δράσης. Η
διαφάνεια δε αυτή προϋποθέτει την ενηµέ-
ρωση των πολιτών µε γνώµονα τόσο την απο-
τελεσµατική συµµετοχή τους στην κοινωνική
ζωή όσο και τον απρόσκοπτο έλεγχο της διοι-
κητικής διαδικασίας. Τα µέτρα που µέχρι
στιγµής έχουν ληφθεί από τη διοίκηση στον
τοµέα της ενηµέρωσης (π.χ. έκδοση ενηµε-
ρωτικών φυλλαδίων, ανακοινώσεις στις υπη-
ρεσίες ή στον Tύπο κ.ά.) δεν είναι επαρκή. Η
εκπλήρωση αυτού του στόχου απαιτεί µακρο-
πρόθεσµο σχεδιασµό και συνεχή και συστη-
µατική προσπάθεια, έτσι ώστε να αποκτή-
σουν σταδιακά οι πολίτες έγκυρη ενηµέρωση
για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους.

2.2.1.3 Αιτιολόγηση διοικητικών πράξεων 
Για λόγους που απορρέουν κυρίως από την
επιταγή της αποτελεσµατικής εφαρµογής του
κράτους δικαίου, κάθε ευνοµούµενη πολιτεία
καθιερώνει την υποχρέωση της διοίκησης να
αιτιολογεί τις πράξεις της. Με τη σειρά της, η
αιτιολόγηση των πράξεων της διοίκησης
αφενός συµβάλλει καταλυτικά στην αποδοχή
των συνεπειών τους και αφετέρου λειτουργεί
ως ο κατ’ εξοχήν µηχανισµός για τον έλεγχο
της νοµιµότητας της διοικητικής δράσης
αλλά και της ποιότητας των υπηρεσιών που
παρέχει στους πολίτες. Παρά ταύτα, η υπο-
χρέωση της δηµόσιας διοίκησης να απαντάει
αιτιολογηµένα στα αιτήµατα των πολιτών
µέσα στις προβλεπόµενες από τον νόµο προ-

θεσµίες φαίνεται να µην έχει αποκτήσει
ακόµη τον χαρακτήρα µόνιµης πρακτικής σε
πολλές δηµόσιες υπηρεσίες. Το συµπέρασµα
αυτό προκύπτει σαφώς από την επεξεργασία
των αναφορών των πολιτών που περιήλθαν
στον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας κατά το
έτος 2001 (βλ. Πίνακα 6 και Γραφήµατα 15,
19 και 23, κεφ. ∆’).
Από την επεξεργασία των αναφορών προκύ-
πτει επίσης ότι, ακόµη και όταν η διοίκηση
αιτιολογεί τις πράξεις της, οι συνήθεις και
τυποποιηµένες εκφράσεις που χρησιµοποι-
ούν οι υπηρεσίες καθιστούν δυσνόητη, αν
όχι σχεδόν αδύνατη, την κατανόησή τους
από τους πολίτες. Η διαπίστωση αυτή ισχύει
ιδίως στην περίπτωση ορισµένων ασφαλι-
στικών οργανισµών και κάποιων ασφαλιστι-
κών ταµείων, κύριοι χρήστες των οποίων
είναι πολίτες µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο
και ελάχιστη εξοικείωση µε τον γραπτό λόγο
(π.χ. OΓΑ - αγρότες), µε αποτέλεσµα να αδυ-
νατούν, παρά τις προσπάθειές τους, να
κατανοήσουν την περίπλοκη, ασαφή και
δυσνόητη γλώσσα στην οποία συντάσσονται
τα τυποποιηµένα ενηµερωτικά φυλλάδια ή
οι απαντητικές επιστολές ή οι αποφάσεις
συνταξιοδότησης ορισµένων ασφαλιστικών
φορέων και δηµόσιων υπηρεσιών. 

2.2.2 Κακοδιοίκηση στους φορείς υγείας

2.2.2.1 Καθυστερήσεις στα ραντεβού των
νοσοκοµείων του ΕΣΥ και των ιατρείων των
µονάδων υγείας του ΙΚΑ 
Από την έρευνα σηµαντικού αριθµού αναφο-
ρών διαπιστώθηκαν µεγάλες καθυστερήσεις
στον καθορισµό των ραντεβού για προγραµ-
µατισµένες και µη επείγουσες κλινικές και
εργαστηριακές εξετάσεις τόσο στα νοσοκο-
µεία του ΕΣΥ όσο και στα ιατρεία του ΙΚΑ (βλ.
Πίνακα 6 και Γραφήµατα 15, 19 και 23, κεφ.
∆’). Το πρόβληµα παρουσιάζεται ιδιαίτερα
οξύ στις περιπτώσεις εκείνες όπου η εξέτα-
ση πρέπει να γίνει σε καθορισµένο χρονικό
διάστηµα (π.χ. αµνιοκέντηση, αλλεργικό τεστ
κ.ά.), µε αποτέλεσµα να αναγκάζεται συχνά ο
ενδιαφερόµενος να προσφύγει σε ιδιωτικά
ιατρεία. Το γεγονός αυτό όχι µόνο θίγει τα
δικαιώµατα των ασθενών αλλά αποδυναµώ-
νει τον ρόλο των δηµόσιων νοσοκοµείων και
ιατρείων του ΙΚΑ, τα οποία έχουν την υπο-
χρέωση να παρέχουν στους πολίτες σωστή,
έγκαιρη και ικανοποιητική περίθαλψη. 
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Η πρακτική που ακολουθείται στη διαδικασία
καθορισµού των ραντεβού στα νοσοκοµεία
δεν είναι ούτε ενιαία ούτε αποτελεσµατική.
Σε ορισµένα νοσοκοµεία ο ασθενής αναγκά-
ζεται να προσέρχεται στα εξωτερικά ιατρεία
από το πρωί για να πάρει αριθµό προ-
τεραιότητας και να εξεταστεί κάποια στιγµή
κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Αλλά και στα
νοσοκοµεία στα οποία ο πολίτης κλείνει τη-
λεφωνικά το ραντεβού, ο χρόνος αναµονής
είναι επίσης µεγάλος.
Στην αντιµετώπιση του προβλήµατος θα
συνέβαλλε η καλύτερη οργάνωση των εξωτε-
ρικών ιατρείων των δηµόσιων νοσοκοµείων
και των ιατρείων του ΙΚΑ. Πέραν της ενιαίας
πρακτικής που πρέπει να εφαρµοστεί σε όλα
τα νοσοκοµεία, θα πρέπει επίσης να λαµβά-
νεται υπόψη ο αριθµός των περιστατικών, ο
αριθµός των υπηρετούντων ιατρών και η
αξιολόγηση της σοβαρότητας του περιστατι-
κού, έτσι ώστε να δίνεται προτεραιότητα σε
περιστατικά που κρίνονται σοβαρότερα. Επί-
σης, θα πρέπει να υπολογίζεται κατά προ-
σέγγιση η διάρκεια εξέτασης κάθε ασθενούς
κατά µέσο όρο, έτσι ώστε τα ραντεβού να
δίνονται για συγκεκριµένη ώρα και όχι όλα
µαζί την ίδια ώρα –όπως γίνεται έως τη
σύνταξη της παρούσας έκθεσης– µε αποτέ-
λεσµα να περιµένουν οι ασθενείς άσκοπα
από το πρωί έως ότου έλθει η σειρά τους.
Περαιτέρω προϋπόθεση για τη γρήγορη εξυ-
πηρέτηση των πολιτών είναι η τήρηση του
ωραρίου εκ µέρους των γιατρών. Σε αρκετές
αναφορές πολιτών διαπιστώθηκε ότι, ενώ οι
πολίτες είχαν προσέλθει για εξετάσεις στο
ραντεβού που είχαν κλείσει, ο γιατρός απου-
σίαζε χωρίς να έχει αντικατασταθεί.
Στην αντιµετώπιση του προβλήµατος θα
συνέβαλλε ενδεχοµένως η λειτουργία απο-
γευµατινών ιατρείων στα νοσοκοµεία και
εκτός από αυτά που προβλέπονται από το άρ-
θρο 9 του N. 2889/2001, τα οποία λειτουρ-
γούν µέχρι στιγµής σε ορισµένα µόνο νοσο-
κοµεία. O παραπάνω νόµος επιχειρεί βέβαια
να επιλύσει τις παθογένειες του ΕΣΥ, είναι
όµως ακόµη νωρίς για να εκτιµηθούν τα απο-
τελέσµατα της εφαρµογής του. 

2.2.2.2 Κακή συµπεριφορά γιατρών του ΕΣΥ
και του ΙΚΑ 
O Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας δέχθηκε
αναφορές σχετικά µε την αντιδεοντολογική
συµπεριφορά γιατρών προς ασθενείς τόσο

σε δηµόσια νοσοκοµεία όσο και, στην περί-
πτωση γιατρών του ΙΚΑ, στην κατ’ οίκον πε-
ρίθαλψη. Από τη διερεύνηση των σχετικών
αναφορών διαπιστώθηκε ότι, πέραν της
αγενούς συµπεριφοράς των γιατρών και της
άρνησής τους να περιθάλψουν τους ασθε-
νείς, οι καταγγελίες των ασθενών παρέµειναν
αδιερεύνητες και αναπάντητες από τις αρµό-
διες υπηρεσίες ή επιτροπές προστασίας των
δικαιωµάτων των ασθενών (βλ. Πίνακα 6 και
Γραφήµατα 15, 19 και 23, κεφ. ∆’).
Η συµπεριφορά αυτή αποτελεί προϊόν της εν
γένει πατερναλιστικής αντιµετώπισης των
ασθενών από το ιατρικό προσωπικό, της
αβελτηρίας της διοίκησης των νοσοκοµείων
στο θέµα της προστασίας των χρηστών υπη-
ρεσιών υγείας, καθώς επίσης και της µη
ουσιαστικής και υπεύθυνης λειτουργίας των
Γραφείων Eπικοινωνίας του Πολίτη που
έχουν συσταθεί σε κάθε νοσοκοµείο. Αποτέ-
λεσµα αυτής της κατάστασης είναι να µην
δίνεται απάντηση στην καταγγελία που κατα-
θέτει ο δυσαρεστηµένος πολίτης στο Γρα-
φείο Eπικοινωνίας του νοσοκοµείου ή να
περιορίζεται η απάντηση στη µνεία της δια-
τύπωσης συστάσεων προς τον γιατρό, χωρίς
ουσιαστική εξέταση της περίπτωσης. Η
πρακτική αυτή πλήττει ευθέως το δικαίωµα
στην υγεία, είναι σαφώς αντίθετη µε τη ρητή
καταγραφή των δικαιωµάτων του ασθενούς
που περιέχονται στο άρθρο 47 του N. 2071/
1992, υποσκάπτει την εµπιστοσύνη των πο-
λιτών προς το ΕΣΥ και τους παρέχει κίνητρα
να στραφούν προς υπηρεσίες υγείας που
παρέχονται από τον ιδιωτικό τοµέα. 
Στη καταπολέµηση αυτού του φαινοµένου
κακοδιοίκησης και στην προστασία και τη
διασφάλιση των δικαιωµάτων των ασθενών
θα συνέβαλλε αποφασιστικά η άσκηση ου-
σιαστικής και συνεχούς εποπτείας των χώ-
ρων της δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας
περίθαλψης από την αρµόδια διεύθυνση του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και
η εφαρµογή του οικείου κανονιστικού πλαι-
σίου.

2.2.2.3 ∆ικαιώµατα ασθενών: ελλιπής ή
ανύπαρκτη ενηµέρωση ασθενών ή συγγενών
Ένας σηµαντικός αριθµός αναφορών που
κατατέθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη ανέ-
δειξε το πρόβληµα της ελλιπούς ή ανύπαρ-
κτης ενηµέρωσης των ασθενών ή των συγγε-
νών τους σε ό,τι αφορά τα δικαιώµατά τους
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(βλ. Πίνακα 6 και Γραφήµατα 15, 19 και 23,
κεφ. ∆’). Η σωστή ενηµέρωση του ασθενούς
δεν αποτελεί µόνο νοµική υποχρέωση του
γιατρού – η οποία εξάλλου πηγάζει από τη
σύµβαση ιατρικής αρωγής. Επιβάλλεται
επίσης και από τους κανόνες της δεοντολο-
γίας και της ηθικής. Το ζήτηµα της ενηµέ-
ρωσης του ασθενούς είναι δεοντολογικά
συνυφασµένο µε το δικαίωµά του να αποφα-
σίζει για τον εαυτό του και να συναινεί στην
προτεινόµενη ιατρική πράξη και θεραπεία.
Η ηθική αυτή επιταγή απορρέει από την
ανθρώπινη υπόσταση του ασθενούς και επι-
βάλλει στον γιατρό την υποχρέωση να σέβε-
ται τη βούληση του ασθενούς και να φροντί-
ζει ώστε η ιατρική πράξη να µην εµφανίζε-
ται ως αυθαίρετη. 
Η προσωπική σχέση που αναπτύσσεται
µεταξύ γιατρού και ασθενούς απαιτεί ενη-
µέρωση του ασθενούς, όχι µόνον ως προϋ-
πόθεση για την έγκαιρη συγκατάθεσή του
για τις ιατρικές πράξεις και τις θεραπευτι-
κές ενέργειες στις οποίες υποβάλλεται,
αλλά επίσης επειδή συµβάλλει στον περιο-
ρισµό της ψυχικής αγωνίας του ιδίου και των
συγγενών του. Από τη σκοπιά αυτή, η υπο-
χρέωση για έγκαιρη ενηµέρωση δεν είναι
απλώς αναγκαία για τη συγκατάθεση του
ασθενούς στη διαδικασία της ιατρικής αγω-
γής, αλλά συµβάλλει στη διαφύλαξη και την
αποκατάσταση της υγείας του.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα µπορούσε να
λειτουργήσει η πληρέστερη εφαρµογή του
άρθρου 47 του N. 2071/1992, που αφορά στην
εξασφάλιση της ενηµέρωσης του ασθενούς,
της συγκατάθεσης στη θεραπεία, της τήρησης
του ιατρικού απορρήτου και γενικότερα του
σεβασµού της αξιοπρέπειας του ασθενούς
και θεµελιώνει τη σχέση εµπιστοσύνης µετα-
ξύ αυτού και του γιατρού του. Η ύπαρξη εµπι-
στοσύνης αποτελεί στοιχείο απαραίτητο στην
ιατρική πράξη, το οποίο δίνει τη δυνατότητα
παροχής ολοκληρωµένης ιατρικής φροντίδας
εκ µέρους του επαγγελµατία υγείας και συνε-
πώς συµβάλλει στην αναβάθµιση του ρόλου
του στο όλο σύστηµα υγείας.
Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι από τη
διερεύνηση των αναφορών που κατατέθηκαν
στον Συνήγορο του Πολίτη, διαπιστώθηκε
ότι, πέραν των περιπτώσεων ελλιπούς ενη-
µέρωσης του ασθενούς από τον γιατρό,
υπήρξαν και άλλες στις οποίες οι αιτούντες
επικαλούνταν και την ύπαρξη ιατρικού

λάθους κατά τη διάρκεια της ιατρικής πρά-
ξης (εγχείρησης), το οποίο σε µερικές περι-
πτώσεις οδήγησε σε βλάβη της υγείας ή σε
θάνατο του ασθενούς. 

2.2.3 Κακοδιοίκηση στους φορείς πρόνοιας

2.2.3.1 ∆ιαφοροποίηση στις προϋποθέσεις
για τη χορήγηση προνοιακών επιδοµάτων 
Oι προϋποθέσεις που αφορούν στη χορήγη-
ση των επιδοµάτων πρόνοιας από τις οικεί-
ες διευθύνσεις των νοµαρχιακών αυτοδιοι-
κήσεων αποτέλεσε ένα από τα θέµατα µε τα
οποία ασχολήθηκε συστηµατικά ο Κύκλος
Κοινωνικής Προστασίας κατά το έτος 2001.
Από τη διερεύνηση σηµαντικού αριθµού
αναφορών διαπιστώθηκε ανοµοιοµορφία
στη διαχείριση και στον τρόπο χορήγησης
των εν λόγω επιδοµάτων από τις καθ’ ύλην
αρµόδιες διευθύνσεις πρόνοιας (βλ. Πίνακα
6 και Γραφήµατα 15, 19 και 23, κεφ. ∆’).
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, δηλα-
δή τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις που
ρυθµίζουν το ύψος και τις προϋποθέσεις
χορήγησης του προνοιακού επιδόµατος σε
διάφορες κατηγορίες ατόµων µε ειδικές
ανάγκες (ΑΜΕΑ), οι κωφάλαλοι ηλικίας 19-
65 ετών δεν δικαιούνται προνοιακής παρο-
χής, παρά µόνο στην περίπτωση που ταυτό-
χρονα πάσχουν από άλλη χρόνια σωµατική,
πνευµατική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη, λόγω
της οποίας καθίστανται ανίκανοι για βιοπο-
ριστική εργασία.
Στις ίδιες υπουργικές αποφάσεις, όµως, προ-
βλέπονται επιδόµατα για άλλες κατηγορίες
ΑΜΕΑ, ακριβώς επειδή τα εν λόγω άτοµα
είναι ικανά να ασκήσουν βιοποριστική εργα-
σία. Αυξηµένα ποσά µάλιστα χορηγούνται σε
ορισµένες κατηγορίες ατόµων, όπως είναι οι
τυφλοί που ασκούν επιστηµονικό επάγγελµα
και ιδιαίτερα τη δικηγορία, ενώ λαµβάνουν
επιδόµατα και όσοι πολίτες της ίδιας κατηγο-
ρίας παραµείνουν άνεργοι. Επίσης, άλλες
κατηγορίες ΑΜΕΑ βρίσκονται σε δυσµενέστε-
ρη θέση ακόµη και από τους κωφάλαλους σε
ό,τι αφορά τους όρους χορήγησης προνοια-
κού επιδόµατος. Στην κατηγορία αυτή εµπί-
πτουν, για παράδειγµα, τα άτοµα µε εγκεφα-
λική παράλυση, τα οποία καλύπτονται µόνον
έως την ηλικία των 18 ετών.
Το πρακτικό αποτέλεσµα αυτής της απο-
σπασµατικής και κατά περίπτωση αντιµετώ-
πισης των ΑΜΕΑ µε κριτήρια εν πολλοίς
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αντιφατικά είναι να ενθαρρύνονται ορισµέ-
νες κατηγορίες ΑΜΕΑ να απασχοληθούν
(π.χ. τυφλοί), ενώ κάποιες άλλες (π.χ.
κωφάλαλοι, σπαστικοί κ.ά.) να αποθαρρύνο-
νται. Με τον τρόπο αυτόν οι τελευταίες κατη-
γορίες εξωθούνται να διεκδικήσουν είτε την
αναγνώριση επιπλέον «ταυτόχρονων» παθή-
σεων από τις υγειονοµικές επιτροπές, προ-
κειµένου να διασφαλίσουν την παροχή των
σχετικών προνοιακών επιδοµάτων, είτε την
απονοµή συντάξεων αναπηρίας, αποσυρό-
µενοι έτσι από την αγορά εργασίας και
παραιτούµενοι από την παραγωγική συµµε-
τοχή και την ένταξη στο κοινωνικό σύνολο,
κινούµενοι δηλαδή προς την αντίθετη
κατεύθυνση από την επίσηµη βούληση της
πολιτείας, που καθιερώθηκε στην πρόσφατη
αναθεώρηση του Συνάγµατος. Μια τέτοια
εξέλιξη έχει τόσο ηθικό κόστος, εφόσον
απαξιώνει τον πολίτη και τον ωθεί προς την
ουσιαστική αποξένωση από το κράτος, όσο
και κοινωνικοοικονοµικό, στον βαθµό που
στερεί την κοινωνία και την οικονοµία από
τις παραγωγικές δραστηριότητες στις οποί-
ες ο πολίτης θα µπορούσε να συµβάλει. 
Με αυτά τα δεδοµένα, οι δηµόσιες πολιτικές
που αφορούν στα κριτήρια χορήγησης των
προνοιακών επιδοµάτων θα πρέπει να απο-
κτήσουν ενιαίο χαρακτήρα και να αποσκο-
πούν στην κάλυψη όλων των συναφών ή
οµοειδών κατηγοριών των ΑΜΕΑ, χωρίς να
υπακούουν σε αποσπασµατικές λογικές
συντεχνιακού χαρακτήρα, οι οποίες από τη
φύση τους κατατείνουν σε άνιση µεταχείρι-
ση των δυνητικών δικαιούχων και τους στε-
ρούν την πρόσβαση σε κρατική υποστήριξη
που διασφαλίζει µια αξιοπρεπή ζωή.

2.2.4 Παραβίαση της αρχής της νοµιµότητας
Από τη συνολική επεξεργασία των προβλη-
µάτων διοικητικής δράσης που επισήµανε ο
Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας κατά τη
διερεύνηση των αναφορών που τέθηκαν
υπόψη του στη διάρκεια του έτους 2001, δι-
απιστώθηκαν εκ νέου διοικητικές πρακτικές
που συνιστούν παραβίαση της αρχής της νο-
µιµότητας (βλ. Πίνακα 6 και Γραφήµατα 15,
19 και 23, κεφ. ∆’).
Όπως έχει επανειληµµένα επισηµανθεί σε
έγγραφα και εκθέσεις της Αρχής, η αρχή
της νοµιµότητας γίνεται αντιληπτή από τον
Συνήγορο του Πολίτη ως θεµελιώδης αρχή
του δικαιοκρατικού συστήµατος, σκοπός της

οποίας είναι η παροχή εγγυήσεων προς τους
πολίτες για δίκαιη αντιµετώπισή τους από
τον κρατικό µηχανισµό. Σε αυτό το πλαίσιο,
η εφαρµογή της συναρτάται τόσο µε την
ύπαρξη κατάλληλης νοµοθεσίας που οριο-
θετεί τη διοικητική δράση όσο και µε την
ενεργοποίηση µιας δέσµης νοµικών αξιών
που εµπλουτίζουν την περί δικαίου θεώρη-
ση κατά την εφαρµογή του νόµου. Κατά την
άποψη της Αρχής, λοιπόν, η ύπαρξη νοµο-
θετικού πλαισίου και η αποδοχή δικαιικών
αρχών που συµβάλλουν στη συστηµατικότε-
ρη ερµηνεία του και στην ορθή εφαρµογή
του αποτελούν δύο συµπληρωµατικές όψεις
της αρχής της νοµιµότητας, η υποχρέωση
για την τήρηση της οποίας προκύπτει ευθέ-
ως από τον ιδρυτικό νόµο της Αρχής. 
Κατά την άσκηση του έργου του ο Κύκλος Κοι-
νωνικής Προστασίας αντιµετώπισε περιπτώ-
σεις τόσο µη εφαρµογής όσο και µη προσή-
κουσας ερµηνείας των κείµενων διατάξεων. 

2.2.4.1 Μη εκτέλεση τελεσίδικων δικαστι-
κών αποφάσεων
Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται υποθέ-
σεις µε αντικείµενο την εκτέλεση αποφάσε-
ων των διοικητικών δικαστηρίων (βλ. Πίνακα
6 και Γράφηµα 15, κεφ. ∆’). Το µεγαλύτερο
µέρος των υποθέσεων αυτών αφορούσε σε
κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές. H µη
εκτέλεσή τους από τους αρµόδιους ασφαλι-
στικούς φορείς εκφράζεται είτε µε κωλυ-
σιεργία και επιφυλακτικότητα ως προς την
υποχρέωση διενέργειας συγκεκριµένων
πράξεων, απαραίτητων για τη συµµόρφωσή
τους µε το περιεχόµενο των δικαστικών
αποφάσεων (εισαγωγή για νέα κρίση ασφα-
λιστικού αιτήµατος στο αρµόδιο όργανο,
έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης µε
νέο περιεχόµενο σε αντικατάσταση ακυρω-
θείσας προηγούµενης πράξης), είτε µε αµ-
φισβήτηση της δυνατότητας εκτέλεσης των
εν λόγω αποφάσεων. 
Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατά κανόνα
επίκληση της διάταξης του άρθρου 21,
παράγρ. 9 του N. 1902/1990, µε την οποία
παραχωρούνται σε όλους τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης που υπάγονται στην
αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα δικαστικά και
δικονοµικά προνόµια του δηµοσίου και ορί-
ζεται ρητά το ανασταλτικό αποτέλεσµα τόσο
της προθεσµίας όσο και της ίδιας της άσκη-
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σης της αίτησης αναίρεσης ως προς την
εκτέλεση των τελεσίδικων αποφάσεων κατά
των παραπάνω οργανισµών. Επισηµαίνεται
όµως ότι η εν λόγω διάταξη εξαιρεί ρητά τις
δικαστικές αποφάσεις που αναφέρονται
στην πραγµατοποίηση των ασφαλιστικών
παροχών, στην υπαγωγή στην ασφάλιση και
στη διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης. Η
πρακτική που ακολούθησαν συχνά οι ασφα-
λιστικοί φορείς στις εν λόγω περιπτώσεις
–κυρίως σε αυτές που είχαν ως αντικείµενο
τη διεκδίκηση ασφαλιστικών παροχών– επι-
κεντρώθηκε στην εξάντληση των προβλεπό-
µενων ένδικων µέσων. Έτσι, η Αρχή ήλθε
αντιµέτωπη µε περιπτώσεις όπου, αν και το
αντικείµενο της διαφοράς υπαγόταν στην
εξαίρεση της διάταξης του άρθρου 21, η
διοίκηση επικαλέστηκε τον γενικό κανόνα
της διάταξης, παραβιάζοντας την υποχρέω-
σή της να ικανοποιήσει το αίτηµα του πολίτη. 
Άλλες περιπτώσεις µη εφαρµογής δικαστι-
κών αποφάσεων παρουσιάστηκαν στις κρί-
σεις των γιατρών του ΕΣΥ από τα οικεία Συµ-
βούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και
Oδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών
Ιδρυµάτων (ΣΚΕΙOΠΝΙ), όπου παρατηρήθη-
κε µη συµµόρφωση µε αποφάσεις των διοι-
κητικών εφετείων, οι οποίες ακύρωσαν τη
διαδικασία κρίσης ως µη νόµιµη και διέτα-
ξαν την επανάληψή της. Στις περιπτώσεις
αυτές παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην
ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών, γεγο-
νός που ουσιαστικά οδηγούσε σε ακύρωση
της αποτελεσµατικότητας της δικαστικής
προστασίας που είχαν επιδιώξει και είχαν
επιτύχει οι αιτούντες. 
O Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε στο
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας µια σειρά πο-
ρισµάτων, στα οποία έθετε υπόψη της διοί-
κησης τόσο το θέµα της µη εκτέλεσης των
ακυρωτικών αποφάσεων από τα ΣΚΕΙOΠΝΙ
όσο και τα προβλήµατα που προκύπτουν από
την έλλειψη αιτιολογίας στις σχετικές διοικη-
τικές πράξεις και εν γένει της έλλειψης δια-
φάνειας στη διαδικασία επιλογής των για-
τρών του ΕΣΥ. Τα θέµατα αυτά είχαν ήδη απα-
σχολήσει την Αρχή και κατά το προηγούµενο
έτος (βλ. Ετήσια έκθεση 2000, σ. 121-122).
Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε
την αναγκαιότητα εξυγίανσης του συστήµατος
επιλογής και κρίσης των γιατρών κλάδου ΕΣΥ
και πρότεινε την τροποποίηση του ισχύοντος
νοµοθετικού καθεστώτος. 

2.2.4.2 Εσφαλµένη ερµηνεία νόµου
Στον Συνήγορο του Πολίτη περιήλθαν υπο-
θέσεις που αφορούσαν σε εσφαλµένη
ερµηνεία του νόµου. Ενδεικτικό παράδειγµα
της κατηγορίας αυτής αποτελεί η περίπτω-
ση εκτέλεσης από πλευράς του ΙΚΑ αποφά-
σεων των δευτεροβάθµιων οργάνων κρίσης
των τοπικών διοικητικών επιτροπών (Τ∆Ε),
οι οποίες δικαίωναν τους ασφαλισµένους,
κάνοντας δεκτές τις ενστάσεις που είχαν
υποβληθεί κατά των αποφάσεων διευθυντή
υποκαταστήµατος (βλ. Πίνακα 6 και Γράφη-
µα 15, κεφ. ∆’).
Συγκεκριµένα, ο κανονισµός ασφαλιστικής
αρµοδιότητας του ΙΚΑ προβλέπει τη δυνατό-
τητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής
κατά των αποφάσεων του διευθυντή υποκα-
ταστήµατος του ΙΚΑ ενώπιον της αρµόδιας
Τ∆Ε. Ως δευτεροβάθµιο όργανο, η επιτροπή
προβαίνει σε έλεγχο της νοµιµότητας αλλά
και επί της ουσίας. Σύµφωνα δε µε τις γενι-
κές αρχές του διοικητικού δικαίου, η απόφα-
σή της συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη,
η οποία εξαφανίζει κάθε προηγούµενη σχε-
τική διοικητική πράξη και µπορεί να προ-
σβληθεί µόνο µε προσφυγή ενώπιον του αρ-
µόδιου διοικητικού δικαστηρίου, η άσκηση
της οποίας δεν επιφέρει συνέπειες ως προς
τη δυνατότητα εκτέλεσης της απόφασης. 
Στις υποθέσεις που τέθηκαν υπόψη του Κύ-
κλου Κοινωνικής Προστασίας, οι αρµόδιες
υπηρεσίες του ΙΚΑ αρνούνταν να εκτελέσουν
αποφάσεις Τ∆Ε οι οποίες δικαίωναν τους
ασφαλισµένους, κυρίως σε θέµατα καταβο-
λής εργοδοτικών εισφορών ή απόδοσης
ασφαλιστικών παροχών. Το επιχείρηµα που
επικαλούνταν οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες
για την άρνησή τους αυτή ήταν ότι κατά των
αποφάσεων είχε ήδη ασκηθεί προσφυγή
στα διοικητικά δικαστήρια. Πρακτικό αποτέ-
λεσµα της άρνησης ήταν να µην επιστρέφει
το ΙΚΑ ποσά που είχαν ήδη καταβάλει στο
Ίδρυµα οι ασφαλισµένοι ή να εξακολουθεί
να αξιώνει από αυτούς οφειλές από τις
οποίες µάλιστα τους είχε απαλλάξει η Τ∆Ε,
επιβάλλοντας προσαυξήσεις και απειλώ-
ντας µε λήψη µέτρων αναγκαστικής εί-
σπραξης. 
Και στις δύο περιπτώσεις, οι πράξεις της
διοίκησης στηρίζονταν σε ανίσχυρες διοι-
κητικές πράξεις, σε αυτές δηλαδή που ήδη
είχαν εξαφανιστεί από την έννοµη τάξη ως
αποτέλεσµα της έκδοσης των αποφάσεων
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των Τ∆Ε και οι οποίες, κατά συνέπεια, δεν
µπορούσαν να παραγάγουν έννοµα αποτελέ-
σµατα. Η πρακτική αυτή (για την οποία είχε
εκδοθεί και σχετική εγκύκλιος) στηριζόταν
σε λανθασµένη ερµηνεία του άρθρου 16,
παράγρ. 4 του κανονισµού ασφάλισης του
ΙΚΑ (ΥΑ 55585/1468/1965) αλλά και των δι-
κονοµικών κανόνων του διοικητικού δι-
καίου, από τους οποίους προκύπτει σαφώς
ότι η άσκηση διοικητικής προσφυγής δεν
αναστέλλει από µόνη της την εκτέλεση της
προσβαλλόµενης διοικητικής πράξης
(άρθρο 69 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ι-
κονοµίας). 
Μετά τη διατύπωση των παρατηρήσεων του
Συνηγόρου του Πολίτη προς τη διοίκηση του
ΙΚΑ εκδόθηκε νέα εγκύκλιος προς τα υπο-
καταστήµατα για την εκτέλεση των αποφά-
σεων των Τ∆Ε. Ωστόσο, η Αρχή διαπίστωσε
αργότερα ότι η παράνοµη αυτή πρακτική
εξακολουθεί να ασκείται από υποκατάστηµα
του ΙΚΑ, παρά τις αντίθετες οδηγίες που
έχουν δοθεί από τη διοίκηση του Ιδρύµατος.
Ανάλογα προβλήµατα ερµηνείας παρατηρή-
θηκαν και στο ζήτηµα της καταβολής των
δαπανών µετακίνησης των ασφαλισµένων
του ΙΚΑ από την έδρα παραρτήµατος του
ιδρύµατος στην έδρα του οικείου υποκατα-
στήµατος, για την κάλυψη των υγειονοµικών
τους αναγκών. Συγκεκριµένα, το άρθρο 37,
παράγρ. 1 και 5 του κανονισµού περίθαλψης
του ΙΚΑ προβλέπει την κάλυψη από το Ίδρυ-
µα του µεγαλύτερου µέρους των δαπανών
µετακίνησης των ασφαλισµένων (µε εξαίρε-
ση τη µετακίνηση από την Αθήνα στον Πει-
ραιά και αντιστρόφως), όταν δεν είναι εφι-
κτή η παροχή των υπηρεσιών που είναι απα-
ραίτητες για την αποκατάσταση της υγείας
τους στον τόπο κατοικίας τους. Oι υπηρε-
σίες όµως του ΙΚΑ δεν κατέβαλαν τις δαπά-
νες µετακίνησης που γίνονταν εντός της
έδρας των υποκαταστηµάτων και συγκεκρι-
µένα από τον τόπο όπου λειτουργούν παραρ-
τήµατα του ΙΚΑ προς την έδρα του υποκατα-
στήµατος στο οποίο υπάγονται. Αποτέλεσµα
αυτής της πρακτικής ήταν να στερούνται
παροχών περίθαλψης ασφαλισµένοι που δι-
αµένουν σε περιοχές της νησιωτικής Ελλά-
δας ιδίως, οι οποίοι, ενώ καλύπτονται από
την ασφάλιση του ΙΚΑ, υποβάλλονταν τόσο
στην ταλαιπωρία των µετακινήσεων για την
πραγµατοποίηση της θεραπείας τους όσο
και σε επιπλέον δαπάνες, χωρίς δική τους

υπαιτιότητα και παρά την αντίθετη νοµοθετι-
κή πρόβλεψη. 
Η περίπτωση αυτή αποτελεί ακόµη ένα
παράδειγµα υποκατάστασης του κανόνα δι-
καίου από εγκυκλίους, πρακτική δηλαδή
που οδηγεί στην παραβίαση της αρχής της
νοµιµότητας και στην προσβολή των δικαιω-
µάτων των ασφαλισµένων. Για την αποκατά-
σταση της νοµιµότητας προκρίθηκε τελικά
από τη διοίκηση του ΙΚΑ η λύση της συ-
µπλήρωσης της διάταξης µε νέα παράγρα-
φο που ρύθµιζε ρητά την κάλυψη των δαπα-
νών µετακίνησης εντός της έδρας των υπο-
καταστηµάτων. 
Τέλος, µη σύννοµη πρακτική λόγω εσφαλ-
µένης υπαγωγής σε διάταξη νόµου διαπι-
στώθηκε και στην περίπτωση χορήγησης
του επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης
(ΕΚΑΣ) από το ΙΚΑ. Oι αρµόδιες υπηρεσίες
της διοίκησης του Ιδρύµατος επικαλούνται
ετήσια παραγραφή της αξίωσης για καταβο-
λή του ΕΚΑΣ, µε αποτέλεσµα να αποκλείε-
ται η αναδροµική χορήγηση του επιδόµατος
για διάστηµα πέραν του προηγούµενου
έτους. Η διάταξη όµως την οποία επικαλού-
νται οι εν λόγω υπηρεσίες (άρθρο 40 του ΑΝ
1846/1951) αναφέρεται σε απαιτητές δόσεις
συντάξεων και όχι σε µη γεγενηµένες απαι-
τήσεις για άλλου είδους ασφαλιστικές
παροχές. O Συνήγορος του Πολίτη έχει υπο-
βάλει στη διοίκηση του ΙΚΑ τις απόψεις του
και αναµένει την εξέλιξη του θέµατος.

2.2.5 Παραβίαση της αρχής της χρηστής
διοίκησης 

2.2.5.1 Πρόσβαση των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες στην απασχόληση
Μια σηµαντική κατηγορία αναφορών που
χειρίστηκε ο Κύκλος Κοινωνικής Προστα-
σίας κατά το έτος 2001 αφορούσε στην πρό-
σβαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην
απασχόληση και ειδικότερα στην εφαρµογή
των ρυθµίσεων του N. 2643/1998. Με τις
διατάξεις του παραπάνω νόµου καθορίστη-
καν εκ νέου οι προϋποθέσεις και η διαδικα-
σία πρόσληψης των ατόµων µε ειδικές ανά-
γκες σε θέσεις απασχόλησης του δηµόσιου
και του ιδιωτικού τοµέα. Από την έρευνα των
αναφορών προέκυψε µια σειρά προβληµά-
των σχετικά µε: 
α) την προσβασιµότητα των ΑΜΕΑ στη διαδι-
κασία επιλογής, 
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β) τα κριτήρια επιλογής στις διαθέσιµες
θέσεις εργασίας, 
γ) τη διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής, και 
δ) την επιτυχή υλοποίηση του σκοπού των
ρυθµίσεων, δηλαδή την απορρόφηση και
την ένταξη των ΑΜΕΑ στην αγορά εργασίας. 
Ειδικότερα, διαπιστώθηκε κατ’ αρχάς ανε-
παρκής ενηµέρωση των δυνητικά υποψη-
φίων ως προς τη συγκέντρωση των απαιτού-
µενων δικαιολογητικών και την προθεσµία
υποβολής τους. Με δεδοµένη την ιδιαιτερό-
τητα της κατηγορίας αυτής των πολιτών και
τις αυξηµένες ανάγκες τους για πληροφό-
ρηση, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι
στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν υπήρξε
συστηµατική και έγκυρη πληροφόρηση των
ΑΜΕΑ από τις κατά τόπους αρµόδιες υπη-
ρεσίες του OΑΕ∆. Επίσης, αρκετές από τις
αναφορές που δέχθηκε ο Συνήγορος του
Πολίτη είχαν ως αντικείµενο προβλήµατα
που ανέκυψαν στο στάδιο της ανακοίνωσης
των αποτελεσµάτων. Συγκεκριµένα, παρατη-
ρήθηκε ότι, εκτός από τα παράπονα για τη
µη επιλογή τους, οι ενδιαφερόµενοι υπο-
γράµµιζαν την έλλειψη εµπιστοσύνης στην
αµεροληψία των αρµόδιων οργάνων. Από τη
σχετική έρευνα διαπιστώθηκε το εύλογο της
επιφυλακτικότητας των πολιτών, καθώς η
ανεπαρκής τεκµηρίωση των αποφάσεων
των πρωτοβάθµιων περιφερειακών επιτρο-
πών και η αδυναµία πρόσβασης στα στοι-
χεία που οδήγησαν στην επιλογή δηµιουρ-
γούσαν συνθήκες αδιαφάνειας και κατά
συνέπεια ήγειραν ζητήµατα νοµιµότητας της
όλης διαδικασίας. 
Σε τελευταία ανάλυση, παρόλο που ο εκσυγ-
χρονισµός του νοµοθετικού πλαισίου για την
απασχόληση των ΑΜΕΑ αποτελεί σηµαντικό
βήµα προόδου προς την κατεύθυνση δια-
µόρφωσης νέων πολιτικών απασχόλησης
και προστασίας των δικαιωµάτων των
ΑΜΕΑ, διαπιστώθηκαν σηµαντικά προβλή-
µατα στην εφαρµογή του, µε αποτέλεσµα να
διακυβεύεται η πραγµάτωση των στόχων
του, δηλαδή η απορρόφηση των ΑΜΕΑ στην
αγορά εργασίας. Από τη µια πλευρά, οι
αρµόδιες υπηρεσίες εµφανίζουν δυσκολίες
στην αποτελεσµατική υποδοχή και επεξερ-
γασία των αιτήσεων των υποψηφίων, ενώ
παρατηρείται σηµαντική καθυστέρηση στο
έργο τους, η οποία επιβεβαιώνεται έµµεσα
και από την έκδοση σειράς ερµηνευτικών
εγκυκλίων και οδηγιών που αποβλέπουν

στην εφαρµογή της διαδικασίας. Από την
άλλη πλευρά, οι εργοδότες που καλούνται
να απασχολήσουν το επιλεγµένο προσωπικό
δεν αποδέχονται τις προσλήψεις και υπο-
βάλλουν τις προβλεπόµενες από τον νόµο
ενστάσεις, αρνούµενοι την άµεση παροχή
εργασίας. Oι κυρώσεις που προβλέπονται
στον νόµο δεν επιβάλλονται, ενώ η σώρευση
των ενστάσεων των εργοδοτών µαζί µε τις
ενστάσεις των µη επιλεγέντων ενώπιον του
ίδιου οργάνου (δευτεροβάθµια επιτροπή του
άρθρου 10 του N. 2643/1998) οδηγεί σε
υπέρµετρη καθυστέρηση της έκδοσης ορι-
στικής απόφασης επιλογής και συµβάλλει
στη δηµιουργία κλίµατος ανασφάλειας τόσο
αυτών που έχουν επιλεγεί όσο και εκείνων
που έχουν ασκήσει την ένσταση και ζητούν
νέα κρίση. Κατά συνέπεια παρατηρείται
αύξηση της γραφειοκρατίας, των καθυστε-
ρήσεων και της δυστοκίας στην παραγωγή
του έργου των υπηρεσιών. Η διασφάλιση
όµως της ευελιξίας και της αποτελεσµατικό-
τητας της διοικητικής δράσης αποτελεί
συστατικό στοιχείο της άσκησης της χρηστής
διοίκησης. Στον βαθµό που αυτή δεν επιτυγ-
χάνεται, διαψεύδονται οι προσδοκίες των
διοικουµένων για δίκαιη και αξιόπιστη αντι-
µετώπισή τους από τον κρατικό µηχανισµό.
Περαιτέρω παραβίαση της αρχής της χρη-
στής διοίκησης από τις υπηρεσίες του
OΑΕ∆ διαπιστώθηκε και σε ζήτηµα που
αφορούσαν στην παροχή επιδόµατος σε
πρώην εργαζοµένους του OΤΕ λόγω ανερ-
γίας (βλ. Πίνακα 6 και Γραφήµατα 15, 16 και
23, κεφ. ∆’). Συγκεκριµένα, από αναφορές
που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Πολί-
τη, προέκυψε ότι ο OΑΕ∆ αρνούνταν την
παροχή επιδόµατος ανεργίας σε συµβασι-
ούχους του OΤΕ, των οποίων η σύµβαση
έληξε µέσα στα έτη 2000 και 2001, όχι γιατί
δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής
στην ασφάλισή του, αλλά γιατί δεν είχαν κα-
ταβληθεί οι προβλεπόµενες εισφορές (άρ-
θρο 68 του N. 2676/1999). Προβάλλοντας
τον ανταποδοτικό χαρακτήρα των επιδοµά-
των ανεργίας, η ερµηνεία της διάταξης που
δόθηκε από τον OΑΕ∆ προσθέτει ουσιαστι-
κά µια προϋπόθεση για το δικαίωµα στις
παροχές των εργαζοµένων στον OΤΕ. Απαι-
τεί δηλαδή την καταβολή του συνόλου της
εργοδοτικής εισφοράς αλλά και της εισφο-
ράς του εργαζοµένου. Ωστόσο, η σύνδεση
της καταβολής εισφορών µε τη χορήγηση
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ασφαλιστικών παροχών οδηγεί σε απώλεια
των ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζο-
µένων, πόσο µάλλον όταν οι ίδιοι δεν είναι
υπεύθυνοι για τη µη απόδοση των εισφο-
ρών. O Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε ότι
καθοριστικό στοιχείο που θα έπρεπε να
λαµβάνει υπόψη του ο OΑΕ∆ κατά την κρίση
των αιτηµάτων ήταν αφενός η υποχρέωση
διασφάλισης των δικαιωµάτων των εργαζο-
µένων και αφετέρου η συνδροµή ή µη των
νόµιµων προϋποθέσεων για τη θεµελίωση
του δικαιώµατος στη λήψη παροχών του
κλάδου ανεργίας (άρθρο 4 του Ν∆ 2691/
1954). Κατά συνέπεια, υπό το πρίσµα αυτό
θα έπρεπε να εξεταστεί η υπαγωγή των
εµπλεκοµένων στην ασφάλιση του κλάδου
ανεργίας, ανεξάρτητα από το αν ήταν αδύνα-
τη, µε βάση νόµο, η αναζήτηση του µέρους
των εισφορών που βαρύνουν τον εργαζόµε-
νο. O OΑΕ∆ κοινοποίησε στην Αρχή απόφα-
ση του διοικητικού συµβουλίου του, σύµφω-
να µε την οποία θα καταβάλλει το επίδοµα
ανεργίας µόνον αφότου εισπράξει έστω και
µέρος της εισφοράς από τους εργαζοµέ-
νους στον OΤΕ (δηλαδή µετά την 1.1.2001). 

3. ΠΑΡOΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚOΤΕΡΩΝ
ΥΠOΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓOΡΙΕΣ

3.1 ΚOΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

3.1.1 Υπαγωγή στην ασφάλιση
Φορέας: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Θέµα: Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε
κράτος-µέλος της ΕΕ - Παραβίαση κοινοτι-
κού δικαίου, παραβίαση της αρχής της νο-
µιµότητας
Πολίτης απευθύνθηκε στην Αρχή, παραπονού-
µενος για την καθυστέρηση έκδοσης συντα-
ξιοδοτικής πράξης από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους (υπόθεση 2306/2001). O ενδια-
φερόµενος είχε υποβάλει αίτηση για συντα-
ξιοδότηση το 1998, ζητώντας να συνυπολογι-
στεί ο χρόνος ασφάλισης που είχε διανύσει
στο γερµανικό δηµόσιο. Το 2000, δύο χρόνια
µετά την υποβολή της αίτησής του, εκδόθηκε
πράξη συνταξιοδότησής του από την αρµόδια
42η διεύθυνση του ΓΛΚ, µε συνυπολογισµό του

χρόνου ασφάλισης που είχε στη Γερµανία.
Ωστόσο, η πράξη αυτή δεν εκτελούνταν από
την 45η διεύθυνση ελέγχου εντολής πληρω-
µής πολιτικών συντάξεων, λόγω άρνησης του
αρµόδιου διευθυντή, ο οποίος αµφισβητούσε
το κατά πόσον ο ενδιαφερόµενος µπορούσε να
θεωρηθεί δηµόσιος υπάλληλος ή να εξοµοιω-
θεί µε δηµόσιο υπάλληλο, µε βάση τις διατά-
ξεις της ελληνικής νοµοθεσίας. Επισηµαίνε-
ται ότι η εν λόγω άρνηση µπορεί, σύµφωνα µε
τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων, να προσβληθεί µε ένσταση ενώ-
πιον της επιτροπής ελέγχου πράξεων κανονι-
σµού συντάξεων.
O Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη κατ’ αρχάς,
προκειµένου να διασφαλίσει την επίσπευση
της διαδικασίας και την ταχεία οριστικοποίηση
της σχετικής απόφασης του ΓΛΚ. Eπιπροσθέ-
τως, µε έγγραφό του προς την αρµόδια υπηρε-
σία, επισήµανε ότι για την ερµηνεία της έννοι-
ας του δηµοσίου υπαλλήλου ήταν αναγκαία στη
συγκεκριµένη περίπτωση η προσφυγή στους
κανόνες του κοινοτικού δικαίου. Σηµείωσε
επίσης ότι η ύπαρξη σηµαντικών διαφορών
στα συστήµατα κοινωνικής ασφάλειας που κα-
λύπτουν τους δηµοσίους υπαλλήλους των κρα-
τών-µελών, καθώς και η απουσία κοινού ορι-
σµού του δηµοσίου υπαλλήλου στον Κανονισµό
1606/1998 (µε τον οποίο επεκτείνονται και
στους δηµοσίους υπαλλήλους οι διατάξεις του
Κανονισµού 1408/1971 που αφορούν στον
συντονισµό των εθνικών νοµοθεσιών για τα
συστήµατα κοινωνικής ασφάλειας), δεν αίρει
σε κανένα σηµείο τους ήδη υπάρχοντες κοινο-
τικούς ορισµούς του δηµοσίου υπαλλήλου και
της δηµόσιας υπηρεσίας. Oι ορισµοί αυτοί δια-
µορφώθηκαν από τη νοµολογία του ∆ικαστηρί-
ου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και εντάσσο-
νται στο πνεύµα της προώθησης της ελεύθε-
ρης κυκλοφορίας των εργαζοµένων στο εσω-
τερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµ-
βανοµένων και των δηµοσίων υπαλλήλων.
O Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε ακόµη ότι
µια ερµηνεία των όρων «δηµόσιος υπάλληλος»
και «ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς» µε προ-
σκόλληση στη θεώρηση του στενού πυρήνα της
δηµόσιας διοίκησης θα είχε ως αποτέλεσµα
την ακύρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των
εργαζοµένων στον δηµόσιο τοµέα των κρατών-
µελών. Η διαφορετικότητα των µορφών οργά-
νωσης της δηµόσιας διοίκησης στα κράτη-
µέλη δεν µπορεί να οδηγεί σε απενεργοποίηση
της ελεύθερης κυκλοφορίας, µε πρόσχηµα την
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αναζήτηση απόλυτων οµοιοτήτων, οι οποίες
βασίζονται σε κριτήρια της ελληνικής συνταξιο-
δοτικής νοµοθεσίας – σε συστήµατα που έχουν
διαφορετική ιστορία, διαφορετική δοµή του
δηµόσιου τοµέα και ακόµη διαφορετική εννοι-
ολόγηση της δηµόσιας υπηρεσίας. 
Τελικά, η επιτροπή ελέγχου πράξεων κανο-
νισµού συντάξεων που εξέτασε την υπόθεση
αναγνώρισε τον επίµαχο χρόνο ασφάλισης
και η απόφαση εκτελέστηκε από την αρµό-
δια διεύθυνση του ΓΛΚ.

3.1.2 Χρηµατοδότηση κοινωνικής ασφάλισης
Φορέας: Oργανισµός Ασφάλισης Επαγγελ-
µατιών Ελλάδος - ΤΕΒΕ Αγίων Αναργύρων 
Θέµα: Επιστροφή προσαυξήσεων σε ασφα-
λισµένο λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης για τη
διαδικασία καταβολής εισφορών - Παραβί-
αση της αρχής της χρηστής διοίκησης 
Ασφαλισµένος του ΤEBE προσέφυγε στον
Συνήγορο του Πολίτη για να διαµαρτυρηθεί
επειδή το Yποκατάστηµα TEBE Αγίων Αναρ-
γύρων τού επέβαλε προσαυξήσεις για µη
εµπρόθεσµη καταβολή εισφορών. Oι προ-
σαυξήσεις αντιστοιχούσαν σε χρονικό διά-
στηµα για το οποίο ο ίδιος είχε ζητήσει τον
διακανονισµό των οφειλών του, κατ’ εφαρ-
µογήν των ειδικών ρυθµίσεων για τους σει-
σµόπληκτους (υπόθεση 1886/2001).
Συγκεκριµένα, ο πολίτης όφειλε ποσά που
αφορούσαν στο πέµπτο και έκτο δίµηνο του
1999, καθώς και στο πρώτο και δεύτερο δί-
µηνο του 2000. Στη συνέχεια κατέθεσε αίτη-
ση για ρύθµιση της οφειλής του κατ’ εφαρ-
µογήν των ευνοϊκών ρυθµίσεων, προσκοµί-
ζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Έκτο-
τε δεν είχε λάβει καµία ειδοποίηση από το
Tαµείο. Όταν όµως, στις 29.11.2000, προ-
σήλθε στο ΤΕΒΕ για να ζητήσει ασφαλιστική
ενηµερότητα, διαπίστωσε ότι είχε χάσει το
δικαίωµα της ρύθµισης και για τον λόγο αυ-
τόν έπρεπε να καταβάλει και τα τέλη καθυ-
στέρησης που αντιστοιχούσαν στις οφειλό-
µενες εισφορές.
Στο πλαίσιο της διαµεσολαβητικής του προ-
σπάθειας, ο Συνήγορος του Πολίτη απέστει-
λε έγγραφο προς το Yποκατάστηµα ΤΕΒΕ
Αγίων Αναργύρων, εκθέτοντας τη συγκεκρι-
µένη περίπτωση και ζητώντας να πληροφο-
ρηθεί τον τρόπο µε τον οποίο ενηµερώθηκε
ο ασφαλισµένος για τη διαδικασία που θα
έπρεπε να είχε ακολουθήσει, ώστε να ικα-
νοποιηθεί η αίτηση διακανονισµού.

Με απαντητικό έγγραφό του, το Yποκατάστη-
µα ΤΕΒΕ Αγίων Αναργύρων ενηµέρωσε τον
Συνήγορο του Πολίτη για τα πραγµατικά πε-
ριστατικά της υπόθεσης, επισηµαίνοντας ότι
ο ασφαλισµένος ήταν υποχρεωµένος να
προσέρχεται στο Tαµείο κάθε µήνα, προκει-
µένου να πληρώνει το ποσόν της δόσης του.
Ωστόσο, για το ζήτηµα της ενηµέρωσής του
ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «όσον αφορά
τον τρόπο που πληροφορήθηκε την οφειλή
του ο ασφαλισµένος, ίσως προφορικά από
το ταµείο µας όταν προσήλθε για την αίτηση
του σεισµοπαθούς».
Από τα παραπάνω στοιχεία προέκυψε ότι: 
α) ουδέποτε γνωστοποιήθηκε στον ασφαλι-
σµένο, σε απάντηση της αίτησης του, απόφα-
ση διακανονισµού, στην οποία να ορίζονται το
ύψος της οφειλής, η διαδικασία της ρύθµισης
και οι συνέπειες της µη υλοποίησής της, και 
β) ουδέποτε του παρασχέθηκε ενηµέρωση
για τις ενέργειες στις οποίες όφειλε να προ-
βεί προκειµένου να διασφαλίσει την εκτέλε-
ση του διακανονισµού αυτού. Για τον λόγο
αυτόν, µε νέο έγγραφό του προς τον διευθυ-
ντή του εµπλεκόµενου Yποκαταστήµατος, ο
Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε, κατ’ εφαρµο-
γήν της αρχής της χρηστής διοίκησης, την
επιστροφή του ποσού που επιβλήθηκε στον
ασφαλισµένο ως προσαύξηση µε το σκεπτι-
κό ότι, εφόσον το ΤΕΒΕ δεν είναι σε θέση να
τεκµηριώσει πως όντως ενηµέρωσε τον
πολίτη, πρέπει να θεωρηθεί ότι η αδράνεια
του ασφαλισµένου οφείλεται σε ελλιπή ενη-
µέρωσή του από τις υπηρεσίες του Tαµείου. 
Το Yποκατάστηµα ΤΕΒΕ Αγίων Αναργύρων
δεν έκανε δεκτή την πρόταση του Συνηγόρου
του Πολίτη για µη επιβολή τελών καθυστέρη-
σης στον ασφαλισµένο, ενώ για το ζήτηµα
της ενηµέρωσης και πάλι δεν έδωσε σαφή
απάντηση, παραπέµποντας την Αρχή στην
αρµόδια διεύθυνση της διοίκησης του ΤΕΒΕ.
Στη συνέχεια, ύστερα από συνεργασία που
είχε ο Συνήγορος του Πολίτη µε αρµόδιους
υπαλλήλους της διοίκησης του ΤΕΒΕ, επι-
βεβαιώθηκε ότι η έλλειψη µηχανογραφηµέ-
νων εντύπων και ο όγκος εργασίας του Υπο-
καταστήµατος ΤΕΒΕ Αγίων Αναργύρων, το
οποίο εξυπηρέτησε µεγάλο µέρος των σει-
σµοπαθών, ενδεχοµένως δεν επέτρεψε την
ενηµέρωση του συγκεκριµένου πολίτη.
Με βάση τα παραπάνω, ο Συνήγορος του
Πολίτη, θεωρώντας ότι η ενηµέρωση των
ασφαλισµένων αποτελεί αναµφισβήτητη υπο-
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χρέωση της διοίκησης, η οποία φέρει και το
σχετικό βάρος απόδειξης, ζήτησε από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΕΒΕ να επανεξε-
τάσει το θέµα.
Με απόφασή του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
ΤΕΒΕ υιοθέτησε το πόρισµα του Συνηγόρου
του Πολίτη και επέστρεψε στον ασφαλισµένο
το ποσόν που αυτός είχε καταβάλει ως προ-
σαυξήσεις λόγω εκπρόθεσµης καταβολής.

3.1.3 Παροχές κοινωνικής ασφάλισης 

3.1.3.1 Σύνταξη γήρατος
Φορέας: OΓΑ
Θέµα: Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος - Πα-
ραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης 
Πολίτης ζήτησε την παρέµβαση της Αρχής
προκειµένου να του αναγνωριστεί δικαίωµα
σύνταξης γήρατος από τη συµπλήρωση του
65ου έτους της ηλικίας του και όχι από την
ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης
στον OΓA (υπόθεση 13780/2000).
Το 1996, ο πολίτης είχε υποβάλει στον OΓΑ
αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας. Το
2000 ο Oργανισµός µε απόφασή του απέρρι-
ψε την αίτηση συνταξιοδότησής του, µε το
σκεπτικό ότι ο ασφαλισµένος δεν πληρούσε
τις νόµιµες προϋποθέσεις. Στο διάστηµα των
τεσσάρων ετών που µεσολάβησε από την κα-
τάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω
αναπηρίας έως την έκδοση της απορριπτι-
κής απόφασης, ο πολίτης συµπλήρωσε το
65ο έτος της ηλικίας του και θεµελίωσε
δικαίωµα για σύνταξη γήρατος. Ωστόσο, δεν
υπέβαλε τη σχετική αίτηση, καθώς παρέµε-
νε εκκρεµής η προηγούµενη αίτησή του για
σύνταξη αναπηρίας και διότι δεν ενηµερώ-
θηκε από τον OΓΑ για τη δυνατότητα συντα-
ξιοδότησής του λόγω γήρατος. Όταν το 2000
πληροφορήθηκε τυχαία ότι µπορούσε να
διεκδικήσει σύνταξη γήρατος, υπέβαλε τη
σχετική αίτηση και συνταξιοδοτήθηκε από
την ηµεροµηνία υποβολής της. 
O Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι η
υπερβολική καθυστέρηση έκδοσης της
απορριπτικής απόφασης, σε συνδυασµό µε
την ελλιπή ενηµέρωση από τα όργανα του
OΓΑ, είχε ως αποτέλεσµα να ζηµιωθεί ο
πολίτης, αφού συνταξιοδοτήθηκε δύο έτη
σχεδόν µετά τη θεµελίωση του σχετικού
δικαιώµατος, δηλαδή µετά τη συµπλήρωση
του 65ου έτους της ηλικίας του.
Με αυτά τα δεδοµένα, ο Συνήγορος του Πολί-

τη απηύθυνε πόρισµα στον διοικητή του OΓΑ,
στον οποίο επισήµανε ότι η ενηµέρωση των
ασφαλισµένων συνιστά υποχρέωση του
ασφαλιστικού τους φορέα. Όταν δε η ενηµέ-
ρωση αυτή απουσιάζει, ο ασφαλιστικός ορ-
γανισµός οφείλει, µε βάση την αρχή της χρη-
στής διοίκησης, να αναγνωρίσει την ευθύνη
του και να προβεί στις απαραίτητες ενέργει-
ες για αποκατάσταση των δικαιωµάτων που
εθίγησαν. Στην προκειµένη περίπτωση, ο Συ-
νήγορος του Πολίτη ζήτησε ανάκληση της
συνταξιοδοτικής απόφασης και έκδοση νέ-
ας, µε ηµεροµηνία συνταξιοδότησης που να
ανατρέχει στον χρόνο θεµελίωσης του δι-
καιώµατος. Περαιτέρω, για την αποφυγή πα-
ρόµοιων περιπτώσεων και τη διασφάλιση των
συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των ασφαλι-
σµένων, προτάθηκε η σύνταξη τυποποιηµέ-
νου ενηµερωτικού εντύπου του Oργανισµού,
το οποίο να αποστέλλεται στους αιτούντες
σύνταξη αναπηρίας ασφαλισµένους.
O OΓΑ υιοθέτησε τις προτάσεις του πορίσµα-
τος του Συνηγόρου του Πολίτη και εξέδωσε
τροποποιητική απόφαση ως προς την ηµε-
ροµηνία έναρξης της συνταξιοδότησης του
συγκεκριµένου πολίτη λόγω γήρατος. Ανα-
φορικά δε µε την πρόταση του Συνηγόρου
του Πολίτη για την έκδοση ενηµερωτικού
εντύπου, ο Oργανισµός ενηµέρωσε την Αρχή
ότι θα προχωρήσει στην υλοποίησή της.

3.1.3.2 Σύνταξη αναπηρίας
Φορέας: ∆ιοίκηση ΙΚΑ
Θέµα: Μη εκτέλεση τελεσίδικων δικαστι-
κών αποφάσεων - Παραβίαση της αρχής
της νοµιµότητας
Πρώην υγειονοµική υπάλληλος του ΙΚΑ κα-
τέθεσε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη
µε αντικείµενο τη µη εκτέλεση από το ΙΚΑ
δικαστικών αποφάσεων που αφορούσαν στη
νοµιµότητα της διαδικασίας απόλυσής της
(υπόθεση 4770/2000).
Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας της, η εν
λόγω πολίτις παρουσίασε προβλήµατα υγεί-
ας, µε αποτέλεσµα να κριθεί από το αρµόδιο
υγειονοµικό όργανο του ΙΚΑ στις 7.12.1990
ως ανίκανη για εργασία, λόγω ανίατης νό-
σου. Στη συνέχεια κατέθεσε αίτηση για συ-
νταξιοδότηση, αλλά η έκδοση της σχετικής
απόφασης καθυστερούσε, διότι παρέµενε
εκκρεµής η διαδικασία απόλυσής της. Όταν
τελικά, µετά την πάροδο δύο ετών, συγκλή-
θηκε το υπηρεσιακό συµβούλιο του ΙΚΑ,
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αποφάσισε την αναδροµική απόλυσή της, µε
ηµεροµηνία που ανέτρεχε στον χρόνο κρί-
σης της ανικανότητάς της για εργασία. Την
πράξη απόλυσης προσέβαλε η ενδιαφερό-
µενη στο ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών, το
οποίο προέβη σε ακύρωση αυτής ως προς
τον αναδροµικό χρόνο απόλυσης. Ύστερα
από αυτό, το ΙΚΑ προχώρησε εκ νέου στην
απόλυσή της, πάλι όµως µε αναδροµική
ισχύ από τις 7.12.1990. Τη νέα αυτή απόφα-
ση προσέβαλε και πάλι η ενδιαφερόµενη,
µε αποτέλεσµα να εκδοθεί νέα ακυρωτική
απόφαση από το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθη-
νών. Στη συνέχεια, και χωρίς να λάβει
υπόψη τις δύο ακυρωτικές αποφάσεις του
δικαστηρίου, το ΙΚΑ προχώρησε στη συντα-
ξιοδότηση της ενδιαφεροµένης, λαµβάνο-
ντας υπόψη ως χρόνο αποχώρησής της από
την υπηρεσία την 7η ∆εκεµβρίου 1990, γε-
γονός που είχε τις ανάλογες συνέπειες ως
προς τον υπολογισµό των συντάξιµων απο-
δοχών της, του σχετικού χρονοεπιδόµατος,
του εφάπαξ αλλά και της επικουρικής σύ-
νταξής της. 
Κατά την έρευνα της υπόθεσης, ο Συνήγο-
ρος του Πολίτη συνεργάστηκε µε τις αρµό-
διες υπηρεσίες του ΙΚΑ (∆ιευθύνσεις Συντά-
ξεων Προσωπικού ΝΠ∆∆ και Υγειονοµικού
Προσωπικού, καθώς και του υποκαταστή-
µατος όπου υπηρετούσε η πρώην υπάλλη-
λος) και διαπίστωσε ότι η ∆ιεύθυνση Υγειο-
νοµικού της διοίκησης του ΙΚΑ δεν είχε
προβεί στις αναγκαίες ενέργειες εκτέλεσης
των ακυρωτικών αποφάσεων του ∆ιοικητι-
κού Εφετείου Aθηνών, έτσι ώστε να συ-
µπληρωθεί το φύλλο υπηρεσιακών µεταβο-
λών της αιτούσας µε την ορθή και νόµιµη
ηµεροµηνία εξόδου από την υπηρεσία της.
Με έγγραφο που απηύθυνε προς την παρα-
πάνω διεύθυνση, ο Συνήγορος του Πολίτη
τόνισε την υποχρέωση συµµόρφωσης της
διοίκησης µε τις αποφάσεις του δικαστηρί-
ου και ζήτησε την ανάληψη ενεργειών για
την εκτέλεσή τους. Στην απάντησή της, η
υπηρεσία ισχυρίστηκε ότι είχε προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες –οι οποίες συνίστα-
ντο στη διαβίβαση των δικαστικών αποφά-
σεων στο υποκατάστηµα του ΙΚΑ όπου υπη-
ρετούσε στο παρελθόν η ενδιαφερόµενη–
και παρέπεµπε σε έγγραφα της νοµικής
υπηρεσίας του ΙΚΑ, θεωρώντας το θέµα
λήξαν. Ύστερα από αυτό, ο Συνήγορος του
Πολίτη απηύθυνε πόρισµα προς τον διοικη-

τή του ΙΚΑ, µε το οποίο επισήµανε ότι: 
α) η άρνηση επανεξέτασης του θέµατος συνι-
στούσε κατάφωρη παραβίαση της υποχρέω-
σης της διοίκησης να εκτελέσει τις ακυρωτι-
κές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου,
σύµφωνα µε το άρθρο 95, παράγρ. 5 του
Συντάγµατος, και το άρθρο 50, παράγρ. 4 και
5 του Π∆ 18/1989, 
β) η παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης
έθιγε σοβαρά τη συνταξιοδοτική κατάσταση
της αιτούσας, και 
γ) η συγκεκριµένη υπόθεση συνιστούσε κατ’
εξοχήν περίπτωση κακοδιοίκησης, καθώς
αφορούσε σε καθυστέρηση δύο χρόνων
στην ολοκλήρωση της διαδικασίας απόλυ-
σης, σε έκδοση µη νόµιµης πράξης απόλυ-
σης και σε µη συµµόρφωση (δις) σε τελεσί-
δικη ακυρωτική απόφαση του ∆ιοικητικού
Εφετείου. Τέλος, τόνισε ότι η παρατεινόµε-
νη µη αποκατάσταση της νοµιµότητας, σύµ-
φωνα µε το διατακτικό των ακυρωτικών
αποφάσεων, οδηγούσε σε αδικοπρακτική
ευθύνη του ΙΚΑ, µε βάση τα άρθρα 105-106
του ΑΚ, για τη διαφορά στη σύνταξη και το
εφάπαξ που δεν λάµβανε η ενδιαφερόµενη,
όπως νόµιµα είχε δικαίωµα. 
Το πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε
δεκτό και η ηµεροµηνία απόλυσης της
πρώην υπαλλήλου προσδιορίστηκε εκ νέου,
σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού
Εφετείου.

Φορέας: OΓΑ
Θέµα: Aπονοµή προσωρινής σύνταξης ανα-
πηρίας - Παραβίαση της αρχής της αναλο-
γικότητας
Ο Συνήγορος του Πολίτη αντιµετώπισε περί-
πτωση συνταξιούχου του OΓA, η οποία δια-
µαρτυρόταν για άνιση µεταχείριση εκ
µέρους του Oργανισµού σε βάρος µιας
κατηγορίας συνταξιούχων αναπηρίας (υπό-
θεση 12572/2000). Ειδικότερο αίτηµα της
αναφεροµένης ήταν να καταστεί οριστική η
συνταξιοδότησή της λόγω αναπηρίας, δεδο-
µένου ότι διένυε πλέον το εβδοµηκοστό
έτος της ηλικίας της και τα προηγούµενα 20
χρόνια είχε κριθεί διαδοχικά ως προσωρινά
ανίκανη για εργασία.
Συγκεκριµένα, το έτος 1979, η εν λόγω
ασφαλισµένη του OΓΑ κρίθηκε για πρώτη
φορά προσωρινά ανάπηρη και συνταξιοδοτή-
θηκε. Έκτοτε και για τη συνέχιση της συντα-
ξιοδότησής της εξεταζόταν σε τακτά χρονικά
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διαστήµατα από τις αρµόδιες υγειονοµικές
επιτροπές. Για τελευταία φορά εξετάστηκε
από υγειονοµική επιτροπή τον Σεπτέµβριο
του 2000, οπότε και παρατάθηκε η χορήγηση
της σύνταξής της για τρία ακόµη χρόνια. 
Από τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώ-
θηκε ότι οι ασφαλισµένοι του OΓΑ στους
οποίους χορηγείται σύνταξη αναπηρίας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 334/1988,
λαµβάνουν τη σύνταξη αυτή για όσο χρόνο
κρίνονται από τις υγειονοµικές επιτροπές ως
ανίκανοι για εργασία κατά την έννοια του
νόµου. Η σύνταξή τους οριστικοποιείται µό-
νον όταν οι αρµόδιες υγειονοµικές επιτρο-
πές γνωµατεύσουν ότι η ανικανότητα για ερ-
γασία είναι διαρκής και εφ’ όρου ζωής.
Από την άλλη πλευρά, στους ασφαλισµένους
του OΓΑ, οι οποίοι µετά τη µετατροπή του Oρ-
γανισµού από φορέα µε προνοιακά στοιχεία
σε κύριο ασφαλιστικό οργανισµό έχουν υπα-
χθεί στον κλάδο κύριας σύνταξης και συντα-
ξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του Π∆
78/1998 και του N. 2747/1998, η σύνταξη
αναπηρίας καθίσταται οριστικώς αυτοδίκαιη
υπό ορισµένες προϋποθέσεις (άρθρο 6,
παράγρ. 3 του N. 2458/1997, όπως τροποποι-
ήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις
του άρθρου 9 του N. 2747/1999).
Ωστόσο, οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται
και στην περίπτωση των ασφαλισµένων που
λαµβάνουν προσωρινή σύνταξη αναπηρίας
µε βάση το Π∆ 334/1988. Παρ’ όλα αυτά, οι
ασφαλισµένοι αυτοί είναι υποχρεωµένοι να
υποβάλλονται, τουλάχιστον ανά τριετία, σε
εξετάσεις και αρκετές φορές και σε µετακι-
νήσεις που τους ταλαιπωρούν σωµατικά και
τους επιβαρύνουν οικονοµικά.
Ύστερα από συνεργασία του Συνηγόρου του
Πολίτη µε τον κλάδο συντάξεων του OΓΑ
υπήρξε σύµπτωση απόψεων σχετικά µε την
αναγκαιότητα ενιαίας αντιµετώπισης των
συνταξιούχων αναπηρίας του OΓΑ. Η παρά-
λειψη του νοµοθέτη να προβεί σε νοµοθετική
πρόβλεψη, είτε κατά τη σύνταξη του N.
2458/1997 περί σύστασης κλάδου κύριας
ασφάλισης είτε στο καταστατικό ασφάλισης
και συνταξιοδότησης αγροτών (Π∆ 78/1998),
είτε ακόµη και στις τροποποιητικές διατάξεις
του N. 2747/1999, οδηγεί σε παραβίαση της
αρχής της ίσης µεταχείρισης συνταξιούχων
της ίδιας ουσιαστικά κατηγορίας. 
Για τον λόγο αυτόν προτείνεται η συµπλήρω-
ση των σχετικών διατάξεων του N. 2458/

1997, όπως αυτές ισχύουν µετά την τροπο-
ποίησή τους από τον N. 2747/1999. 

3.1.3.3 Εφάπαξ σύνταξη και µέρισµα
Φορείς: Επικουρικό Ταµείο Υπαλλήλων
Αστυνοµίας Πόλεων - Γενική Γραµµατεία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Θέµα: Χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος -
Εσφαλµένη ερµηνεία νόµου
Πολίτης υπέβαλε αναφορά στην Αρχή (υπό-
θεση 1318/2001) µε την οποία ζητούσε την
παρέµβασή της, προκειµένου να του χορη-
γηθεί εφάπαξ βοήθηµα από το Επικουρικό
Ταµείο Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων
(ΕΤΥΑΠ).
Συγκεκριµένα, ο πολίτης που υπηρετούσε
ως αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας
είχε υπαχθεί σε κατάσταση µόνιµης διαθεσι-
µότητας επειδή κατέστη ανίκανος για εργα-
σία λόγω τραυµατισµού κατά τη διάρκεια της
υπηρεσίας του. Σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν∆ 330/1947, ο ενδιαφερόµενος λάµβα-
νε αντί σύνταξης τις αποδοχές των εν ενερ-
γεία οµοιόβαθµων συναδέλφων του εφ’ όρου
ζωής. Όταν συµπλήρωσε τον απαιτούµενο
ασφαλιστικό χρόνο, υπέβαλε αίτηση για την
καταβολή του εφάπαξ βοηθήµατος, η οποία
απορρίφθηκε από το ΕΤΥΑΠ. Η απορριπτική
αυτή απόφαση στηρίχθηκε στις διατάξεις
του N. 2084/1992 (άρθρα 38 και 56), σύµφω-
να µε τις οποίες η απονοµή του εν λόγω
εφάπαξ βοηθήµατος προϋποθέτει την προη-
γούµενη έκδοση συνταξιοδοτικής πράξης
από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα. Στη συ-
γκεκριµένη περίπτωση ήταν αδύνατον να εκ-
δοθεί η πράξη αυτή, επειδή ο ενδιαφερόµε-
νος λάµβανε µισθό εφ’ όρου ζωής.
Έτσι, η αυστηρή εφαρµογή του γράµµατος
του νόµου οδηγούσε αναγκαστικά στη µετά
θάνατον είσπραξη του εφάπαξ από τους κλη-
ρονόµους του δικαιούχου, αφού τότε µόνο θα
θεµελιωνόταν συνταξιοδοτικό δικαίωµα
–λόγω θανάτου– και θα εκδιδόταν συνταξιο-
δοτική απόφαση από τον κύριο φορέα. Αντί-
θετα, όσο ζούσε ο ίδιος ο δικαιούχος δεν θα
µπορούσε να εισπράξει το εφάπαξ, γιατί η
τιµητική ρύθµιση της µόνιµης διαθεσιµότη-
τας που εφαρµοζόταν στην περίπτωση των
αστυνοµικών συνεπαγόταν τη µη έκδοση συ-
νταξιοδοτικής απόφασης, και τελικά στε-
ρούσε από τον δικαιούχο το δικαίωµα λήψης
του εφάπαξ βοηθήµατος.
Αφού ερεύνησε την υπόθεση, ο Συνήγορος
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του Πολίτη τόνισε στους αρµόδιους φορείς
(Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και ΕΤΥΑΠ) ότι η εξεταζόµενη περίπτωση
δεν υπάγεται στη γενική διάταξη του άρθρου
56 του N. 2084/1992 και ότι θα έπρεπε να
εφαρµοστούν οι καταστατικές διατάξεις του
Tαµείου σε συνδυασµό µε την παράγραφο 2
του άρθρου 58 του N. 2084/1992.
Τελικά, σε έγγραφο που απηύθυνε προς το
ΕΤΥΑΠ, η Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων αποδέχθηκε τις απόψεις του
Συνηγόρου του Πολίτη για σύνδεση της
λήψης του εφάπαξ βοηθήµατος µε τη συ-
µπλήρωση του προβλεπόµενου ορίου ηλι-
κίας. Έπειτα από αυτό, το ΕΤΥΑΠ ενέκρινε
τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήµατος στον
δικαιούχο. 

3.1.3.4 Τιµητικές συντάξεις 
Φορείς: Υπουργείο Εθνικής Άµυνας - Γρα-
φείο δευτεροβάθµιας επιτροπής κρίσης
αγωνιστών Eθνικής Aντίστασης
Θέµα: Καθυστέρηση εξέτασης αιτήµατος
για αναγνώριση της ιδιότητας του αγωνιστή 
Eθνικής Aντίστασης - Κακοδιοίκηση
Πολίτις προσέφυγε στην Αρχή, διαµαρτυρό-
µενη για υπερβολική καθυστέρηση στην
εξέταση αιτήµατός της από τη δευτεροβάθ-
µια επιτροπή κρίσης αγωνιστών Eθνικής
Aντίστασης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άµυνας (υπόθεση 14212/2001). Συγκεκρι-
µένα, η ενδιαφερόµενη ανέφερε ότι από τις
19.2.1990 εκκρεµούσε στη δευτεροβάθµια
επιτροπή κρίσης του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας αίτησή της για αναγνώριση του θα-
νόντος συζύγου της ως αγωνιστή της Εθνι-
κής Αντίστασης. 
Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπι-
στώθηκε ότι η δεκαετής και πλέον καθυστέ-
ρηση οφειλόταν στην αδυναµία συγκρότη-
σης της επιτροπής (τα µέλη της ήταν υπέρ-
γηρα, αποστρατεύονταν σταδιακά κ.λπ.), κα-
θώς και στην αναστολή λειτουργίας της για
µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
Παρ’ όλα αυτά, και επειδή η καθυστέρηση
συνιστούσε κατ’ εξοχήν φαινόµενο κακοδι-
οίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε να
καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την οµαλή
λειτουργία της επιτροπής, προτείνοντας την
αύξηση του αριθµού και της διάρκειας των
συνεδριάσεών της. Για τη συγκεκριµένη δε
περίπτωση ζήτησε την άµεση εξέταση του
αιτήµατος της ενδιαφεροµένης. Ύστερα από

την παρέµβαση της Αρχής, η επιτροπή λει-
τούργησε και στη δεύτερη συνεδρίασή της,
αφού εξέτασε το αίτηµα της ενδιαφεροµέ-
νης, εξέδωσε απορριπτική απόφαση. 

3.1.3.5 Επίδοµα ανεργίας
Φορέας: Γραφείο OΑΕ∆ Αµπελοκήπων
Θέµα: Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφο-
ρών ανέργου σε επικουρικό ταµείο ασφάλι-
σης - Παραβίαση της αρχής της νοµιµότητας
Με αναφορά του προς τον Συνήγορο του
Πολίτη (υπόθεση 6455/2001), πολίτης δια-
µαρτυρήθηκε για τη µη καταβολή από τον
OΑΕ∆ ασφαλιστικών εισφορών στο Ταµείο
Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εµπο-
ρικών Καταστηµάτων (ΤΕΑΥΕΚ). 
Συγκεκριµένα, στις 14.2.1997 ο πολίτης, που
υπαγόταν στην ασφάλιση του ΤΕΑΥΕΚ, απο-
λύθηκε από την επιχείρηση στην οποία απα-
σχολούνταν και, µε βάση το άρθρο 19 του N.
2458/1998, ενεγράφη στον OΑΕ∆ ως άνερ-
γος, µε δικαίωµα ειδικής επιδότησης για 36
µήνες. Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, ο OΑΕ∆
είχε την υποχρέωση να καταβάλλει τις
ασφαλιστικές εισφορές στον κύριο και στον
επικουρικό φορέα ασφάλισης για το διάστη-
µα της επιδότησης. Όταν τον Ιανουάριο του
2001 προσήλθε ο ασφαλισµένος στο Γραφείο
OΑΕ∆ Αµπελοκήπων για να ζητήσει παράτα-
ση της επιδότησής του, πληροφορήθηκε ότι
ο OΑΕ∆ δεν είχε καταβάλει τις ασφαλιστικές
εισφορές στο ΤΕΑΥΕΚ. Σε απάντηση δε αίτη-
σης του ενδιαφεροµένου για τους λόγους της
µη καταβολής, ο OΑΕ∆ προέβαλε τον ισχυρι-
σµό ότι δεν διέθετε στοιχεία από τα οποία να
προκύπτει ότι αυτός ήταν ασφαλισµένος σε
επικουρικό ταµείο. 
Λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι σύµφωνα µε
την αρχή της υποχρεωτικής ασφάλισης όλοι
οι ασφαλισµένοι σε κύριο ασφαλιστικό φο-
ρέα υπάγονται κατά βάση υποχρεωτικά και
σε αντίστοιχο επικουρικό, ο Συνήγορος του
Πολίτη ήλθε σε επαφή µε τη διοίκηση του
OΑΕ∆ και ζήτησε να πληροφορηθεί τη δι-
αδικασία την οποία ακολουθεί ο Oργανισµός
για την εξακρίβωση των ασφαλιστικών στοι-
χείων των ενδιαφεροµένων. Από τη σχετική
επικοινωνία προέκυψε ότι οι πολίτες που
υποβάλλουν αίτηση για την ειδική επιδότη-
ση του Oργανισµού καλούνται να δηλώσουν
τον ασφαλιστικό τους φορέα προφορικώς
και όχι γραπτώς, γεγονός που έχει ως απο-
τέλεσµα να αυξάνεται η πιθανότητα λαθών
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ή/και παραλείψεων, αφού κατά γενική οµο-
λογία η κατάθεση των συγκεκριµένων αι-
τήσεων γίνεται κάτω από δυσχερείς συνθή-
κες (πολυπληθείς ουρές, φόρτος εργασίας
κ.λπ.).
O Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε πόρισµα
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του OΑΕ∆, µε το
οποίο ζητούσε από τον Oργανισµό να ικανο-
ποιήσει το δίκαιο αίτηµα του πολίτη, λαµβά-
νοντας υπόψη τις αρχές της νοµιµότητας και
της χρηστής διοίκησης, και να καταβάλει
αναδροµικά στο επικουρικό ταµείο τις
ασφαλιστικές εισφορές του µαζί µε τις προ-
σαυξήσεις που είχαν καταστεί αναγκαίες
λόγω καθυστέρησης. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του OΑΕ∆ δεν
αποδέχθηκε τις προτάσεις της Αρχής, πα-
ραβιάζοντας έτσι την υποχρέωσή του για κα-
ταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, όπως
αυτή προκύπτει από το άρθρο 19 του N.
2458/1998. O Συνήγορος του Πολίτη θα
συνεχίσει την εξέταση της υπόθεσης, απο-
στέλλοντας νεότερο έγγραφο στη διοίκηση
του Oργανισµού µε το οποίο θα εµµείνει στις
αρχικές θέσεις του, ώστε αφενός να ικανο-
ποιηθεί το αίτηµα του πολίτη και αφετέρου
να βελτιωθεί η διαδικασία διαπίστωσης των
ασφαλιστικών στοιχείων των ασφαλισµένων. 

3.1.4 Oργάνωση και λειτουργία των φορέων
ασφάλισης
Φορείς: Ταµείο Ασφάλισης ∆ηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων - Γενική Γραµµατεία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Θέµα: Mη καταβολή ανείσπρακτων ποσών
στους κληρονόµους αποβιώσαντος βοηθη-
µατούχου - Κακοδιοίκηση
Πολίτης κατέθεσε αναφορά στην Αρχή, µε
αφορµή την άρνηση του Ταµείου Ασφάλισης
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων να του
καταβάλει βοηθήµατα που δικαιούνταν ο
αποθανών πατέρας του και δεν είχε εισπράξει
πριν από τον θάνατό του (υπόθεση 699/2001). 
Η άρνηση του Tαµείου στηριζόταν στην ερ-
µηνεία του άρθρου 6, παράγρ. 15 και 16 του
N. 1726/1944. Μετά την έρευνα της υπόθε-
σης και τη µελέτη του σχετικού νοµοθετικού
πλαισίου, ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε
πόρισµα, µε το οποίο επισήµανε ότι από τις
διατάξεις των παραγράφων 15 και 16 του
άρθρου 6 του N. 1726/1944 δεν προέκυπτε
απαγόρευση της κληρονοµικής διαδοχής
στη λήψη του προαναφερθέντος βοηθήµατος

που δικαιούνταν να λάβει ο αποθανών, εφό-
σον η σχετική αξίωση ήταν γεγενηµένη.
Aντίθετα, οι παραπάνω διατάξεις αναφέρο-
νταν στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει
αρχίσει η καταβολή του βοηθήµατος στον
δικαιούχο και δεν αφορούσαν σε αξίωση επί
του ήδη καταβαλλόµενου βοηθήµατος, η
οποία είχε γεννηθεί πριν από τον θάνατό του.
Για τον λόγο αυτόν ζητήθηκε η καταβολή των
ανείσπρακτων βοηθηµάτων στους νόµιµους
κληρονόµους του αποβιώσαντος άµεσου δι-
καιούχου. 
Ύστερα από αντίστοιχη θετική εισήγηση της
ΓΓΚΑ, στην οποία διαβιβάστηκε το πόρισµα
της Αρχής, το διοικητικό συµβούλιο του
Ταµείου επιλήφθηκε του θέµατος και αποφά-
σισε την αποδοχή της εισήγησης του Συνηγό-
ρου του Πολίτη και την καταβολή των ανεί-
σπρακτων βοηθηµάτων στους νόµιµους κλη-
ρονόµους του αποβιώσαντος βοηθηµατούχου,
για τη χρονική περίοδο από τον Αύγουστο του
1999 έως τον Νοέµβριο του 2000.

Φορέας: Περιφερειακό Υποκατάστηµα ΙΚΑ
Θεσσαλονίκης
Θέµα: Καταστροφή δηµόσιου εγγράφου
από υπάλληλο του ΙΚΑ - Παραποµπή σε
εισαγγελέα
Ασφαλισµένος του ΙΚΑ υπέβαλε στον Συνή-
γορο του Πολίτη αναφορά, µε αφορµή την
άρνηση του Περιφερειακού Υποκαταστήµα-
τος ΙΚΑ Θεσσαλονίκης να εγκρίνει αίτησή
του για απόδοση δαπάνης στην οποία υπο-
βλήθηκε λόγω έκτακτης ιατροφαρµακευτι-
κής περίθαλψης (υπόθεση 10454/2000). 
Αφού έλαβε γραπτώς αρνητική απάντηση
του ΙΚΑ στο αίτηµά του, ο ενδιαφερόµενος
απευθύνθηκε στην προϊστάµενη του αρµόδι-
ου τµήµατος, προκειµένου να ζητήσει διευ-
κρινίσεις για τους λόγους της απόρριψης. Η
τελευταία, αφού ζήτησε και έλαβε το εν
λόγω έγγραφο, διαπίστωσε έλλειψη πληρό-
τητας στην αιτιολογία της απόφασης. Στη
συνέχεια, η ίδια υπάλληλος κατέστρεψε το
συγκεκριµένο έγγραφο τεµαχίζοντάς το, ενώ
αµέσως µετά, σε συνεννόηση µε την υποδι-
ευθύντρια, συνέταξε νέο έγγραφο απόφα-
σης επί του ίδιου θέµατος. 
Το νέο αυτό έγγραφο έφερε τον ίδιο αριθµό
πρωτοκόλλου και το ίδιο αρνητικό «διά ταύ-
τα» µε το αρχικό έγγραφο, διέφερε ωστόσο
ως προς τον συντάκτη και την αιτιολογία.
Έτσι, στο «δεύτερο» έγγραφο αναφέρεται και

E2 20-08-02 10:33 ™ÂÏ›‰·152



E
T

H
Σ

I
A

 
E

K
Θ

E
Σ

H
 

2
0

0
1

153

ένας ακόµη λόγος απόρριψης του αιτήµατος. 
O Συνήγορος του Πολίτη µελέτησε τα στοι-
χεία της υπόθεσης και διενήργησε αυτοψία
για να αποκτήσει σαφή εικόνα των συµβά-
ντων. Στη συνέχεια, µε σχετικό έγγραφό του,
έθεσε υπόψη τής εν λόγω υπηρεσίας τα
ακόλουθα ζητήµατα: 
α) το θέµα συµπεριφοράς προς τον ασφαλι-
σµένο, και 
β) το θέµα τήρησης της διοικητικής διαδικα-
σίας, επισηµαίνοντας παράλληλα ότι «ενίοτε
κατ’ οικονοµίαν λύσεις συνιστούν παράβαση
της νοµιµότητας, δηµιουργούν δε παράλληλα
ερωτήµατα ποινικού ενδιαφέροντος».
Σύµφωνα µε το απαντητικό έγγραφο του δι-
ευθυντή, η άποψη του Περιφερειακού Υπο-
καταστήµατος του ΙΚΑ ήταν ότι η καταστρο-
φή του εγγράφου, αν και µη προσήκουσα
διαδικασία ανάκλησης διοικητικής πράξης,
µπορούσε να θεωρηθεί «οριακά θεµιτή»,
σύµφωνα µε τα άρθρα 432 και 433 του
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Επιπλέον, µε
το ίδιο έγγραφο, η υπηρεσία αρνήθηκε την
παραβίαση των κανόνων της διοικητικής δι-
αδικασίας και της αρχής της χρηστής διοί-
κησης, µε το επιχείρηµα ότι ο ασφαλισµέ-
νος συναίνεσε στην αντικατάσταση του επί-
µαχου εγγράφου και ότι αυτή έλαβε χώρα σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα από την κοινο-
ποίησή του. Επίσης, διευκρίνισε ότι συστή-
θηκε η αποφυγή ανάλογων πρακτικών στο
µέλλον, και διατύπωσε την άποψη ότι δεν
υπήρχε θέµα πειθαρχικής ευθύνης ούτε πε-
ρίπτωση ποινικού αδικήµατος. Επιπροσθέ-
τως, διευκρίνισε ότι το θέµα ουσίας, δηλαδή
το αίτηµα του ασφαλισµένου, αν και δεν είχε
τεθεί από την Αρχή, τακτοποιήθηκε µε ικα-
νοποιητικό τρόπο.
Μετά τη µελέτη των στοιχείων του φακέλου,
ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε τα εξής: 
1) Η διοικητική πράξη ολοκληρώνεται µε την
υπογραφή και τη χρονολόγησή της και απο-
τυπώνεται σε συγκεκριµένο έγγραφο. Κατό-
πιν τούτου, η διοικητική πράξη µπορεί να
τροποποιηθεί, να µεταβληθεί, να ανακληθεί
κ.λπ. µόνο µε την προβλεπόµενη διαδικασία
(βλ. και άρθρο 21 του N. 2690/1999). Με
τους κανόνες αυτούς επιδιώκεται η προβλε-
ψιµότητα και η σταθερότητα των νοµικών και
πραγµατικών καταστάσεων που δηµιουργού-
νται µε τις διοικητικές πράξεις, δηλαδή η
ασφάλεια δικαίου. Έτσι επιτυγχάνεται η εύ-
ρυθµη και χρηστή διοίκηση τόσο για την

προστασία του διοικουµένου όσο και για την
εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος. 
2) Η κοινοποίηση του εγγράφου στον ενδια-
φερόµενο πολίτη οδηγεί σε µεταβίβαση της
κυριότητας του εγγράφου. Η φυσική παρά-
δοση του εγγράφου σε τρίτο πρόσωπο από
δηµόσια υπηρεσία αποµακρύνει το έγγραφο
από τη µέχρι τώρα ένταξή του σε δηµόσιο
αρχείο. Το έγγραφο αυτό περιέρχεται πια
στην ιδιωτική σφαίρα εξουσίας του ενδιαφε-
ρόµενου πολίτη. 
3) Η επίκληση των άρθρων 432 και 433 του
ΚΠολ∆ είναι στην προκειµένη περίπτωση
αλυσιτελής, κυρίως διότι αγνοεί τη φύση και
το ρυθµιστικό αντικείµενο των εν λόγω δια-
τάξεων, οι οποίες ρυθµίζουν την αποδεικτι-
κή δύναµη των εγγράφων στην πολιτική δίκη
και σε καµία περίπτωση δεν νοµιµοποιούν
την καταστροφή αυτών. 
4) Επιπλέον, η υπόθεση εγείρει ζητήµατα
σχετικά µε την προσβολή των έννοµων αγα-
θών, τα οποία απολαµβάνουν ποινικής προ-
στασίας. 
Συµπερασµατικά, άποψη του Συνηγόρου του
Πολίτη σε ό,τι αφορά την υπόθεση αυτή
είναι ότι η καταστροφή δηµόσιου εγγράφου
που έχει κοινοποιηθεί σε πολίτη και η
«αντικατάστασή» του από άλλο, διαφορετι-
κού περιεχοµένου ως προς την αιτιολογία,
αντιβαίνει στους κανόνες της διοικητικής
διαδικασίας και της ανάκλησης διοικητικών
πράξεων και δεν συνάδει προς την αρχή της
χρηστής διοίκησης. Επιπλέον, επειδή δια-
πιστώθηκε η συνδροµή αποχρωσών ενδεί-
ξεων τέλεσης ποινικού αδικήµατος, το πό-
ρισµα διαβιβάστηκε στον αρµόδιο εισαγγε-
λέα κατ’ εφαρµογήν της διάταξης του άρ-
θρου 4, παράγρ. 10 του N. 2477/1997.

Φορέας: Ταµείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών
Θέµα: Απαίτηση επιστροφής εισπραχθέντος
επιδόµατος γάµου - Παραβίαση της αρχής
της χρηστής διοίκησης
Συνταξιούχος του Ταµείου Συντάξεως Αυτο-
κινητιστών (ΤΣΑ) προσέφυγε στον Συνήγορο
του Πολίτη, υποστηρίζοντας ότι κακώς του
καταλογίστηκε ποσόν ύψους 772.428 δραχ-
µών ως επίδοµα γάµου που είχε εισπράξει
από την 1.1.1988 έως τις 30.7.2000 (υπόθεση
16010/2000). O καταλογισµός αυτός στηριζό-
ταν στο γεγονός ότι σύµφωνα µε το άρθρο 39,
παράγρ. 4 του Π∆ 669/1981, όπως τροποποι-
ήθηκε από το άρθρο 9 του Π∆ 425/1983, προ-

E2 20-08-02 10:33 ™ÂÏ›‰·153



Σ
Y

N
H

Γ
O

P
O

Σ
 

T
O

Y
 

Π
O

Λ
I

T
H

154

ϋπόθεση για την καταβολή του επιδόµατος
γάµου αποτελεί η έλλειψη εισοδηµάτων από
εργασία στο πρόσωπο της συζύγου. Στην
προκειµένη περίπτωση, η σύζυγος του προ-
σφεύγοντος εντάχθηκε στην ασφάλιση του
OΓΑ το 1988 και τελικά συνταξιοδοτήθηκε
από αυτόν την 1.7.1999. Όπως υποστήριξε
όµως, ουδέποτε είχε πραγµατικά εισοδήµατα
από αγροτικό επάγγελµα και καθ’ όλο το διά-
στηµα ασφάλισής της στον OΓΑ παρέµενε
προστατευόµενο µέλος του συζύγου της.
Μετά τη διερεύνηση του θέµατος ο Συνήγορος
του Πολίτη επισήµανε στο ΤΣΑ τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε την κρατούσα νοµολογία, η αρ-
χή της χρηστής διοίκησης δεν επιτρέπει την
αναζήτηση ποσών που καταβλήθηκαν αχρε-
ωστήτως, εφόσον έχει µεσολαβήσει σηµα-
ντικός χρόνος και δεν προκύπτει αποδε-
δειγµένα δόλος. Στο σηµείο αυτό πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη η ύπαρξη καλής πίστης
εκ µέρους του «εισπράξαντος», καθώς και
η εν γένει οικονοµική του κατάσταση, ιδίως
δε το γεγονός της προφανούς προσβολής
της εν γένει βιοτικής κατάστασης του ατό-
µου από την υποχρέωση επιστροφής του
συγκεκριµένου ποσού (αποφάσεις ΣτΕ 237/
2000, 1090/1990, 3637/1989, 4638/ 1988,
απόφαση της Oλοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου 525/1991). Την ίδια άλλωστε
θέση φαίνεται να είχε υιοθετήσει µε απόφα-
σή της και η τοπική επιτροπή ενστάσεων του
ΤΣΑ σε όµοια περίπτωση µε την προκείµε-
νη. Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµα-
νε ότι ο OΓΑ, ως ασφαλιστικός οργανισµός
που µόλις πρόσφατα κατέστη φορέας κύ-
ριας ασφάλισης, χορηγεί πλέον συνταξι-
οδοτικές παροχές ίδιας ποιότητας µε τα
άλλα Tαµεία. 
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, η επίµαχη
απόφαση του διευθυντή του ΤΣΑ κρίθηκε
ελάχιστα πειστική και µε ελλιπή αιτιολογία,
εφόσον δεν συµπεριλαµβάνει στοιχεία που
να δικαιολογούν την αναζήτηση των αχρεω-
στήτως καταβληθέντων ποσών, σύµφωνα µε
τα συναφώς νοµολογηθέντα.
Τέλος, κρίσιµο σηµείο για την αναζήτηση
παροχών που έχουν καταβληθεί ήταν η έναρ-
ξη καταβολής της σύνταξης από τον OΓΑ. Η
αναζήτηση των παροχών σε προγενέστερο
χρόνο συνιστούσε παραβίαση της αρχής της
χρηστής διοίκησης και ως εκ τούτου συνέ-
τρεχε λόγος ακύρωσης της πράξης. 
Με αυτά τα δεδοµένα, ο Συνήγορος του Πο-

λίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά
το άρθρο 4, παράγρ. 5 και 6 του N. 2477/
1997, πρότεινε στο ΤΣΑ να επανεξετάσει την
προκείµενη απόφαση, λαµβάνοντας υπόψη
τις παραπάνω παρατηρήσεις. 
Το ΤΣΑ ανταποκρίθηκε σύντοµα και έκανε
δεκτή την πρόταση της Αρχής να επιστρέψει
τα ποσά για το διάστηµα πριν από τον Ιούλιο
του 1999, που ήταν το έτος συνταξιοδότησης
της συζύγου του αιτούντος από τον OΓΑ. 

3.2 ΥΓΕΙΑ

3.2.1 ∆ικαιώµατα χρηστών υπηρεσιών υγείας
Φορέας: Νοµαρχιακό Γενικό Νοσοκοµείο -
Κέντρο Υγείας Κω
Θέµα: Παραβίαση δικαιώµατος ασθενούς
Πολίτης απευθύνθηκε στην Αρχή, µε αφορ-
µή έντυπο µε την ένδειξη «υπεύθυνη δήλω-
ση ασθενούς», που του επιδόθηκε κατά τη
διάρκεια νοσηλείας του στο χειρουργικό
τµήµα του Νοµαρχιακού Γενικού Νοσοκο-
µείου-Κέντρου Υγείας Κω, λόγω «φλεγµο-
νής δεξιού κάτω άκρου» και του υποδείχθη-
κε να το υπογράψει (υπόθεση 13218/2001).
Το συγκεκριµένο έντυπο ανέφερε µεταξύ
άλλων και τα ακόλουθα: «[…] αφού ενηµε-
ρώθηκα από τους θεράποντες ιατρούς για
την πάθησή µου[…] δίνω τη συγκατάθεσή
µου να καθορίσουν και να εφαρµόσουν
οποιαδήποτε διαγνωστική µέθοδο και θερα-
πευτική αγωγή ενδείκνυται µε χειρουργικά,
φαρµακευτικά και ακτινολογικά µέσα. Επί-
σης συγκατατίθεµαι και εµπιστεύοµαι από-
λυτα τους γιατρούς µου για κάθε άλλη ιατρι-
κή πράξη την οποία αυτοί θα κρίνουν ανα-
γκαία (αναισθησία, µετάγγιση αίµατος,
παρακεντήσεις κ.λπ.) για να αποκατασταθεί
η υγεία µου, πάντοτε µε πλήρη γνώση όλων
των ενδεχόµενων για τη ζωή µου κινδύνων
κατά την εφαρµογή αυτών».
O εν λόγω ασθενής αρνήθηκε να υπογράψει
το παραπάνω έντυπο, µε αποτέλεσµα να του
χορηγηθεί «πειθαρχικό εξιτήριο», µε το
αιτιολογικό ότι αρνήθηκε «την υπογραφή της
έντυπης υπεύθυνης δήλωσης που χορηγείται
σε όλους τους ασθενείς της κλινικής».
Ωστόσο, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του N.
2071/1992, που καθιερώνει την προστασία
των δικαιωµάτων των ασθενών, προϋπόθεση
για να προβούν οι γιατροί σε ιατρικές πρά-
ξεις αποτελεί η προηγούµενη συναίνεση του
ασθενούς, η δε ενηµέρωσή του πρέπει να
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είναι ειδική και όχι γενική, ώστε να έχει τη
δυνατότητα της επιλογής συναίνεσης σε
συγκεκριµένες ιατρικές πράξεις. Επιπλέον,
η συναίνεση πρέπει να είναι «προϋφιστάµε-
νη, θετική και συγκεκριµένη». Αντίθετα,
όταν ο ασθενής εµφανίζεται να συναινεί σε
ακαθόριστες ακόµη ιατρικές πράξεις, αυτό
αποτελεί περίπτωση «λευκής» συναίνεσης.
Η απαίτηση να παράσχει ο ασθενής, που εκ
των πραγµάτων βρίσκεται σε θέση αδυνα-
µίας, µια γενική «λευκή» συναίνεση, συνι-
στά πράξη που ευθέως αντιβαίνει στην υπο-
χρέωση σεβασµού της προσωπικότητάς του. 
Κατά συνέπεια, η προσφορά από γιατρούς-
δηµόσιους λειτουργούς σε ασθενείς-χρή-
στες υπηρεσιών υγείας εντύπου «λευκής»
συναίνεσης αποτελεί ενέργεια αντίθετη
στους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας.
Συγκεκριµένα, το δίληµµα «ή υπογράφεις
και νοσηλεύεσαι ή φεύγεις», που τίθεται
εκβιαστικά στον ασθενή, συνιστά αθέµιτη
και αντιδεοντολογική πίεση, προκειµένου
αυτός να αποδεχθεί µια «υπεύθυνη δήλω-
ση» µε περιεχόµενο µη προβλεπόµενο από
τον νόµο. Επιπροσθέτως, η άρνηση συνέχι-
σης της θεραπείας του ασθενούς µε τη
χορήγηση «πειθαρχικού εξιτηρίου» δηµι-
ουργεί και ζήτηµα άρνησης παροχής ιατρι-
κής βοήθειας. Τέλος, η χορήγηση «πειθαρ-
χικού εξιτηρίου», δηλαδή η αναγκαστική
έξοδος πριν από το πέρας της νοσηλείας,
αποτελεί µη νόµιµη ενέργεια.
Με εκτενές πόρισµά του, ο Συνήγορος του
Πολίτη ζήτησε από το Νοµαρχιακό Γενικό
Νοσοκοµείο Κω τόσο την εξασφάλιση πραγ-
µατικής ενηµέρωσης των ασθενών και
παροχής σε αυτούς της ευκαιρίας να συναι-
νέσουν όσο και τη διερεύνηση των συνθη-
κών και των ευθυνών για το παραπάνω συµ-
βάν, όπως επίσης και για ανάλογες περι-
πτώσεις, όπου για τον ίδιο λόγο σηµειώθηκε
άρνηση παροχής νοσηλείας σε ασθενείς. 
Η διοίκηση του νοσοκοµείου ζήτησε άµεσα
την αποµάκρυνση του επίµαχου εντύπου
«υπεύθυνης δήλωσης» και άρχισε να διε-
ρευνά την έκταση φαινοµένων άρνησης νο-
σηλείας. Παράλληλα, για την υλοποίηση των
προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη, ζήτη-
σε βοήθεια από τα ιεραρχικώς προϊστάµενα
όργανα. O Υφυπουργός Υγείας, στον οποίο
κοινοποιήθηκε το πόρισµα, απευθύνθηκε
άµεσα στο Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας ζη-
τώντας τις επιστηµονικές του απόψεις, ώστε

στη συνέχεια, «λόγω της ιδιαίτερης σπου-
δαιότητας του θέµατος», να λάβει τις δέου-
σες αποφάσεις. Η υπόθεση εκκρεµεί.

3.2.2 Υγειονοµική προστασία στην Eλλάδα
Φορείς: Oργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων
Επαγγελµατιών - ΤEBE
Θέµα: Ελεύθερη επιλογή γιατρού - Παρα-
βίαση της αρχής της νοµιµότητας
Πολίτις προσέφυγε στην Αρχή για να δια-
µαρτυρηθεί επειδή η πρωτοβάθµια περί-
θαλψη που παρέχεται από τον ασφαλιστικό
της φορέα –εν προκειµένω το ΤΕΒΕ– δεν
προβλέπει τη δυνατότητα ελεύθερης επιλο-
γής γιατρού (υπόθεση 18587/2000). 
Σύµφωνα µε το σύστηµα υγιειονοµικής πε-
ρίθαλψης που ακολουθεί το ΤΕΒΕ, η πολί-
τις, κάτοικος κοινότητας που υπάγεται διοι-
κητικά στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρι-
νας, ήταν υποχρεωµένη να επισκέπτεται
τους γιατρούς που είναι συµβεβληµένοι µε
το Υποκατάστηµα του ΤΕΒΕ στη Φλώρινα.
∆εδοµένου ωστόσο ότι ο τόπος διαµονής
της απείχε 45 χιλιόµετρα περίπου από τη
Φλώρινα και µόλις 15 χιλιόµετρα από την
Πτολεµαΐδα, προτιµούσε, λόγω εγγύτητας,
να προσφεύγει στις υπηρεσίες γιατρών συµ-
βεβληµένων µε το Υποκατάστηµα ΤΕΒΕ
Πτολεµαΐδας.
Με έγγραφό του προς το Υποκατάστηµα
ΤΕΒΕ Πτολεµαΐδας, ο Συνήγορος του Πολί-
τη χαρακτήρισε το αίτηµα εύλογο και ζήτησε
από το Tαµείο να το εξετάσει, λαµβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι, εκτός από την οικονο-
µική ισορροπία του ταµείου, το οποίο συνά-
πτει συµβάσεις µε γιατρούς ανάλογα µε τον
πληθυσµό του νοµού, ποιοτικώς κρίσιµο
στοιχείο της πρωτοβάθµιας περίθαλψης
αποτελεί η διασφάλιση της απρόσκοπτης
πρόσβασης στις υπηρεσίες από τους ασφα-
λισµένους, δηλαδή η απουσία οργανωτικών,
λειτουργικών, διοικητικών, γεωγραφικών
και οικονοµικών φραγµών κατά την πρόσβα-
σή τους στις υπηρεσίες.
Το Υποκατάστηµα ΤΕΒΕ Πτολεµαΐδας διαβί-
βασε το αίτηµα στην κεντρική διοίκηση και ο
διοικητής του ΤΕΒΕ, µε σχετικό απαντητικό
έγγραφό του, επισήµανε ότι, σύµφωνα µε τον
κανονισµό παροχών του Oργανισµού (άρθρο 8,
παράγρ. 1 της υπουργικής απόφασης αρ. 35/
1385/1.9.99), ο ασφαλισµένος υποχρεούται
κατ’ αρχήν να περιθάλπεται από τους γιατρούς
της περιοχής όπου κατοικεί. ∆έχθηκε ωστόσο
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το επιχείρηµα του Συνηγόρου του Πολίτη ότι η
διοικητική κατανοµή των γιατρών εξυπηρετεί
µεν λόγους λειτουργικούς, δεν επιτρέπεται
όµως να επιφέρει σηµαντικές δυσχέρειες
στην εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων. Ύστερα
από αυτό, η διοίκηση του ΤΕΒΕ έστειλε έγ-
γραφο στο Υποκατάστηµα Πτολεµαΐδας, µε
την επισήµανση ότι η ασφαλισµένη του Υπο-
καταστήµατος Φλώρινας µπορεί να επιλέξει
γιατρούς που ανήκουν διοικητικά στην Πτολε-
µαΐδα, µε την προϋπόθεση ότι θα ενηµερωθεί
αντιστοίχως το βιβλιάριο ασθενείας της, προς
αποφυγήν παράλληλης επιλογής γιατρών
άλλης περιοχής.

Φορείς: Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου
ΝΑ ∆ωδεκανήσου - Oργανισµός Περίθαλ-
ψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου
Θέµα: Μη έγκριση δαπανών µετακίνησης
συνταξιούχου για διενέργεια ειδικών ιατρι-
κών εξετάσεων - Κακοδιοίκηση
Με αναφορά του, συνταξιούχος του δηµοσίου
διαµαρτυρήθηκε για τη µη απόδοση των δα-
πανών µετάβασής του από τη Ρόδο στην
Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε έλεγχο και µέ-
τρηση βηµατοδότη (υπόθεση 1220/2001).
O ενδιαφερόµενος είχε υποβληθεί σε επέµ-
βαση ανοιχτής καρδιάς και τοποθέτηση βη-
µατοδότη. Για την παρακολούθηση της κατά-
στασης της υγείας του απαιτούνταν έλεγχος
και µέτρηση του βηµατοδότη ανά εξάµηνο.
Λόγω όµως έλλειψης των αναγκαίων ειδικών
µηχανηµάτων, οι εξετάσεις αυτές δεν ήταν
δυνατόν να πραγµατοποιηθούν στη Ρόδο,
όπου κατοικούσε ο πολίτης. 
Προκειµένου να υποβληθεί στον σχετικό
έλεγχο, ο ενδιαφερόµενος µετέβη τον Σε-
πτέµβριο του 2000 στο Περιφερειακό Γενικό
Νοσοκοµείο Αθηνών «Ιπποκράτειο» και, στη
συνέχεια, υπέβαλε τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά για την έγκριση της δαπάνης µετάβα-
σής του στην Αθήνα. Τα δικαιολογητικά δια-
βιβάστηκαν στην Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου της ΝΑ ∆ωδεκανήσου, η οποία
όµως απέρριψε το αίτηµά του, µε την αιτιο-
λογία ότι ο ασθενής απλώς εξετάστηκε στο
ιατρείο αρρυθµιών του Ιπποκράτειου και δεν
νοσηλεύθηκε ως εσωτερικός ασθενής. 
Από την έρευνα που διενεργήθηκε διαπι-
στώθηκε ότι µε βάση το Π∆ 416/1989 «σε
περίπτωση µετακίνησης ασθενή από τον
τόπο διαµονής του για νοσηλεία, που πραγ-
µατοποιείται, γιατί δεν είναι εφικτή η νοση-

λεία του στον τόπο όπου διαµένει, είτε γιατί
δεν υπάρχουν Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, είτε
γιατί τα υπάρχοντα δεν διαθέτουν κλίνες …
το δηµόσιο υποχρεούται να καταβάλει το
αντίτιµο ακεραίου του εισιτηρίου». 
Ωστόσο, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία
αλλά και τη διοικητική πρακτική του Υπουρ-
γείου Υγείας (Β∆ 665/1962, Π∆ 416/1989,
εγκύκλιοι Α7α/9212/1977, Α7α/4036/1986), η
δαπάνη αυτού του είδους αναγνωρίζεται σε
βάρος του δηµοσίου, µόνον εφόσον ο ασφα-
λισµένος µετακινείται από τον τόπο διαµονής
του και νοσηλεύεται ως εσωτερικός ασθενής
σε νοσοκοµείο ή ιδιωτική κλινική.
Σε έγγραφη επικοινωνία µε τον Oργανισµό
Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου, ο Συ-
νήγορος του Πολίτη εξέφρασε την άποψη ότι
η ερµηνεία της διάταξης απέβαινε σε βάρος
όχι µόνο των ασφαλισµένων, που υποχρεώ-
νονται σε εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυµα
για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, αλλά
και του δηµοσίου, καθώς η εσωτερική νοση-
λεία συνεπάγεται την ανάληψη σαφώς µεγα-
λύτερης δαπάνης εκ µέρους του. Η απάντηση
που δόθηκε ήταν ότι προς το παρόν εξακο-
λουθεί να ισχύει η απόδοση των εξόδων µε-
τακίνησης µόνο στις περιπτώσεις εισαγωγής
και νοσηλείας σε νοσοκοµείο ή ιδιωτική κλι-
νική και ότι το θέµα θα ληφθεί υπόψη κατά τη
σύνταξη του νέου κανονισµού παροχών περί-
θαλψης από τον Oργανισµό. 
Η αρµόδια υπηρεσία δεν αρνείται την ύπαρ-
ξη του προβλήµατος και την ανάγκη αντιµε-
τώπισής του, εµφανίζεται όµως διστακτική
στην υιοθέτηση ευρύτερης –αλλά απολύτως
συνεπούς µε το πνεύµα του νοµοθέτη– ερ-
µηνείας της διάταξης, που θα καλύπτει και
αυτήν την περίπτωση. Πράγµατι, εφόσον ο
νόµος επιτάσσει ρητά την καταβολή των δα-
πανών µετακίνησης για την περίπτωση νο-
σηλείας µαζί µε τις υπόλοιπες δαπάνες,
προφανώς επιτρέπει την καταβολή των
ίδιων δαπανών, όταν η υγειονοµική κάλυψη
του πολίτη απαιτεί µόνο τη διενέργεια ιατρι-
κών εξετάσεων. Στην προκειµένη περίπτω-
ση καθοριστική συνθήκη που θα κρίνει την
υπαγωγή στην παραπάνω διάταξη αποτελεί
η αδυναµία παροχής όλων των απαραίτητων
υπηρεσιών για τη διατήρηση της υγείας του
πολίτη στον τόπο διαµονής του.
Άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη είναι ότι,
έως τη νοµοθετική αντιµετώπιση του θέµα-
τος µε υιοθέτηση σαφέστερης διατύπωσης
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στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του κανονισµού
περίθαλψης ασφαλισµένων του δηµοσίου,
είναι δυνατή η έκδοση οδηγιών που θα διευ-
κρινίζουν τη δυνατότητα αναζήτησης των
παραπάνω δαπανών και υπό το ήδη ισχύον
νοµοθετικό καθεστώς.

3.2.3 Υγειονοµική προστασία στο εξωτερικό
Φορέας: Υποκατάστηµα ΙΚΑ Τρίπολης
Θέµα: Καταβολή δαπανών νοσηλείας στο
εξωτερικό - Κακοδιοίκηση
Πολίτις υπέβαλε αναφορά µε αντικείµενο τη
µη αναγνώριση και καταβολή από το ΙΚΑ
δαπανών νοσηλείας του τέκνου της στο εξω-
τερικό (υπόθεση 4372/2000). Η άρνηση του
ΙΚΑ είχε στηριχθεί στη µη αποδοχή των
τιµολογίων που είχε προσκοµίσει η ενδια-
φερόµενη ως νόµιµων παραστατικών της
δαπάνης. Ειδικότερα, η πολίτις, ασφαλισµέ-
νη του ΙΚΑ, µετέβη εσπευσµένα στο εξωτε-
ρικό το 1991 για τη θεραπεία του τέκνου της,
που πάσχει από λευχαιµία. Μετά την επι-
στροφή της υπέβαλε τα σχετικά δικαιολογη-
τικά στο αρµόδιο Υποκατάστηµα του ΙΚΑ
Τρίπολης, προκειµένου να εγκριθεί η µετά-
βαση ως επείγουσα και να αποδοθούν οι
σχετικές δαπάνες, σύµφωνα µε τον κανονι-
σµό ασθενείας του ΙΚΑ. Το αίτηµα δεν έγινε
δεκτό και η ασφαλισµένη προσέβαλε την
απόφαση ενώπιον της τοπικής διοικητικής
επιτροπής του Υποκαταστήµατος ΙΚΑ Τρίπο-
λης, η οποία αποφάσισε ότι έπρεπε να της
καταβληθεί η νόµιµη δαπάνη. Κατά της
απόφασης αυτής ασκήθηκε από το ΙΚΑ προ-
σφυγή στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, η οποία
απορρίφθηκε. Ανεξάρτητα από την άσκηση
έφεσης –η οποία τελικά δεν ευδοκίµησε–
το Yποκατάστηµα προέβη σε εκτέλεση της
πρωτόδικης απόφασης και απέδωσε µέρος
της δαπάνης που προέκυπτε από τα προ-
σκοµιζόµενα δικαιολογητικά (3409,85 λίρες
Αγγλίας). Το υπόλοιπο ποσόν (2136,69 λίρες
Αγγλίας) δεν καταβλήθηκε.
Από την έρευνα της υπόθεσης και την αλλη-
λογραφία µε το Υποκατάστηµα προέκυψε ότι
το ΙΚΑ αρνήθηκε να καταβάλει το υπόλοιπο
της δαπάνης, διότι δεν θεωρούσε ότι τα συ-
γκεκριµένα δικαιολογητικά αποτελούσαν
νόµιµα αποδεικτικά δαπάνης. Πρόκειται για
δύο παραστατικά, τα οποία έφεραν τον ίδιο
αριθµό και είχαν διαφορετική µορφή από τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά που είχαν προσκο-
µιστεί, περιείχαν ωστόσο αναλυτική περιγρα-

φή των ιατρικών εξετάσεων που είχαν διενερ-
γηθεί και του αναλογούντος κόστους, ένδειξη
εξόφλησης και θεώρηση από το Ελληνικό
Προξενείο του τόπου νοσηλείας. 
Στο πλαίσιο της έρευνας πραγµατοποιήθηκε
αυτοψία στο Υποκατάστηµα για να µελετηθεί
ο φάκελος της υπόθεσης. Επισηµαίνεται ότι
τα στοιχεία που απαιτούνταν για τον χαρακτη-
ρισµό των παραστατικών ως τιµολογίων απο-
δεκτών από το ΙΚΑ προκύπτουν από την εγκύ-
κλιο 23/1997 της διοίκησης του ΙΚΑ (αριθµός
παραστατικού, ένδειξη εξόφλησης και ο
χαρακτηρισµός του εγγράφου ως «τιµολό-
γιο»). Κατά την εξέταση του φακέλου επιτό-
που στο Υποκατάστηµα και από τη συγκριτική
µελέτη των πρωτότυπων παραστατικών και
των µεταφρασµένων από την αρµόδια υπηρε-
σία του Υπουργείου Εξωτερικών αντιγράφων,
διαπιστώθηκε ότι ένα τµήµα των πρωτοτύπων
που περιείχε την ένδειξη «invoice» (µετα-
φράζεται «τιµολόγιο») δεν είχε συµπεριλη-
φθεί στο µεταφρασµένο κείµενο. O Συνήγο-
ρος του Πολίτη ζήτησε από το Υπουργείο
Εξωτερικών να γίνει νέα επίσηµη µετάφραση
για τα δύο παραστατικά, την οποία στη συνέ-
χεια υπέβαλε στη διοίκηση του ΙΚΑ µαζί µε
σχετικό έγγραφό του, όπου, αφού επισήµανε
τις ιδιαίτερες συνθήκες της περίπτωσης κα-
θώς και όλα τα στοιχεία από τα οποία προέ-
κυπτε η φύση των δικαιολογητικών ως εξο-
φλητικών αποδείξεων, εισηγήθηκε την πλη-
ρωµή της δαπάνης.
Η διοίκηση του ΙΚΑ αποδέχθηκε τις από-
ψεις και την πρόταση του Συνηγόρου του
Πολίτη και έδωσε οδηγίες στο Υποκατάστη-
µα για απόδοση της δαπάνης.

3.2.4 Oργάνωση και λειτουργία φορέων και
µονάδων υγείας
Φορέας: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 
Θέµα: Καθυστέρηση σύγκλησης διοικητι-
κού οργάνου για την εφαρµογή δικαστικής
απόφασης - Κακοδιοίκηση
Με αναφορά του στον Συνήγορο του Πολίτη,
γιατρός του ΕΣΥ, υποψήφιος για την κατάλη-
ψη θέσης διευθυντή σε κλινική του Περιφε-
ρειακού Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ευ-
αγγελισµός», διαµαρτυρήθηκε για το γεγονός
ότι καθυστερεί η εκδίκαση ένστασης την
οποία είχε υποβάλει κατά της αρ. 481/1997
απόφασης του πρωτοβάθµιου ΣΚΕΙOΠΝΙ που
έχει υποβάλει από το 1997 (υπόθεση 2941/
2000). 
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Από την έρευνα της αναφοράς και των πραγ-
µατικών περιστατικών της υπόθεσης προέ-
κυψε ότι, µε απόφαση του πρωτοβάθµιου
ΣΚΕΙOΠΝΙ, ο ενδιαφερόµενος γιατρός είχε
καταταγεί δεύτερος στον πίνακα επιλογής
για τη θέση που είχε προκηρυχθεί. Στη συ-
νέχεια, άσκησε ένσταση κατά της απόφα-
σης, η οποία έπρεπε να εκδικαστεί ενώπιον
της ειδικής επιτροπής του άρθρου 37,
παράγρ. 12 του N. 2519/1997, διότι εν τω
µεταξύ είχε καταργηθεί µε διάταξη νόµου το
δευτεροβάθµιο ΣΚΕΙOΠΝΙ. 
Λόγω της µεγάλης καθυστέρησης που
παρατηρήθηκε στην εκδίκαση της υπόθε-
σης, ο ενδιαφερόµενος άσκησε ενώπιον του
∆ιοικητικού Εφετείου αίτηση ακύρωσης
κατά της τεκµαιρόµενης άρνησης της διοί-
κησης. Επί της αίτησης ακύρωσης εκδόθη-
κε η αρ. 1978/1999 απόφαση του ∆ιοικητι-
κού Εφετείου Αθηνών, µε την οποία ακυρώ-
θηκε η τεκµαιρόµενη απόρριψη της ένστα-
σης και η υπόθεση αναπέµφθηκε στη διοί-
κηση για να προβεί στη νόµιµη κρίση. Πλην
όµως, στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα είχε
καταργηθεί και η ειδική επιτροπή του άρ-
θρου 37, παράγρ. 12 του N. 2519/1997, η
οποία ήταν υποχρεωµένη να αποφανθεί επί
της ένστασης, και ως εκ τούτου η υπόθεση
παρέµενε εκκρεµής. 
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
συνεχιζόµενης καθυστέρησης, ο Συνήγορος
του Πολίτη απέστειλε έγγραφο προς την
αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας, µε το οποίο επισήµανε ότι η
µη έγκαιρη συνεδρίαση της επιτροπής εκδί-
κασης ενστάσεων αποτελεί φαινόµενο
κακοδιοίκησης, και ζήτησε να πληροφορη-
θεί τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να
προβεί το υπουργείο για την εκτέλεση της
δικαστικής απόφασης µετά την κατάργηση
της ειδικής αυτής επιτροπής. 
Στο απαντητικό του έγγραφο, το Υπουργείο
Υγείας και Πρόνοιας απέδωσε την ευθύνη
για την καθυστέρηση στην πληµµελή άσκη-
ση καθηκόντων εκ µέρους του εισηγητή της
υπόθεσης και επισήµανε ότι, για τη διαδι-
κασία εκτέλεσης των ακυρωτικών αποφά-
σεων, έχει απευθύνει ερώτηµα προς το Νο-
µικό Συµβούλιο του Κράτους.
O Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε µε νέο
έγγραφό του ότι η ευθύνη του εισηγητή της
υπόθεσης αποτελεί ευθύνη της διοίκησης
και πρέπει να αποκατασταθεί από αυτήν και

υπέδειξε ότι η σύµφωνη µε τον νόµο και τη
νοµολογία (βλ. ΣτΕ 2668/1977, 2938/1981)
επίλυση της υπόθεσης επιβάλλει την άµεση
ανασύσταση του οργάνου (επιτροπή εκδίκα-
σης ενστάσεων), µε σκοπό τη νέα κρίση των
γιατρών για τη συγκεκριµένη θέση, σύµφωνα
µε το περιεχόµενο της ακυρωτικής απόφα-
σης, εφόσον από τη νοµοθεσία µε βάση την
οποία καταργήθηκε η επιτροπή δεν προβλέ-
φθηκε άλλο όργανο που να την αντικαθιστά.
Παρ’ όλα αυτά, το Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας δεν υιοθέτησε την άποψη αυτή,
αναµένοντας τη γνωµοδότηση του ΝΣΚ, η
οποία εκδόθηκε ύστερα από αρκετούς µή-
νες και είχε ταυτόσηµο περιεχόµενο µε την
άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη. Συγκε-
κριµένα, µε την 513/2000 γνωµοδότηση του
∆’ τµήµατος του ΝΣΚ κρίθηκε ότι η διοίκη-
ση οφείλει «µη υφισταµένου οργάνου προς
έκδοση των όµοιων προς τις ακυρωθείσες
πράξεων, να ανασυστήσει τις εν λόγω επι-
τροπές προς επανάληψη της διαδικασίας,
όπως αυτές προβλέποντο υπό των καταργη-
θεισών διατάξεων, τα µέλη των οποίων θα
έχουν τις ιδιότητες που προβλέποντο από
αυτές». 
Στη συνέχεια, µε τη διάταξη του άρθρου 11,
παράγρ. 7 του N. 2920/2001, ορίστηκε ότι
«η προθεσµία των έξι µηνών για την εκδίκα-
ση των εκκρεµουσών ενστάσεων από τις ει-
δικές επιτροπές, όπως αυτή αναφέρεται
στην παράγραφο 12 του άρθρου 37 του N.
2519/1997 και παρατάθηκε µε το άρθρο 28,
παράγρ. 7 του N. 2646/1998 για έναν χρόνο,
παρατείνεται για έξι µήνες ακόµη, από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου». 
Παρά ταύτα, έως τις 31.12.2001 δεν είχε
προωθηθεί καµία διαδικασία για την εκδί-
καση της ένστασης του συγκεκριµένου για-
τρού, καθώς και άλλων συναφών υποθέσεων
για τις οποίες είχαν εκδοθεί ακυρωτικές
αποφάσεις εδώ και τρία χρόνια περίπου, και
ως εκ τούτου η δικαστική απόφαση που τον
δικαίωνε παρέµενε ανεκτέλεστη εξαιτίας
«γραφειοκρατικών» αγκυλώσεων. Πρέπει
επίσης να επισηµανθεί ότι και στη νέα σύν-
θεση της επιτροπής, σε σχέση µε τη συγκε-
κριµένη ειδικότητα, εξακολουθεί να είναι
µέλος ο εισηγητής της υπόθεσης, ο οποίος,
κατά την άποψη που διατύπωσε αρχικά το
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, είχε εκτε-
λέσει πληµµελώς τα καθήκοντά του. 
O Συνήγορος του Πολίτη συνεχίζει τις δια-
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µεσολαβητικές του προσπάθειες, ώστε η
επιτροπή να λειτουργήσει και να εξετάσει
τις εκκρεµείς ενστάσεις κατ’ εφαρµογήν
των ακυρωτικών αποφάσεων, δεν παύει
όµως να εµµένει στην άποψη ότι η µέχρι
σήµερα καθυστέρηση συνιστά φαινόµενο
κακοδιοίκησης που βλάπτει τα συµφέροντα
του συγκεκριµένου γιατρού και παραβιάζει
τα συνταγµατικώς κατοχυρωµένα επαγγελ-
µατικά του δικαιώµατα. 

Φορέας: Περιφερειακό Γενικό Νοσοκο-
µείο-Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»
Θέµα: Καταλογισµός δαπανών σε ιδιώτη -
Κακοδιοίκηση
Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης υπέβαλε
αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά
µε την αναζήτηση εκ µέρους του Περιφε-
ρειακού Γενικού Νοσοκοµείου-Μαιευτηρί-
ου «Έλενα Βενιζέλου» ποσού 440.000
δραχµών λόγω βλάβης νεογνικού αναπνευ-
στήρα. Η εταιρεία είχε αναλάβει µε σύµβα-
ση την προληπτική συντήρηση εγκαταστά-
σεων ιατρικού πεπιεσµένου αέρα. Ύστερα
από βλάβες που σηµειώθηκαν σε δύο ανα-
πνευστήρες, το νοσοκοµείο προέβη στην
επισκευή τους και αναζήτησε µέρος της
σχετικής δαπάνης από την παραπάνω εται-
ρεία. Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι η προκεί-
µενη απόφαση ήταν αντισυµβατική, αναιτιο-
λόγητη και αυθαίρετη και ζήτησε την ανά-
κλησή της (υπόθεση 18175/2000). 
Από την έρευνα της υπόθεσης, ο Συνήγορος
του Πολίτη διαπίστωσε ότι 
α) στις σχετικές εισηγήσεις τους, οι διοικη-
τικές-οικονοµικές υπηρεσίες του νοσοκο-
µείου δεν απέδιδαν ευθύνη στην εταιρεία
για το ζηµιογόνο γεγονός, και 
β) σύµφωνα µε απόφαση του διοικητικού
συµβουλίου, το πρόβληµα οφειλόταν σε
τυχαίο γεγονός. 
Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Αρχή απηύθυ-
νε έγγραφο προς το νοσοκοµείο, στο οποίο
διατύπωσε τις απόψεις της σχετικά µε την
τήρηση της διαδικασίας και την ορθότητα
της απόφασης του διοικητικού συµβουλίου.
Ειδικότερα:
α) Για τη θεµελίωση ευθύνης για αντισυµβα-
τική συµπεριφορά ή για αδικοπραξία απαι-
τείται προτίστως «πταίσµα», δηλαδή υπαι-
τιότητα σε σχέση µε το ζηµιογόνο αποτέλε-
σµα. Όµως, τα έγγραφα των διοικητικών-
οικονοµικών υπηρεσιών του νοσοκοµείου,

καθώς και η σχετική απόφαση του διοικητι-
κού αυµβουλίου αναφέρονταν ρητά σε «τυ-
χαίο» γεγονός, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο την υπαιτιότητα της συντηρήτριας
εταιρείας.
β) ∆εδοµένου ότι το κόστος για την αποκα-
τάσταση της βλάβης ανερχόταν στο ύψος των
2.708.090 δραχµών, τέθηκε το ερώτηµα
γιατί –εφόσον η εταιρεία θεωρήθηκε υπεύ-
θυνη– της «καταλογίστηκε» µόνο το ποσόν
των 440.000 δραχµών, που αντιστοιχούσε
στο κόστος εργασιών (χωρίς να υπολογίζεται
το κόστος των ανταλλακτικών). 
γ) Η απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
παρουσίαζε σοβαρά προβλήµατα αιτιολόγη-
σης, αφού από τους παραπάνω συλλογι-
σµούς δεν προέκυπτε αιτιώδης σύνδεσµος
συµπεριφοράς και αποτελέσµατος ούτε
υπαιτιότητα της συγκεκριµένης εταιρείας. 
Το νοσοκοµείο αρχικά απέφυγε να απαντή-
σει επί της ουσίας στο παραπάνω έγγραφο
του Συνηγόρου του Πολίτη. Στη συνέχεια
όµως επανήλθε στο θέµα και διαπίστωσε ότι
«δεν δύναται να βεβαιωθεί απόλυτα η αιτία
εµφάνισης του φαινοµένου». Ακολούθως, το
διοικητικό συµβούλιο ανακάλεσε την αρχική
απόφαση µε την οποία αναζητούσε το επί-
µαχο ποσόν από τη συντηρήτρια εταιρεία.

Φορέας: Νοµαρχιακό Γενικό Νοσοκοµείο-
Κέντρο Υγείας Καλύµνου
Θέµα: Mη χορήγηση αντιγράφου πορίσµα-
τος ένορκης διοικητικής εξέτασης - Παρα-
βίαση της αρχής της νοµιµότητας
O σύλλογος εργαζοµένων στο Νοµαρχιακό
Γενικό Νοσοκοµείο-Κέντρο Υγείας Καλύµνου
κατέθεσε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη,
µε αντικείµενο τη µη χορήγηση αντιγράφου
πορίσµατος ένορκης διοικητικής εξέτασης
(υπόθεση 4024/2001). 
O σύλλογος είχε υποβάλει αιτήσεις χορήγη-
σης αντιγράφου του πορίσµατος της Ε∆Ε τόσο
στο νοσοκοµείο όσο και στο Υπουργείο Υγείας
και Πρόνοιας, που ήταν παραλήπτης του πα-
ραπάνω πορίσµατος. Με έγγραφό του, το
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας παρέπεµψε
τον σύλλογο στο διοικητικό συµβούλιο (∆Σ)
του νοσοκοµείου. Ωστόσο, το νοσοκοµείο δεν
προέβη σε καµία ενέργεια για την ικανοποίη-
ση του αιτήµατος.
O Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε έγγραφο,
ζητώντας να ενηµερωθεί για τις θέσεις του
νοσοκοµείου στη συγκεκριµένη υπόθεση.
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Στην απάντησή του, το νοσοκοµείο υποστήρι-
ξε ότι δεν επιτρεπόταν η χορήγηση του αιτού-
µενου εγγράφου για τους ακόλουθους λόγους:
α) το αίτηµα του συλλόγου υποβλήθηκε προς
τη διοικητική υπηρεσία και όχι προς το ∆Σ ή
τον πρόεδρο του νοσοκοµείου, και συνεπώς
δεν υπήρχε υποχρέωση απάντησης, λόγω
αναρµοδιότητας, 
β) ο πρόεδρος του συλλόγου δεν νοµιµοποι-
ούνταν να ζητήσει το έγγραφο, αφού δεν
µνηµονεύονταν σχετική απόφαση του ∆Σ του
συλλόγου, 
γ) η ενηµέρωση του συλλόγου ήταν δυνατή
και χωρίς τη χορήγηση του αντιγράφου,
µέσω του εκπροσώπου του, που µετείχε στο
∆Σ του νοσοκοµείου, 
δ) το πόρισµα Ε∆Ε είναι εµπιστευτικό έγ-
γραφο και όχι διοικητικό και περιέχει στοι-
χεία προσωπικών δεδοµένων υπαλλήλων,
και
ε) η χορήγηση του αντιγράφου του πορίσµα-
τος από τη διοικητική διευθύντρια θα επέ-
συρε ποινικές ευθύνες προς αυτήν, διότι
εµπιστευτικά (απόρρητα) έγγραφα δίνονται
µόνο σε εισαγγελικούς λειτουργούς ή σε
πρόσωπα που έχουν έννοµο συµφέρον,
ύστερα από δική τους εντολή. 
Αφού εξέτασε τις θέσεις της διοίκησης του
νοσοκοµείου, ο Συνήγορος του Πολίτη συνέ-
ταξε πόρισµα, επισηµαίνοντας τα ακόλουθα:
α) Αποδέκτης του αιτήµατος ήταν το νοσοκο-
µείο, διότι αυτό µόνο διαθέτει νοµική προσω-
πικότητα και εξωτερική υπόσταση. Η διαπί-
στωση αυτή ισχύει, ασχέτως αν τρίτοι απευθύ-
νονται σε επί µέρους τµήµατά του. Αλλά και
αν ακόµη η διοικητική υπηρεσία του νοσοκο-
µείου µπορούσε να θεωρηθεί αναρµόδια για
την ικανοποίηση του αιτήµατος, όφειλε, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 4 του N. 2690/1999, να δια-
βιβάσει µέσα σε πέντε ηµέρες το αίτηµα στην
αρµόδια υπηρεσία του νοσοκοµείου.
β) Το γεγονός ότι το αίτηµα του συλλόγου υπο-
γράφεται από τον πρόεδρο του ∆Σ (µε την επι-
σήµανση ωστόσο «για το ∆Σ») δεν επιδρά
στην εγκυρότητα του αιτήµατος, αφού ο πρό-
εδρος εκπροσωπεί το ∆Σ, χωρίς µάλιστα να
χρειάζεται απόφαση του ∆Σ για τέτοιου τύπου
διεκπεραιωτικές ενέργειες (άρθρο 67 του
Αστικού Κώδικα). 
γ) Η συµµετοχή ενός µέλους του συλλόγου
εργαζοµένων στο ∆Σ δεν µπορεί να υποκαθι-
στά το δικαίωµα κάθε πολίτη αλλά και του συλ-
λόγου για πρόσβαση στα διοικητικά στοιχεία.

δ) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του N. 2690/1999,
τα πορίσµατα των Ε∆Ε εντάσσονται στην έν-
νοια των διοικητικών εγγράφων, αφού συ-
ντάσσονται από δηµόσια υπηρεσία, ασχέτως
της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτά. Κατά
συνέπεια, ο εµπιστευτικός χαρακτήρας ενός
εγγράφου δεν επηρεάζει τη φύση του ως
διοικητικού. Στην προκειµένη περίπτωση, το
πόρισµα της Ε∆Ε δεν περιείχε ουδεµία δια-
βάθµιση ως προς την εµπιστευτικότητα.
Επρόκειτο για διοικητικό έγγραφο κατά την
έννοια του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας,
χωρίς τον χαρακτήρα του απορρήτου.
ε) Ως προς την προστασία προσωπικών
δεδοµένων, στον N. 2690/1999 προβλέπεται
–ως εξαίρεση της δυνατότητας πρόσβασης
στα διοικητικά έγγραφα– η περίπτωση κατά
την οποία «το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή
οικογενειακή ζωή τρίτου». Σύµφωνα όµως
µε τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, «ως
ιδιωτική και οικογενειακή ζωή θα πρέπει να
θεωρηθεί ο σκληρός πυρήνας αυτής και όχι
κάθε στοιχείο το οποίο την αφορά» (βλ. Ετή-
σια έκθεση 1999, σ. 37). Τα στοιχεία που
άπτονται της δηµόσιας παρουσίας του προ-
σώπου δεν αφορούν συνεπώς στην «ιδιωτι-
κή και οικογενειακή ζωή» κατά την έννοια
που περιλαµβάνεται στον N. 2690/1999.
Έπεται ότι ακόµη και αντίστοιχου είδους
προσωπικά δεδοµένα, όπως είναι η επαγ-
γελµατική ζωή και συµπεριφορά ενός προ-
σώπου, δεν αποτελούν στοιχεία του ιδιωτι-
κού ή οικογενειακού του βίου, ώστε να τύ-
χουν ειδικής προστασίας. 
στ) Σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγρ. 1 του
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν.2690/
1999), για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγρα-
φα δεν απαιτείται η επίκληση ή η απόδειξη
έννοµου συµφέροντος. Αντίθετα, αρκεί η
συνδροµή εύλογου ενδιαφέροντος (ΣτΕ 841/
1997, 1397/1993, 3130/2000). 
Kατόπιν όλων των παραπάνω, ο Συνήγορος
του Πολίτη πρότεινε στο νοσοκοµείο τη χο-
ρήγηση στον σύλλογο εργαζοµένων αντιγρά-
φου του πορίσµατος της Ε∆Ε, κατ’ εφαρµο-
γήν της αρχής της διαφάνειας και της κεί-
µενης νοµοθεσίας.
Ύστερα από το πόρισµα του Συνηγόρου του
Πολίτη και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα το
νοσοκοµείο ανταποκρίθηκε, χορηγώντας το
πόρισµα της Ε∆Ε στον σύλλογο των εργαζο-
µένων. 
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3.2.5 Επαγγέλµατα υγείας: ιατρική δεοντο-
λογία 
Φορέας: Υποκατάστηµα ΙΚΑ Ζωγράφου 
Θέµα: Κακή συµπεριφορά γιατρού του ΙΚΑ
κατά την κατ’ οίκον νοσηλεία - Παραβίαση 
της ιατρικής δεοντολογίας
Ασφαλισµένη του ΙΚΑ υπέβαλε αναφορά στον
Συνήγορο του Πολίτη, µε την οποία διαµαρτυ-
ρήθηκε, διότι γιατρός του ΙΚΑ της συµπερι-
φέρθηκε αγενώς σε κατ’ οίκον επίσκεψη και
τελικά δεν την περιέθαλψε. Για το ίδιο θέµα
είχε υποβάλει καταγγελία στο αρµόδιο υπο-
κατάστηµα ΙΚΑ, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει
απάντηση (υπόθεση 4851/2001).
∆ιερευνώντας την υπόθεση, ο Συνήγορος
του Πολίτη απέστειλε έγγραφο στο Υποκατά-
στηµα ΙΚΑ Ζωγράφου, µε το οποίο ζητούσε
να ενηµερωθεί για τις ενέργειες στις οποίες
προέβη για την έρευνα της καταγγελίας.
Απαντώντας στο έγγραφο του Συνηγόρου του
Πολίτη, το Υποκατάστηµα ΙΚΑ Ζωγράφου
απέστειλε τη γραπτή απάντηση του γιατρού
για το γεγονός, περιοριζόµενο κατά τα άλλα
στη διαβεβαίωση ότι δεν είχε διαπραχθεί
κάποιο ιατρικό λάθος, θέµα το οποίο δεν
είχε καν τεθεί από τον Συνήγορο του Πολίτη.
Το ΙΚΑ απέφυγε να απαντήσει στο κρίσιµο
ζήτηµα της συµπεριφοράς του γιατρού και
της συναφούς προσβολής των δικαιωµάτων
της ασθενούς. Στη γραπτή άποψη του για-
τρού του ΙΚΑ για το γεγονός διαφάνηκε η
φόρτισή του για το περιστατικό και η απρο-
θυµία του να ανταποκριθεί στην εξέταση της
καταγγελίας της ασφαλισµένης. Μάλιστα, ο
εµπλεκόµενος προσήψε στην ασθενή απρε-
πείς χαρακτηρισµούς, οι οποίοι δεν συνά-
δουν µε τις αρχές δεοντολογίας που πρέπει
να διέπουν το λειτούργηµα του γιατρού. 
O Συνήγορος του Πολίτη επανήλθε µε νέο έγ-
γραφό του προς το Υποκατάστηµα ΙΚΑ Ζω-
γράφου, επισηµαίνοντας ότι η ποιότητα των
υπηρεσιών υγείας, πέραν του βασικού θέµα-
τος της ίασης, δηλαδή της σωστής διάγνω-
σης και θεραπείας από τους γιατρούς, χαρα-
κτηρίζεται από την αξιοπρεπή αντιµετώπιση
του ασθενούς και την υποχρέωση των επαγ-
γελµατιών υγείας να διασφαλίζουν υπέρ των
ασθενών «ίση[ς] µέριµνα[ς], επιµέλεια[ς] και
αφοσίωση[ς] ανεξάρτητα από την οικονοµική
και κοινωνική θέση και τη βαρύτητα της
νόσου εκάστου, ανεξάρτητα των προσωπικών
αυτού (του γιατρού) αισθηµάτων» (άρθρο 7
του Κανονισµού Ιατρικής ∆εοντολογίας).

Στη δεύτερη απάντησή του, το Yποκατάστηµα
επέµεινε στο περιεχόµενο της πρώτης απά-
ντησης, αρνήθηκε να τοποθετηθεί στα θέµα-
τα που έθιγε ο Συνήγορος του Πολίτη και
ανέφερε ότι έγινε προφορική σύσταση στον
γιατρό. 
Στη συνέχεια, ο Συνήγορος του Πολίτη έθεσε
την υπόθεση υπόψη του διοικητή του ΙΚΑ, ο
οποίος ανέθεσε στο Τµήµα Πειθαρχικού τη
διενέργεια ελέγχου, που είχε ως αποτέλεσµα
να επιβληθεί στον γιατρό η ποινή της προφο-
ρικής επίπληξης.

Φορείς: Oργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων 
Επαγγελµατιών - ΤEBE - Γενική Γραµµατεία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Θέµα: ∆ιαδικασία επιλογής γιατρών µε σύµ-
βαση έργου - Παραβίαση της αρχής της
χρηστής διοίκησης
Γιατροί ζήτησαν από τον Συνήγορο του Πολί-
τη τη διερεύνηση της διαδικασίας επιλογής
ελεγκτών ιατρών από το ΤΕΒΕ (υποθέσεις
2682/2001, 3793/2001 και 4068/2001). Σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του N.
2747/1999, οι φορείς κοινωνικής ασφάλι-
σης µπορούν να αναθέτουν µε µίσθωση έρ-
γου σε ελεγκτές ιατρούς τον έλεγχο της ια-
τροφαρµακευτικής περίθαλψης των ασφαλι-
σµένων τους. 
Με έγγραφό του προς τη διοίκηση του Tαµεί-
ου, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε κατ’ αρ-
χάς να διευκρινιστούν τα κριτήρια επιλογής
των γιατρών, ώστε να ελεγχθεί η πιθανότητα
παραβίασης της αρχής της νοµιµότητας.
Από την ανταλλαγή εγγράφων µεταξύ του
Συνηγόρου του Πολίτη και του διοικητή του
OΑΕΕ, προέκυψε ότι η επιλογή των γιατρών
για τη σύναψη συµβάσεων έργου ετήσιας
διάρκειας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια
της διοίκησης του Tαµείου και ότι, από την
ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρο 6 του N. 2527/
1997), δεν προβλέπεται σαφής και συγκε-
κριµένη διαδικασία για την επιλογή αυτών
των γιατρών. 
Θεωρώντας ότι η εν λόγω διαδικασία επιλο-
γής γιατρών δηµιουργεί συνθήκες αδιαφά-
νειας, ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε
πόρισµα στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, στο οποίο επισήµανε ότι η συ-
γκεκριµένη διαδικασία δεν παρέχει τα ανα-
γκαία εχέγγυα διαφάνειας, δεν περιλαµβά-
νει συγκεκριµένα κριτήρια επιλογής, ούτε
προβλέπει στην περίπτωση υποβολής πε-
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ρισσότερων αιτήσεων διαδικασία συγκριτι-
κής αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και
έκδοση διοικητικής πράξης (πρακτικού επι-
λογής), η οποία να περιέχει την αναγκαία αι-
τιολογία. Η µη τήρηση σαφούς διαδικασίας
εµποδίζει τον έλεγχο της νοµιµότητας της
συγκεκριµένης διοικητικής δράσης και
εύλογα δηµιουργεί υπόνοιες αδιαφάνειας. 
Η αρµόδια υπηρεσία διενέργησε έλεγχο και
συµφώνησε µε το πόρισµα της Αρχής, διαπι-
στώνοντας τον προβληµατικό χαρακτήρα της
διαδικασίας και εκφράζοντας την άποψη ότι
απαιτείται συµπλήρωση του υφιστάµενου
νοµικού πλαισίου για την ανάθεση εργασίας
µε µίσθωση, ώστε να διασφαλίζεται η αµε-
ροληψία και η διαφάνεια της διαδικασίας. 
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος που
δηµιουργεί η µη πρόβλεψη συγκεκριµένης
διαδικασίας και κριτηρίων για την επιλογή
γιατρών από το ΤΕΒΕ, ο Συνήγορος του Πολί-
τη προτείνει την υιοθέτηση κριτηρίων για την
επιλογή των γιατρών µε τους οποίους το ΤΕΒΕ
συνάπτει σύµβαση έργου ετήσιας διάρκειας,
και την έκδοση πρακτικού επιλογής που θα
κοινοποιείται στους ενδιαφεροµένους. 

3.3 ΠΡOΝOΙΑ
Φορέας: Ταµείο Ασφάλισης Συµβολαιο-
γράφων
Θέµα: ∆υνατότητα επιλογής οίκου ευγηρίας
Παραβίαση της αρχής της νοµιµότητας
Στον Συνήγορο του Πολίτη κατατέθηκε ανα-
φορά µε αντικείµενο την έγκριση εισαγωγής
ασφαλισµένης στο Ταµείο Ασφάλισης Συµ-

βολαιογράφων (ΤΑΣ) σε οίκο ευγηρίας της
επιλογής της (υπόθεση 6221/2001).
Ειδικότερα, µερισµατούχος του ΤΑΣ, 92
ετών, υπέβαλε αίτηση µε την οποία ζητούσε
την έγκριση του Tαµείου για εισαγωγή της
στον οίκο ευγηρίας «Εστία Χριστιανικής
Αγωγής». Το ∆Σ του ταµείου απέρριψε το αί-
τηµά της, µε το αιτιολογικό ότι η ενδιαφερό-
µενη δεν είχε υποβάλει απόδειξη παροχής
υπηρεσιών. 
Κατά την έρευνα της υπόθεσης, ο Συνήγο-
ρος του Πολίτη διαπίστωσε ότι ο εν λόγω
οίκος ευγηρίας, ως ίδρυµα µη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα, δεν υποχρεούται να εκδίδει
διάτρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών,
σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2, παράγρ. 1 και
3 του Π∆ 186/1992. Εξάλλου, στα άρθρα 3
και 5 του οργανισµού κλάδου υγείας του ΤΑΣ
προβλέπεται η εισαγωγή σε οίκο ευγηρίας: 
α) «των εξ ανιάτων νοσηµάτων πασχόντων»,
και 
β) «…των µη δυναµένων να τύχουν της δέου-
σας περιθάλψεως κατ’ οίκον…», χωρίς να
τίθενται άλλες προϋποθέσεις.
Ύστερα από αυτά, ο Συνήγορος του Πολίτη
απέστειλε επιστολή στο ΤΑΣ, στην οποία
επισήµανε ότι η απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου δεν ήταν σύµφωνη µε το υφι-
στάµενο νοµικό πλαίσιο και παραβίαζε το
δικαίωµα της µερισµατούχου να επιλέξει
οίκο ευγηρίας µη κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα. Το Tαµείο δεν είχε απαντήσει έως τις
31.12.2001 και, κατά συνέπεια, η υπόθεση
παραµένει εκκρεµής.
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