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Η παρούσα έκθεση επιχειρεί να αποτυπώσει τη 

δράση του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα 

προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης, για 

πέµπτη συνεχόµενη χρονιά µετά την ανάθεση σε 

αυτόν της σχετικής αρµοδιότητας για τον δηµόσιο 

τοµέα µε τις διατάξεις του Ν. 3304/2005.

�

• Ο συνολικός αριθµός αναφορών που υποβλή- 

θηκαν το έτος 2009 και αφορούν διακρίσεις στο 

πλαίσιο του Ν.3304/2005 εµφανίζεται αυξηµένος 

έναντι της περσινής χρονιάς, παραµένει πάντως 

χαµηλός στο σύνολό του, χωρίς αυτό να συναρτάται 

βέβαια µε την πραγµατική απουσία σχετικών δια- 

κρίσεων στη χώρα µας. Ωστόσο, παρά τη συγκρι- 

τικά αυξητική τάση των αναφορών που υποβλή- 

θηκαν για κάποιον από τους προστατευόµενους 

λόγους διάκρισης, ο αριθµός των αναφορών που εν 

τέλει ενέπιπταν στο πεδίο προστασίας του 3304/2005 

ήταν και πάλι περιορισµένος. Το γεγονός αυτό υπο- 

δεικνύει πλέον µε συστηµατικό τρόπο το έλλειµµα 

ενηµέρωσης που εξακολουθεί να υπάρχει σχετικά 

µε τις οικείες αρµοδιότητες, αλλά κυρίως αναδει- 

κνύει ότι τα ζητήµατα διακρίσεων στην Ελλάδα 

σχετίζονται µε αιτήµατα που ξεπερνούν τη ρυθµιστική 

εµβέλεια της κείµενης νοµοθεσίας περί απαγόρευ- 

σης διακρίσεων, τουλάχιστον όπως αυτή αποτυ- 

πώνεται στον Ν.3304/2005.

�

• Εξαιρετικά θετικό είναι, ωστόσο, το γεγονός ότι 

υποβλήθηκε σηµαντικά αυξηµένος αριθµός ανα- 

φορών για διακρίσεις λόγω αναπηρίας, αρκετές 

από τις οποίες είχαν θετική έκβαση. Η αύξηση των 

οικείων αναφορών οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό 

στη διαβίβαση στον ΣτΠ καταγγελιών που περιήλ- 

θαν σε γνώση της ΕΣΑµεΑ, της τριτοβάθµιας οργά- 

νωσης που εκπροσωπεί άτοµα µε αναπηρία. Το 

γεγονός αυτό αναδεικνύει το σηµαντικό ρόλο που 

µπορεί να διαδραµατίσει η κινητοποίηση της 

κοινωνίας των πολιτών προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ο ΣτΠ ευελπιστεί στη συνέχιση της συνεργασίας µε 

οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο 

καταπολέµησης των διακρίσεων, προκειµένου να 
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διευκολυνθεί η επαφή και να εδραιωθεί η σχέση 

εµπιστοσύνης µεταξύ των πληττόµενων από πρακτι- 

κές διακριτικής µεταχείρισης και των θεσµικών µηχα- 

νισµών καταπολέµησης των διακρίσεων.

�

• Ο ΣτΠ στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς του για την 

προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης 

επιχειρεί να διευκολύνει την ως άνω θεσµική 

επαφή. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δηµιουργήσει ήδη 

από τo 2007 πιλοτικό δίκτυο επικοινωνίας και 

συντονισµού µε περιφερειακές οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται 

στο πεδίο της προστασίας και στήριξης των Ροµά, 

προκειµένου να καταστεί εφικτή η κατά το δυνατό 

άµβλυνση των δυσχερειών επαφής µε τη συγκε- 

κριµένη πληθυσµιακή οµάδα. Πρόθεση της Αρχής 

αποτελεί, η αξιοποίηση της εµπειρίας αυτής και η 

προσαρµογή της στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερό- 

τητες άλλων προστατευόµενων λόγων διάκρισης, 

στο πλαίσιο του N.3304/2005 (αναπηρία, θρησκευ- 

τικές πεποιθήσεις, σεξουαλικός προσανατολισµός), 

προκειµένου να δηµιουργηθούν αντίστοιχα δίκτυα 

και σε άλλα πεδία διακρίσεων. Οι πρωτοβουλίες 

αυτές αναµένεται να αυξήσουν τον αριθµό των 

υποβαλλόµενων αναφορών, αλλά και να εξοικει- 

ώσουν φορείς και οργανώσεις που εµπλέκονται 

στα ζητήµατα αυτά µε την οικεία νοµοθεσία και την 

παρεχόµενη προστασία. 

�

• Πέρα ωστόσο από την επιδίωξη αυτή και, χωρίς 

βεβαίως να υποτιµάται η σηµασία αύξησης των 

ατοµικών αναφορών για διακρίσεις, το εγχείρηµα 

δηµιουργίας δικτύων αποσκοπεί να συνεισφέρει 

επίσης στη δηµιουργία µιας συνολικότερης κουλ- 

τούρας κατά των διακρίσεων, τόσο στον τρόπο 

άσκησης της διοικητικής δράσης, όσο και στις 

αντιλήψεις του ευρύτερου κοινού. 

Η καταπολέµηση των διακρίσεων µπορεί να εκκινεί, 

αλλά δεν εξαντλείται σε νοµοθετικό επίπεδο. Το 

δίκαιο αποτελεί εργαλείο για τη ρύθµιση των κοι- 

νωνικών σχέσεων, τη διασφάλιση της κοινωνικής 

ειρήνης και συνοχής και την αποκατάσταση µιας 

κανονικότητας στις σχέσεις αυτές, ακόµη και µε 

κατασταλτικούς µηχανισµούς, δεν µπορεί ωστόσο 

να επενεργήσει στα κίνητρα που τροφοδοτούν 

συµπεριφορές και αντιλήψεις που γεννούν το 

ρατσισµό. Η ιδιαίτερα σηµαντική αυτή οπτική 

αποτελεί ιδιαίτερο µέληµα του ΣτΠ ως φορέα 

προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης και 

αποτυπώνεται συστηµατικά στις παρεµβάσεις της 

Αρχής σε αναφορές µε περιεχόµενο τις δυσµενείς 

συνέπειες που υφίστανται πολίτες που διαβιούν 

κοντά σε οµάδες που πλήττονται από διακρίσεις, 

όπως είναι οι περιπτώσεις οµάδων µε ιδιαίτερα 

φυλετικά ή εθνικά χαρακτηριστικά (τσιγγάνοι, µετα- 

νάστες, πρόσφυγες).

�

• Οι αδυναµίες στη ρυθµιστική εµβέλεια του 

Ν.3304/2005, έχουν επανειληµµένα επισηµανθεί 

στις Εκθέσεις της Αρχής για τις διακρίσεις. Ιδιαίτερο 

προβληµατισµό εξακολουθούν να δηµιουργούν οι 

ερµηνευτικές δυσχέρειες κατά την εξειδίκευση της 

έννοιας «παροχή υπηρεσιών», ιδίως ως προς τη 

δράση κρατικών οργάνων που ανήκει κατ’ αρχήν 

στον πυρήνα της κυριαρχικής και όχι της παροχικής 

διοίκησης, αλλά και οι δοµικού χαρακτήρα διακρί- 

σεις που αντιµετωπίζουν πρόσωπα τσιγγανικής 

καταγωγής (βλ. κατωτέρω ενότητα 3). Οι ως άνω 

συστηµατικά διαπιστωµένες αδυναµίες του κανο- 

νιστικού εύρους του ν.3304/2009, υποχρεώνουν 

συχνά τον ΣτΠ ως φορέα προώθησης της αρχής 

της ίσης µεταχείρισης να µην εξαντλεί την 

παρέµβασή του, µόνον στο πλαίσιο του νόµου 

αυτού. Η γενική αρµοδιότητα του ΣτΠ, όπως αυτή 

αποτυπώνεται στον ν.3094/2003, συχνά επιτρέπει 

την παρέµβαση της Αρχής, σε πεδία διακρίσεων 

στα οποία ο ν.3304/2005 δεν έχει εφαρµογή. Η 

συνδυαστική εφαρµογή της ειδικής αρµοδιότητας 

του ΣτΠ ως φορέα προώθησης της αρχής της ίσης 

µεταχείρισης και της γενικής του αρµοδιότητας ως 

φορέα προστασίας ατοµικών δικαιωµάτων, επιτρέ- 

πει τη διεύρυνση της τελικά παρεχόµενης προστα- 

σίας προσώπων που πλήττονται από διακρίσεις 

και, αναδεικνύει την άρρηκτη σύνδεση της αρχής 

της ισότητας και της προστασίας των δικαιωµάτων 

του ανθρώπου. Είναι ενδεικτική η περίπτωση 
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1 Βλ σχετ. http://www.oke.gr/opinion/op_183_07.pdf 

αναφοράς που κατατέθηκε τη χρονιά αυτή και 

αφορούσε λογοκρισία σε παράσταση της Εθνικής 

Λυρικής Σκηνής. Η λογοκρισία αυτή αποδόθηκε σε 

αντιδράσεις µελών της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, 

η οποία οδήγησε στην περικοπή µιας ερωτικής 

σκηνής φιλιού µεταξύ αρρένων καλλιτεχνών της 

παράστασης στην επίσηµη πρεµιέρα της. Η ανα- 

φορά αυτή δεν διερευνήθηκε στο πλαίσιο του 

Ν.3304/2005, κατέστη ωστόσο δυνατή η εξέτασή 

της στο πλαίσιο την γενικής αρµοδιότητας του ΣτΠ 

(βλ. αναλυτικότερα κατωτέρω 2.6.1). Οι διαπιστώ- 

σεις αυτές ωστόσο, δεν αποδυναµώνουν τις επιση- 

µάνσεις του ΣτΠ σχετικά µε την ανάγκη διεύρυνσης 

του ρυθµιστικού πεδίου του Ν.3304/2005 και την 

αξιοποίηση των εργαλείων που αυτός εισάγει σε 

ευρύτερο πεδίο διακρίσεων.

�• Το έτος 2009 επανήλθαν στο προσκήνιο διαπι- 

στώσεις του ΣτΠ, που αποτυπώθηκαν στην πρώτη 

του Έκθεση για τις διακρίσεις ως φορέα προώθησης 

της αρχής της ίσης µεταχείρισης το έτος 2005 και 

αφορούσαν τη γενική αποτίµηση του νέου τότε 

νοµοθετικού πλαισίου. Ο ΣτΠ είχε εξαρχής επιση- 

µάνει τις δυσχέρειες που αναµένεται να εµφανίσει η 

νοµοθετική επιλογή επιµερισµού αρµοδιοτήτων σε 

τρεις εποπτικούς φορείς, δύο εκ των οποίων 

µάλιστα στερούνται ανεξάρτητου χαρακτήρα. Και 

αυτή τη χρονιά επιβεβαιώθηκε ότι η διαβίβαση, 

λόγω αρµοδιότητας αναφορών στους δύο άλλους 

εποπτικούς φορείς και ιδίως, στην Επιτροπή Ίσης 

Μεταχείρισης του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης δεν 

φαίνεται να κινητοποιεί τους νόµιµους µηχανισµούς 

για την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων 

(βλ. κατωτέρω 2.4.1.8 και 2.4.1.9). Οι διαπιστώ- 

σεις αυτές αποτυπώνονται άλλωστε συστηµατικά 

στις οικείες εκθέσεις της ΟΚΕ1 και καθιστούν 

αναγκαία την ανάληψη πρωτοβουλιών και δρά- 

σεων για την ουσιαστική ενεργοποίηση των σχετι- 

κών αρµοδιοτήτων. Σε αντίθετη περίπτωση, η 

επανεκτίµηση αυτής της νοµοθετικής επιλογής 

καθίσταται πλέον επιβεβληµένη.

5
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Kατά το 2009, o Συνήγορος του Πολίτη διερεύ- 

νησε (54) υποθέσεις στις οποίες εφέρετο να 

συντρέχει διακριτική µεταχείριση σε βάρος κάποιου 

ή κάποιων προσώπων για κάποιον από τους λόγους 

που αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 3304/2005.

Από το σύνολο των υποθέσεων αυτών, αν εξαιρέ- 

σει κανείς όσες αρχειοθετήθηκαν, επειδή κρίθηκαν 

ήδη από τον Συνήγορο του Πολίτη εκτός αρµοδιό- 

τητας (3), αβάσιµες (6), ή διακόπηκε η διερεύνησή 

τους λόγω µη προσκόµισης στοιχείων από τους 

ενδιαφερόµενους (2), οι υπόλοιπες εξακολουθούν 

στο µεγαλύτερο µέρος τους να διερευνώνται, 

καθώς εκκρεµεί η τελική αντίδραση της διοίκησης. 

Ιδίως δε περιπτώσεις που αφορούν τη στεγαστική 

αποκατάσταση των Ροµά και εντάσσονται στη 

στρατηγική δράση του Συνηγόρου του Πολίτη, 

όπως αυτή εξειδικεύεται στην τρίτη ενότητα της 

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
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έκθεσης (σύνολο αναφορών 17), παραµένουν επί 

µακρόν εκκρεµείς, καθώς ο Συνήγορος του Πολίτη, 

λόγω του δοµικού χαρακτήρα που εµφανίζουν οι 

οικείες διακρίσεις έχει επιλέξει να διατηρεί την 

παρέµβασή του σε όλο των στάδιο των εξελίξεων 

µέχρι την οριστική αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

Η έκβαση των υποθέσεων που αρχειοθετήθηκαν 

µετά τη διερεύνησή τους από τον Συνήγορο του 

Πολίτη το 2009 ήταν κατ’ αρχήν θετική για τον 

πολίτη σε (9) περιπτώσεις, ενώ σε (1) περίπτωση 

διαπιστώθηκε άρνηση συµµόρφωσης από την 

πλευρά της διοίκησης και σε (4) διαπιστώθηκε ότι 

τελικώς η διοίκηση ήταν σύννοµη. 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται παραστα- 

τικά οι υποθέσεις, που διερευνήθηκαν το 2009, 

ταξινοµηµένες µε βάση τον επικαλούµενο λόγο 

διάκρισης:

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2009
ΓΙΑ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΑΝΑ ΛΟΓΟ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ

 
∆ιακρίσεις λόγω εθνοτικής
καταγωγής

∆ιακρίσεις λόγω φυλετικής
καταγωγής

∆ιακρίσεις λόγω αναπηρίας -
εύλογες προσαρµογές

∆ιακρίσεις λόγω ηλικίας

∆ιακρίσεις λόγω γενετήσιου
προσανατολισµού

∆ιακρίσεις λόγω θρησκευτι-
κών ή άλλων πεποιθήσεων

Σύνολα

Σύνολο 
αναφορών για
διακρίσεις
Ν.3304/2005
 

2

29

14

7

2

54

Σύνολο 
αναφορών 
(που υποβλήθηκαν
εντός του 2009)

2

14

14

4

2

36

∆ιακρίσεις 
στην εργασία,
απασχόληση

1

13

5

1

20

∆ιακρίσεις στον
επαγγελµατικό
προσανατολισµό
κατάρτιση, επιµόρ- 
φωση, πρακτική

1

2

3

∆ιακρίσεις στη
διάθεση
αγαθών
υπηρεσιών,
στέγαση

1

29

1

31

∆ιακρίσεις στην
εκπαίδευση
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το σύνολο σχεδόν των υποθέσεων αυτών αφορά δοµικού χαρακτήρα διακρίσεις που υφίστανται τσιγγάνοι, εντάσσονται σε ειδική 
στρατηγική δράση της Αρχής και περιγράφονται ειδικώς στην Τρίτη ενότητα της Έκθεσης (βλ.3.1). Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επιλέξει 
να διατηρεί ανοικτές τις υποθέσεις αυτές και να παρεµβαίνει µέχρι νε επέλθει οριστική αντιµετώπιση του στεγαστικού προβλήµατος της 
οικείας οµάδας, µε αποτέλεσµα να παραµένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα εκκρεµείς.

2.1.1. Εργασία

2.1.1.1 Απόρριψη υποψηφιότητας δικηγόρου

πακιστανικής καταγωγής σε διαγωνισµό παρέδρων

∆ικαστικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων

Αίτηση έλληνα δικηγόρου, για συµµετοχή σε δια- 

γωνισµό παρέδρων ∆ικαστικού Σώµατος Ενόπλων 

∆υνάµεων, απορρίφθηκε µε την αιτιολογία ότι 

«έχει µεν την ελληνική ιθαγένεια, πλην όµως και οι 

δύο γονείς του δεν είναι Έλληνες το γένος αλλά 

Πακιστανοί». Βάσει του άρθρου 14 § 3 του Κώδικα ∆ι- 

καστικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων (Ν. 2304/95): 

«αλλογενής, που έχει αποκτήσει την ελληνική 

ιθαγένεια, δεν διορίζεται δικαστικός λειτουργός». 

Σχετική ένσταση του ανωτέρω, µε επίκληση του 

Ν. 3304/2005, απορρίφθηκε από τη ∆ιεύθυνση 

Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής 

Άµυνας µε την αιτιολογία ότι «η διάταξη του 

Κ∆ΣΕ∆ είναι απολύτως ειδική … διακρίσεις εξακο- 

λουθούν να είναι ισχυρές εάν ο σκοπός που 

εξυπηρετούν είναι θεµιτός και το χρησιµοποιού- 

µενο µέσο είναι πρόσφορο και αναγκαίο … ενόψει 

της φύσεως, της ιδιαίτερης θεσµικής αποστολής 

και του σκοπού των Ενόπλων ∆υνάµεων µπορεί ο 

κοινός νοµοθέτης να κρίνει ότι το δηµόσιο συµ- 

φέρον επιβάλλει την άσκηση του επαγγέλµατος του 

στρατιωτικού δικαστή µόνο από έλληνες πολίτες 

που είναι συγχρόνως και Έλληνες το γένος».

Παρεµβαίνοντας µετά από αναφορά του δικηγόρου, 

ο ΣτΠ επισήµανε ότι το άρθρο 14 § 3 Κ∆ΣΕ∆ θέτει 

τους αλλογενείς πολιτογραφηθέντες σε µειονεκτική 

θέση συγκριτικά µε τους οµογενείς πολιτογραφη- 

θέντες ή τους εκ γενετής έλληνες, για λόγο ο 

οποίος ανάγεται στην εθνική καταγωγή τους, ήδη 

2.1.  ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
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2 Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας τον Απρίλιο του 2010 µε αφορµή την έκδοση των τελευταίων σχετικών προκηρύξεων, µετέβαλε στάση 
και απάλειψε την προϋπόθεση καταγωγής, ανακοινώνοντας δηµόσια ότι η επιλογή του αυτή οφείλεται στην πρόταση του Συνηγόρου του 
Πολίτη. Πάντως, η απάλειψη φαίνεται µέχρι στιγµής να περιορίζεται στο κείµενο των προκηρύξεων, καθώς οι επίµαχες διατάξεις νόµων 
διατηρούνται σε ισχύ (υπόθεση 4806/2009)

ρητώς και αµέσως εξ αιτίας του περιορισµού 

«αλλογενής». Έτσι, αλλογενείς έλληνες πολίτες, 

που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτο- 

γράφηση, υφίστανται δυσµενή µεταχείριση εν 

σχέσει προς αυτήν της οποίας τυγχάνουν, σε 

ανάλογη κατάσταση (δηλαδή σε ό,τι αφορά τις 

προϋποθέσεις διορισµού στη στρατιωτική δικαιο- 

σύνη), όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια είτε 

από τη γέννησή τους (σε πραγµατικό χρόνο ή 

αναδροµικά) ως τέκνα Έλληνα ή Έλληνίδας, είτε 

πολιτογραφηθέντες ως οµογενείς. Η άµεση αυτή 

διάκριση δεν δικαιολογείται αντικειµενικά από κά- 

ποιο θεµιτό σκοπό µε τη χρήση πρόσφορου και 

αναγκαίου µέσου: η ιδιαιτερότητα του επίµαχου 

λειτουργήµατος επιτρέπει τον αποκλεισµό αλλο- 

δαπών, δεν είναι όµως δυνατό να τύχει εφαρµογής 

ως κριτήριο διάκρισης µεταξύ ελλήνων πολιτών.

Η διοίκηση δεν µπορεί να επικαλείται τυχόν 

ιδιαιτερότητα των θέσεων, όταν δεν εξειδικεύει 

τους λόγους και τους νοηµατικούς συλλογισµούς 

διά των οποίων κάποιοι πολίτες κρίνονται 

ασύµβατοι προς τη φύση ή τον σκοπό των θέσεων 

αυτών. Άλλωστε, θα ήταν παράνοµη τυχόν 

εξειδίκευση της νοµοθετικής επιλογής µε επίκληση 

διαφοράς µεταξύ οµογενών και αλλογενών ως 

προς τον βαθµό βεβαιότητας και έντασης του 

πατριωτισµού τους ή ειλικρίνειας και ηθικής 

δεσµευτικότητας του όρκου τους. Τέτοια διαφορά, 

ακόµη και αν µπορούσε να γίνει δεκτή ως κριτήριο 

ταξινόµησης αλλοδαπών επί τη βάσει της καταγω- 

γής τους, είναι αδιανόητο να παρεισάγεται προκει- 

µένου περί προσώπων ελληνικής ιθαγενείας, αφού 

αν µεν την απέκτησαν µε πολιτογράφηση η Πολι- 

τεία έχει αµετακλήτως αποφανθεί επί ζητηµάτων 

«ήθους και προσωπικότητας» αυτών κατ’ άρθρο 

7 § 3 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, αν δε τη 

διέθεταν εξ αρχής ως γεννηθέντες από πολιτο- 

γραφηµένους γονείς οι ίδιοι δεν είναι καν δυνατό 

να λογίζονται «αλλογενείς».

Απαντώντας στον ΣτΠ, το Υπουργείο επέµεινε στις 

απόψεις του επικαλούµενο επί πλέον το άρθρο 

70 § 1 του Οργανισµού Στρατιωτικής Σχολής 

Ευελπίδων (β.δ. 312/68), σύµφωνα µε το οποίο 

«εις τας εξετάσεις δικαιούνται να συµµετάσχωσι … 

Έλληνες το γένος έχοντες την Ελληνικήν Ιθαγένειαν». 

Ο Συνήγορος αµφισβητεί την ισχύ της διάταξης 

αυτής, όχι µόνον εν όψει του Ν. 3304/2005, αλλά 

και επειδή ήδη κατ’ άρθρο 1 § 1 Ν. 1351/83 «η εισα- 

γωγή σπουδαστών στο Α΄ έτος σπουδών … των 

Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών … ρυθµίζεται από 

τις διατάξεις αυτού του νόµου». Ωστόσο, το 

Υπουργείο πληροφόρησε τον ΣτΠ ότι ο αναφερό- 

µενος δικηγόρος έχει καταθέσει αίτηση ακυρώσεως. 

Έτσι η διερεύνηση της αναφοράς διακόπηκε αναγκα- 

στικά λόγω εκκρεµοδικίας, ενώ οι θέσεις του Συνηγό- 

ρου για το ζήτηµα συνοψίσθηκαν σε σχετικό πόρισµα.

2.1.2. Παροχή υπηρεσιών

2.1.2.2 Απόρριψη αιτήµατος αλβανού πολίτη για 

συµµετοχή σε εξετάσεις για αναλφάβητους, προκει- 

µένου να λάβει άδεια οδήγησης 

Αλβανός πολίτης διαµαρτυρήθηκε διότι η ∆ιεύ- 

θυνση Μεταφορών Ν.Α Βοιωτίας αρνήθηκε να 

κάνει δεκτό αίτηµά του να συµµετάσχει σε εξετά- 

σεις για τη λήψη άδειας οδήγησης αυτοκινήτου µε 

βάση τη διαδικασία που ισχύει για όσους δηλώνουν 

αγράµµατοι και λειτουργικά αναλφάβητοι. Από τη 

διερεύνηση προέκυψε ότι βάσει των ισχυουσών 

διατάξεων (ΥΑ αριθµ. 58930/480/1999, όπως αντι- 

καταστάθηκε µε το άρθρο 1 της ΥΑ 24391/2987/2009) 

το δικαίωµα συµµετοχής στις συγκεκριµένες 

εξετάσεις επιφυλάσσεται µόνο για τους έλληνες 
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πολίτες, ενώ µια εκ των διαθέσιµων γλωσσών του 

µηχανογραφικού συστήµατος εξέτασης οδηγών 

είναι και η αλβανική. Ο ΣτΠ έκρινε ότι η ∆/νση 

Μεταφορών Βοιωτίας ενέργησε σύµφωνα µε το 

νόµο και ότι η συγκεκριµένη αναφορά δεν µπορεί 

να εξεταστεί υπό το πρίσµα του Ν.3304/2005, διότι 

2.2.  ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

2.2.1. Παροχή υπηρεσιών

2.2.1.1. Σύνδεση παραβατικότητας µε συγκεκριµένα 

φυλετικά χαρακτηριστικά

ΜΚΟ προσέφυγε στον ΣτΠ κοινοποιώντας αλληλο- 

γραφία της οργάνωσης µε τη ∆ιεύθυνση Γενικής 

Αστυνόµευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ- 

νοµίας, η οποία αφορούσε αίτηµα της οργάνωσης 

αυτής για τη χορήγηση στοιχείων σχετικά µε την 

επισήµως καταγραφείσα παραβατικότητα των ροµ 

της περιοχής των Άνω Λιοσίων. Το ως άνω αίτηµα, 

όπως προκύπτει από τα κοινοποιηθέντα έγγραφα, 

προκλήθηκε σε συνέχεια δηµοσιεύµατος, διαθέσι- 

µου στο διαδίκτυο, κατά το οποίο ο ∆ιοικητής του 

Αστυνοµικού Τµήµατος των Άνω Λιοσίων φέρεται 

να έκανε αναφορά «σε εντονότατα κρούσµατα 

παραβατικότητας σε συνοικίες των ροµ», την 

12.2.2009 σε εκδήλωση µε αφορµή την κοπή 

πίτας Συλλόγων των Άνω Λιοσίων. Ο ΣτΠ έκρινε 

ότι αδυνατεί να παρέµβει στο επί της ουσίας 

ζήτηµα που τίθεται µε την αναφορά, δεδοµένου ότι 

από τα στοιχεία της αναφοράς ελλείπει η οικεία 

νοµιµοποίηση της οργάνωσης, ότι δηλαδή ενεργεί 

για λογαριασµό ή µε τη συναίνεση κάποιου άµεσα 

θιγόµενου προσώπου (άρθρο 13 παρ. 3 του 

Ν.3304/2005, άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3094/2003). 

Τα στοιχεία αυτά συντρέχουν ωστόσο, ως προς το 

αίτηµα χορήγησης των στοιχείων της διενεργη- 

θείσας αστυνοµικής έρευνας, δεδοµένου ότι αυτή 

προκλήθηκε σε συνέχεια καταγγελίας της προσφεύ- 

γουσας οργάνωσης. Για τον λόγο αυτό, ο ΣτΠ 

ζήτησε µε έγγραφό του προς τη ∆ιεύθυνση Γενικής 

Αστυνόµευσης τη γνωστοποίηση των αποτελε- 

σµάτων της διενεργηθείσας έρευνας, καθώς και 

όλων των στοιχείων που προέκυψαν από την 

οικεία διερεύνηση. Με την ευκαιρία της έγγραφης 

αυτής παρέµβασής του, ο ΣτΠ υπογράµµισε την 

αδιαπραγµάτευτη υποχρέωση κάθε δηµόσιας 

αρχής, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελληνικής 

Αστυνοµίας, να συµβάλλει ενεργά και µε συνέπεια 

στην καταπολέµηση στερεοτύπων που συνδέουν 

αρνητικά κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως η παρα- 

βατικότητα, µε µόνη την ιδιότητα συγκεκριµένης 

φυλετικής καταγωγής. Προς την κατεύθυνση αυτή 

επισήµανε την ιδιαίτερη σηµασία που έχει ο σαφής 

διαχωρισµός της αρνητικής κρίσης σε βάρος 

προσώπων και των λόγων στους οποίους αυτή 

θεµελιώνεται, από την ιδιαίτερη φυλετική τους 

καταγωγή κατέληξε ότι ενδεχόµενη αναφορά σε 

αυτή την τελευταία, θα πρέπει να µπορεί να 

δικαιολογηθεί ως προς την ακρίβεια και τη 

σκοπιµότητά της µε βάση συγκεκριµένα στοιχεία, 

τα οποία η αρχή που διενεργεί τη σχετική κρίση θα 

πρέπει να είναι σε ετοιµότητα να θέσει υπ’ όψιν 

όσων κατά περίπτωση δικαιούνται να λάβουν 

γνώση αυτών. Ο ΣτΠ µετά την αποστολή απαντή- 

σεων από την αστυνοµία υποχρεώθηκε να διακόψει 

την περαιτέρω διερεύνηση της αναφοράς 

(υπόθεση 11269/2009).

9

σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4 του νόµου 

αυτού στο ρυθµιστικό του πεδίο εµπίπτουν οι 

πράξεις στις οποίες η διοίκηση ενεργεί συναλ- 

λακτικά και όχι κυριαρχικά, όπως, εν προκειµένω, 

στις περιπτώσεις έκδοσης αδειών οδήγησης 

(υπόθεση 11008/2009).
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2.2.1.2 Άρνηση χορήγησης πιστοποιητικών οικογε- 

νειακής κατάστασης σε δηµότες τσιγγανικής καταγωγής

Ο προσφεύγων διαµαρτυρήθηκε για τα ανυπέρ- 

βλητα προβλήµατα που έχουν ανακύψει από την 

άρνηση χορήγησης πιστοποιητικών οικογενειακής 

κατάστασης σε δηµότες τσιγγανικής καταγωγής 

λόγω παράλειψης δήλωσης κυρίου ονόµατος στα 

τέκνα τους. Στο πλαίσιο διερεύνησης αναφοράς, ο 

ΣτΠ διενέργησε επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή 

του ∆ήµου Σοφάδων του Ν. Καρδίτσας τον Μάρτιο 

του 2009 και στελέχη του πραγµατοποίησαν 

συναντήσεις µε τους αρµόδιους τοπικούς φορείς 

(∆ήµο Σοφάδων και τοπικές οργανώσεις Ροµά) για 

θέµατα τα οποία αφορούν την αστική και δηµοτική 

κατάσταση των εκεί εγκατεστηµένων Ροµά. Κατά τη 

διενέργεια της αυτοψίας, αναφέρθηκαν περιστατικά 

που σχετίζονταν µε προβλήµατα στη δηµοτολο- 

γική εγγραφή τσιγγάνων λόγω µη σύνταξης ληξιαρ- 

χικής πράξης ή λόγω απουσίας προηγούµενων 

εγγραφών των γονέων τους, καθώς και περιστατικά 

που αφορούσαν την άρνηση χορήγησης πιστοποιη- 

τικών οικογενειακής κατάστασης σε δηµότες τσιγγα- 

νικής καταγωγής λόγω παράλειψης δήλωσης 

κυρίου ονόµατος. ∆ιαπιστώθηκε επίσης πρόβληµα 

και σε µεταδηµοτεύσεις προσώπων, τα οποία είναι 

εγγεγραµµένα σε δηµοτολόγια άλλων δήµων ή 

κοινοτήτων. Το βασικότερο ωστόσο πρόβληµα, το 

οποίο αντιµετωπίζουν οι τσιγγάνοι που αιτούνται τη 

µεταδηµότευσή τους σχετίζεται µε το γεγονός ότι, 

µολονότι έχουν συµπληρώσει χρόνο πραγµατικής 

εγκατάστασης στην περιοχή µεγαλύτερο της δεκα- 

ετίας, στερούνται στοιχείων πιστοποίησης της εγκα- 

τάστασής τους (π.χ. λογαριασµοί ∆.Ε.Η, ύδρευσης 

κλπ.) λόγω του γεγονότος ότι η πλειονότητα αυτών 

διαµένει σε πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές. 

Συνεπεία αυτού, οι αιτήσεις τους απορρίπτονται για 

τυπικούς λόγους. Τα αποτελέσµατα διερεύνησης 

της αναφοράς αυτής αξιοποιήθηκαν και στην 

Ειδική Έκθεση για τη δηµοτολογική τακτοποίηση 

των Τσιγγάνων, περίληψη της οποίας παρατίθεται 

στην τρίτη ενότητα της παρούσας (υπόθεση 

11299/2008).

2.2.1.3 ∆ιαδικασία διαπίστωσης της ελληνικής

ιθαγένειας και τακτοποίησης της δηµοτολογικής

εγγραφής ελλήνων τσιγγάνων

Πολίτες τσιγγανικής καταγωγής ζήτησαν τη διαµεσο- 

λάβηση του ΣτΠ προκειµένου να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία διαπίστωσης της ελληνικής ιθαγένειας 

και της δηµοτολογικής τους εγγραφής. Το ειδικότερο 

πρόβληµα που επισήµαναν σχετίζονταν µε την αδυ- 

ναµία συναλλαγής τους µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, 

λόγω του γεγονότος ότι στερούνται δελτίου αστυ- 

νοµικής ταυτότητας και, συνεπεία αυτού, δεν 

µπορούν να ασκήσουν µια σειρά δικαιωµάτων που 

προϋποθέτουν την κατοχή της (αριθµό φορο- 

λογικού µητρώου, βιβλιάριο υγείας κλπ). Από τα 

στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψιν του ΣτΠ, προέκυψε 

ότι οι προσφεύγοντες ήταν κάτοχοι βεβαιώσεων 

που τους είχαν χορηγηθεί στο παρελθόν από την 

αρµόδια τότε υπηρεσία της Ελληνικής Χωροφυ- 

λακής, στο πλαίσιο διαδικασίας για τη διευκό- 

λυνση διαπίστωσης της ελληνικής τους ιθαγένειας 

και τακτοποίησης της δηµοτολογικής τους εγγραφής. 

Η εν λόγω διαδικασία προβλεπόταν στις µε αριθµ. 

πρωτ. 69468/212/20.10.1978 και 16701/81/12.03.1979 

Γενικές ∆ιαταγές του Υπουργείου Εσωτερικών, 

«Τακτοποίηση από απόψεως ιθαγένειας των δια- 

βιούντων στη Χώρα µας Αθιγγάνων» και «Περί της 

εγγραφής των αδήλωτων Αθιγγάνων». Σύµφωνα 

µε τη διαδικασία αυτή, η δυνατότητα εγγραφής στο 

δηµοτολόγιο προβλεπόταν κατά παρέκκλιση των 

διατάξεων του Ν. 344/1976 “Περί ληξιαρχικών 

πράξεων” και του Π.∆.497/1991 του ∆ηµοτικού 

και Κοινοτικού Κώδικα, όπως έχει τροποποιηθεί µε 

το Ν. 3013/2002. Οι ρυθµίσεις των ως άνω Γενικών 

∆ιαταγών του Υπουργείου Εσωτερικών, αφορού- 

σαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από τσιγγά- 

νους που διαβιούν στην ελληνική επικράτεια, τη 

διαδικασία εγγραφής τους στα µητρώα αρρένων 

και στα δηµοτολόγια (Ν∆ 570/1963, Π∆ 6/10/1951), 

καθώς και τη διαδικασία για τον καθορισµό της 

ηλικίας τους ελλείψει των απαραίτητων δικαιολο- 

γητικών που την πιστοποιούν (Ν.∆.762/1970). 
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Πλέον όµως η ειδική αυτή διαδικασία για την 

εγγραφή αδήλωτων τσιγγάνων στα δηµοτολόγια 

δεν προβλέπεται, µε αποτέλεσµα οι ενδιαφερό- 

µενοι να αντιµετωπίζουν ανυπέρβλητες δυσχέρειες 

στη δηµοτολογική τους τακτοποίηση, γεγονός που 

επηρεάζει σειρά δικαιωµάτων που την προϋπο- 

θέτουν και δυσχεραίνει όλο το φάσµα συναλ- 

λαγών της συγκεκριµένης πληθυσµιακής οµάδας 

µε τη διοίκηση. Το γεγονός αυτό, µολονότι δεν 

εµπίπτει stricto sensu στο ρυθµιστικό πεδίο του 

Ν.3304/2005 και συγκεκριµένα, στη διάταξη του 

άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. η΄ που απαγορεύει τις 

διακρίσεις λόγω φυλετικής καταγωγής κατά την 

πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται 

συναλλακτικά στο κοινό, αναδεικνύει τη δοµική 

διάσταση του προβλήµατος και την ανάγκη ειδικής 

ρύθµισης. Για τον λόγο αυτό, ο Συνήγορος του 

Πολίτη αξιοποιώντας την εµπειρία του από τη 

διερεύνηση µεγάλου αριθµού υποθέσεων σχετικά 

µε τη δηµοτολογική τακτοποίηση των ελλήνων 

τσιγγάνων εκπόνησε Ειδική Έκθεση η οποία παρα- 

τίθεται αναλυτικότερα, όπως προαναφέρθηκε στην 

τρίτη ενότητα (υποθέσεις 1279/2009, 1280/2009, 

1281/2009 και 1282/2009).

2.2.2 Στέγαση

2.2.2.1 Χορήγηση στεγαστικών δανείων σε

έλληνες τσιγγάνους

Όπως είχε επισηµανθεί και στην Έκθεση του 2008 

στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών µε θέµα τις 

δυσχέρειες που αντιµετωπίζουν οι έλληνες τσιγγά- 

νοι κατά τη διαδικασία χορήγησης στεγαστικών 

δανείων, ο ΣτΠ έχει διαπιστώσει αρκετά προβλή- 

µατα στην εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας 

[ΚΥΑ 33165/2006 (ΦΕΚ Β’ 780-29.06.2006)]. Τα 

προβλήµατα αυτά έχουν αναδείξει τις εγγενείς 

αδυναµίες της οικείας νοµοθεσίας, αλλά και την 

περιορισµένη ρυθµιστική εµβέλεια του νοµοθετικού 

πλαισίου για τις διακρίσεις. Έτσι, µολονότι ο 

Ν.3304/2005 περιλαµβάνει στο ρυθµιστικό του 

πεδίο τις διακρίσεις λόγω φυλετικής καταγωγής, 

αδυνατεί να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά προσκόµ- 

µατα στην απόλαυση δικαιωµάτων αυτής της 

πληθυσµιακής οµάδας, όταν αυτά συνδέονται µε 

δοµικού χαρακτήρα προβλήµατα. Συγκεκριµένα, ο 

ΣτΠ έχει επισηµάνει ότι µεγάλο µέρος δικαιούχων 

αντιµετωπίζουν ανυπέρβλητες δυσκολίες στην 

προσπάθειά τους να υπαχθούν στο συγκεκριµένο 

στεγαστικό πρόγραµµα για τυπικούς κυρίως 

λόγους. Αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο 

γεγονός ότι σηµαντικός αριθµός προσώπων της 

πληθυσµιακής αυτής οµάδας στερείται δηµοτολο- 

γικής εγγραφής και συνεπώς, δεν είναι σε θέση να 

προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (π.χ. 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης), προκει- 

µένου να κάνει χρήση του οικείων ευνοϊκών 

ρυθµίσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόµη και σε 

περιπτώσεις που υφίσταται δηµοτολογική εγγραφή 

οι ενδιαφερόµενοι αντιµετωπίζουν αρκετές δυσκο- 

λίες στη χορήγηση από τις αρµόδιες αρχές βεβαί- 

ωσης µόνιµης κατοικίας. Αυτό οφείλεται είτε στην 

αδυναµία τους να προσκοµίσουν τα απαιτούµενα 

πιστοποιητικά, ακόµη και όταν διαθέτουν µόνιµη 

κατοικία, είτε στην αντικειµενική τους αδυναµία να 

πιστοποιήσουν µια µόνιµη κατοικία όταν υποχρεώ- 

νονται να την εγκαταλείψουν προσωρινά για 

λόγους ανεύρεσης ευκαιριακής εργασίας (π.χ. 

πλανόδιο εµπόριο, αγροτικές εργασίες, εποχική 

απασχόληση κλπ). Περαιτέρω, ο ΣτΠ στο πλαίσιο 

διερεύνησης σχετικών αναφορών έχει διαπιστώσει 

προβλήµατα ακόµη και στη διαδικασία υλοποίη- 

σης του προγράµµατος χορήγησης στεγαστικών 

δανείων. Τα προβλήµατα αυτά αφορούν τόσο τη 

διαδικασία εξέτασης των σχετικών αιτηµάτων και τη 

σύνταξη των προσωρινών πινάκων από τους 

αρµόδιους Ο.Τ.Α, όσο και στον συντονισµό των 

υπηρεσιών των ∆ήµων και της κεντρικής υπηρε- 

σίας του Υπουργείου Εσωτερικών για την τελική 

έγκριση των δανείων. Τέλος, ιδιαίτερα προβληµα- 

τική έχει αναδειχθεί η απουσία πρόβλεψης από την 

ισχύουσα νοµοθεσία µηχανισµού εποπτείας και 

παρακολούθησης του προγράµµατος, µε συνέπεια 

να µην καθίσταται δυνατή η συναγωγή ασφαλών 

συµπερασµάτων σχετικά µε τον βαθµό υλοποίη- 
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2.4.1. Εργασία

2.4.1.1 ∆υσχέρειες κατά τη µεταφορά στο χώρο εργασίας

Προσφεύγουσα µε κινητικό πρόβληµα και ποσοστό 

αναπηρίας 67%, η οποία εργαζόταν σε δηµόσιο 

νοσοκοµείο, διαµαρτυρήθηκε για τις δυσχέρειες 

που αντιµετώπιζε καθηµερινά κατά τη µεταφορά 

της στον τόπο εργασίας της. Συγκεκριµένα, το 

νοσοκοµείο στο οποίο εργαζόταν είχε συνάψει 

σύµβαση µε ιδιωτικό ταξιδιωτικό γραφείο για την 

καθηµερινή µεταφορά του προσωπικού του προς 

και από τον τόπο εργασίας µέσω µισθωµένων 

λεωφορείων. Εξαιτίας του κινητικού προβλήµατος 

που παρουσίαζε, η αναφερόµενη ισχυρίστηκε ότι 

κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από το λεωφο- 

ρείο είχε ανάγκη από µέτρα διευκόλυνσης που 

συνίσταντο, είτε στην επιγονάτιση του λεωφορείου, 

είτε στην προσέγγιση αυτού σε υψηλό πεζοδρόµιο. 

Ωστόσο, ορισµένοι από τους οδηγούς των 

οχηµάτων αρνούντο να διευκολύνουν την πρό- 

σβασή της µε ένα από τα ως άνω µέτρα, µε 

συνέπεια να υφίσταται µεγάλη καταπόνηση ή να

αναζητά εναλλακτικούς τρόπους µετακίνησης. 

Επίσης, η αναφερόµενη ισχυρίστηκε ότι είχε ήδη 

διαµαρτυρηθεί για τη συγκεκριµένη συµπεριφορά 

σε υπαλλήλους του ταξιδιωτικού πρακτορείου, οι 

οποίοι την ενηµέρωσαν ότι η καταρτισθείσα σύµ- 

2.4.  ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ANΑΠΗΡΙΑΣ

2.3.  Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Η γενική ρήτρα εξαίρεσης από το ρυθµιστικό πεδίο 

του Ν.3034/2005 των διακρίσεων λόγω ιθαγέ- 

νειας, σε συνδυασµό µε τους περιορισµούς που 

τίθενται στο πεδίο εφαρµογής του νόµου, φαίνεται 

ότι, σε πολλές περιπτώσεις, καθιστά ιδιαιτέρως 

δυσχερή τη διερεύνηση καταγγελιών για διακρί- 

σεις σε βάρος αλλοδαπών για λόγους φυλετικής ή 

εθνικής καταγωγής, τουλάχιστον υπό το πρίσµα 

του N. 3304/2005. Το ζήτηµα αυτό έχει απασχο- 

λήσει τον Συνήγορο του Πολίτη ήδη από την 

έναρξη εφαρµογής του N.3304/2005 και έχει 

επανειληµµένα επισηµανθεί στις Ετήσιες Εκθέσεις 

του. Ο πρόσφατα ψηφισθείς N.3838/2010 για την 

απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς 

µετανάστες που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, 
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σης των στόχων του προγράµµατος, αλλά και την 

πραγµατική στεγαστική αποκατάσταση των δικαιού- 

χων. Οι διαπιστώσεις αυτές του ΣτΠ αναµένεται να 

αποτελέσουν ειδικό αντικείµενο συνολικότερης 

επεξεργασίας και παρέµβασής του εντός του έτους 

2010 (υποθέσεις 18637/2005, 1853/2007, 9817/2008, 

15366/2008, 1110/2009, 6736/2009).

αναµένεται να άρει σε σηµαντικό βαθµό την ως 

άνω δυσχέρεια και να διευρύνει σηµαντικά στο 

µέλλον το πεδίο προστασίας αυτής της κατηγορίας 

προσώπων. Παραµένει ωστόσο επιτακτική η ανάγκη 

επανεξέτασης των ρυθµίσεων του N.3304/2005 

που αφορούν την εξαίρεση της ιθαγένειας από το 

πεδίο εφαρµογής του νόµου, ιδίως στο σκέλος 

που αφορά: α) αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων 

χωρών που έχουν εγκατασταθεί και διαµένουν επί 

µακρόν στην Ελλάδα, και β) περιπτώσεις καταγγε- 

λιών υπηκόων τρίτων χωρών, η διερεύνηση των 

οποίων προκαλεί σοβαρές υπόνοιες υποκρυπτό- 

µενης δυσµενούς διάκρισης λόγω φυλετικής ή 

εθνικής καταγωγής.



βαση δεν περιείχε ειδική πρόβλεψη για περιπτώ- 

σεις υπαλλήλων που είναι άτοµα µε αναπηρία και, 

για τον λόγο αυτό, χρήζουν ειδικών µέτρων διευκο- 

λύνσεων κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από 

τα λεωφορεία.

Ο ΣτΠ απηύθυνε επιστολή προς το εµπλεκόµενο 

νοσοκοµείο επισηµαίνοντας ότι οι ισχυρισµοί της 

αναφεροµένης έθεταν πράγµατι ζήτηµα παραβίασης 

της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω αναπη- 

ρίας, όπως αυτή θεσπίζεται από τις διατάξεις 

του Ν. 3304/2005, και ότι ο εργοδότης οφείλει να 

διασφαλίζει την αξιοποίηση οποιασδήποτε παροχής 

για όλους τους εργαζόµενους, συµπεριλαµβανο- 

µένων και εκείνων που είναι άτοµα µε αναπηρία. 

Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται, µόνον εάν 

σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν.3304/2005, 

συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον 

εργοδότη, χωρίς ωστόσο να θεωρείται, σύµφωνα 

µε το ίδιο άρθρο, δυσανάλογη επιβάρυνση εκείνη 

που αντισταθµίζεται από µέτρα προστασίας στο 

πλαίσιο άσκησης πολιτικής για την απασχόληση 

των ατόµων µε αναπηρία. Εν προκειµένω, ο ΣτΠ 

επισήµανε ότι µέτρα διευκόλυνσης, όπως η επι- 

γονάτιση των λεωφορείων (λειτουργία που απαιτεί 

την ύπαρξη ειδικού µηχανισµού, ο οποίος υπάρχει 

στα περισσότερα σύγχρονα λεωφορεία, χωρίς να 

είναι ωστόσο υποχρεωτικός) ή η προσέγγισή τους 

σε υψηλό πεζοδρόµιο, δεν συνεπάγονται δυσανά- 

λογη επιβάρυνση. Με βάση το συγκεκριµένο 

σκεπτικό, ο ΣτΠ κατέληγε στην πρόταση να εξε- 

ταστεί η πραγµατική βασιµότητα των ισχυρισµών 

της αναφεροµένης και να συνεκτιµηθεί η κείµενη 

νοµοθεσία για την απαγόρευση των διακρίσεων 

λόγω αναπηρίας κατά την ανανέωση ή κατάρτιση 

νέας σύµβασης µε ιδιωτική επιχείρηση για τη 

µεταφορά του προσωπικού. 

Σε απάντηση των ανωτέρω, το νοσοκοµείο κοινο- 

ποίησε στον ΣτΠ επιστολή της συµβληθείσας 

επιχείρησης όπου αναφερόταν ότι τα λεωφορεία 

που χρησιµοποιεί, πλην µεµονωµένων εξαιρέ- 

σεων, διαθέτουν σύστηµα επιγονάτισης. 

Με τα δεδοµένα αυτά και, ενώ διαφαινόταν σοβαρό 

ενδεχόµενο για θετική έκβαση της υπόθεσης, η 

προσφεύγουσα αποσπάστηκε σε άλλο νοσοκοµείο, 

γεγονός που υποχρέωσε τον ΣτΠ να διακόψει την 

περαιτέρω διερεύνηση της αναφοράς (υπόθεση 

473/2009).

2.4.1.2 ∆υσχέρειες κατά την πρόσβαση στο χώρο

εργασίας

Εργαζόµενη σε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση που 

τυγχάνει άτοµο µε αναπηρία (χρήστης αναπηρικού 

αµαξιδίου) διαµαρτυρήθηκε στον ΣτΠ για το γεγονός 

ότι υποχρεώθηκε σε αναιτιολόγητη υπηρεσιακή 

µετακίνηση, η οποία είχε ως συνέπεια να µετακι- 

νηθεί σε χώρο µε δυσχερέστερη για αυτήν πρό- 

σβαση και να της ανατεθούν καθήκοντα κατώτερα 

των προσόντων της, αλλά και των καθηκόντων 

που ασκούσε στην προηγούµενη θέση της. Στο 

πλαίσιο διερεύνησης της αναφοράς, ο ΣτΠ 

απέστειλε έγγραφο στην εµπλεκόµενη υπηρεσία 

στο οποίο, αφενός παρουσιάστηκε αναλυτικά το 

νοµικό πλαίσιο της διαµεσολάβησης (µε έµφαση 

στη ρύθµιση για τη µερική αναστροφή του βάρους 

απόδειξης) και, αφετέρου διατυπώθηκε σειρά ερω- 

τηµάτων προκειµένου να διακριβωθούν οι λόγοι 

για τους οποίους έγινε η συγκεκριµένη µετακίνηση. 

Τελικώς, ο ΣτΠ διαπίστωσε ότι οι λόγοι που 

προβλήθηκαν για την υπηρεσιακή µετακίνηση της 

αναφεροµένης από την πλευρά της εµπλεκόµενης 

υπηρεσίας ήταν αόριστοι και, κατ’ εφαρµογή της 

µερικής αναστροφής του βάρους απόδειξης κατέ- 

ληγε ότι η συγκεκριµένη µετακίνηση φαίνεται να 

συνιστά διακριτική µεταχείριση λόγω αναπηρίας. 

Στο έγγραφο το οποίο απέστειλε στην εµπλεκό- 

µενη Nοµαρχιακή Aυτοδιοίκηση, ο ΣτΠ διατύπωσε 

τις ως άνω διαπιστώσεις του και επισήµανε την 

ανάγκη να βρεθεί άµεσα υλοποιήσιµη λύση, η 

οποία θα είναι συµβατή τόσο µε τις πραγµατικές 

ανάγκες της υπηρεσίας στην οποία απασχολείται η 

προσφεύγουσα όσο και µε τη νοµοθεσία κατά των 

διακρίσεων. Η υπόθεση εξακολουθεί να εκκρεµεί 

(υπόθεση 7159/2009). 
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2.4.1.3 Αίτηµα µετάταξης για λόγους υγείας

Εργαζόµενη σε ΚΕΠ προσέφυγε στον ΣτΠ ισχυριζό- 

µενη ότι λόγω φλεβικής θρόµβωσης την οποία 

αντιµετωπίζει οφείλει να αποφεύγει την ορθοστα- 

σία, την καθιστική ζωή και τις αγχογόνες κατα- 

στάσεις στην εργασία της. Για τον λόγο αυτό ζήτησε 

τη διαµεσολαβητική παρέµβαση του ΣτΠ µε αίτηµα 

τη µετάταξή της σε άλλη υπηρεσία. Ο ΣτΠ διευ- 

κρίνισε στην προσφεύγουσα ότι η υποχρέωση του 

εργοδότη να λαµβάνει µέτρα εύλογων προσαρ- 

µογών για εργαζόµενους µε αναπηρία εξαντλείται, 

κατ’ αρχήν, µέσα στην ίδια την υπηρεσία στην 

οποία απασχολείται ο εργαζόµενος και δεν καλύπτει 

αίτηµα για µετάταξή του σε άλλη υπηρεσία. Στο 

πλαίσιο αυτό, ο ΣτΠ απέστειλε έγγραφο στην υπεύ- 

θυνη για τη λειτουργία του ΚΕΠ στο οποίο επι- 

σηµάνθηκε το νοµικό πλαίσιο για την παρέµβαση 

της Αρχής και παράλληλα, ζητήθηκε ενηµέρωση 

για τυχόν µέτρα εύλογων προσαρµογών που έχουν 

ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν. Απαντώντας, η 

υπεύθυνη για τη λειτουργία του ΚΕΠ ανέφερε στον 

ΣτΠ ότι έχει ήδη επιτραπεί στην αναφερόµενη να 

κάνει συχνά διαλείµµατα όποτε το κρίνει αναγκαίο, 

ότι της ανατίθενται περισσότερο διοικητικά καθή- 

κοντα µακριά από την άµεση εξυπηρέτηση του 

κοινού και, ότι έχει µειωθεί το ωράριο εργασίας της 

κατά µία ώρα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 

κείµενη νοµοθεσία για τους εργαζόµενους µε 

αναπηρία που απασχολούνται στο ∆ηµόσιο. Ο ΣτΠ 

κοινοποίησε την απάντηση στην αναφερόµενη ζη- 

τώντας τις απόψεις της. Η αναφερόµενη παρά την 

παρέλευση ικανού χρόνου από την αποστολή των 

εγγράφων δεν ανταποκρίθηκε στην παράκληση 

του ΣτΠ, γεγονός που τον υποχρέωσε να διακόψει 

την περαιτέρω διερεύνηση της αναφοράς (υπόθεση 

11734/2009).

2.4.1.4 Εύλογες προσαρµογές στο χώρο εργασίας

Η ΕΣΑµεΑ προσέφυγε στον ΣτΠ για λογαριασµό 

εργαζόµενης µε αναπηρία που απασχολείται ως 

νοσηλεύτρια σε δηµόσιο νοσοκοµείο και ζήτησε τη 

διαµεσολάβησή του, προκειµένου να ληφθούν 

µέτρα εύλογων προσαρµογών στο χώρο εργασίας 

της. Σε σύντοµο χρόνο µετά την κατάθεση της 

αναφοράς και, πριν ο ΣτΠ προβεί σε οποιαδήποτε 

ενέργεια, κοινοποιήθηκε από την ΕΣΑµεΑ στον ΣτΠ 

έγγραφο της ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου από το 

οποίο προέκυπτε ότι ήδη είχαν ληφθεί µέτρα 

εύλογων προσαρµογών. Μετά τη θετική αυτή εξέ- 

λιξη, ο ΣτΠ διέκοψε την περαιτέρω παρέµβασή του 

(υπόθεση 13087/2009).

2.4.1.5 Απόλυση δόκιµου αστυφύλακα λόγω

αναπηρίας

Η ΕΣΑµεΑ υπέβαλε αναφορά στον ΣτΠ διαµαρτυ- 

ρόµενη για την απόλυση από τη Σχολή Αστυφυ- 

λάκων δόκιµου αστυφύλακα ο οποίος, ένα περί- 

που χρόνο µετά την εισαγωγή του στη Σχολή, 

υπέστη ατύχηµα εκτός υπηρεσίας το οποίο του 

προκάλεσε σοβαρή αναπηρία. Η απόφαση της 

απόλυσης προκλήθηκε σε συνέχεια κρίσης της 

Ανώτατης Υγειονοµικής Επιτροπής της Αστυνοµίας, 

µε την οποία ο ενδιαφερόµενος κρίθηκε ακατάλ- 

ληλος για τη συνέχιση της φοίτησης, αλλά και για 

την παραµονή του στο Σώµα της Ελληνικής Αστυ- 

νοµίας. Ο ΣτΠ απέστειλε έγγραφο στον Προϊστά- 

µενο Ανθρώπινου ∆υναµικού της Ελληνικής Αστυ- 

νοµίας όπου παρουσίαζε το νοµικό πλαίσιο σχε- 

τικά µε την απαγόρευση των διακρίσεων, επισηµαί- 

νοντας ότι µετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3304/2005 

θα πρέπει να θεωρείται καταργηµένη κάθε προη- 

γούµενη διάταξη που αντίκειται στην απαγόρευση 

των διακρίσεων, λόγω αναπηρίας, επισηµαίνοντας 

ότι η διάταξη του Ν.∆ 935/1971 που προβλέπει 

την απόλυση από το Σώµα της Αστυνοµίας όσων 

κρίνονται ακατάλληλοι από την αρµόδια υγειονο- 

µική Επιτροπή, θα πρέπει να επανεξετασθεί υπό το 

πρίσµα των διατάξεων του ως άνω νόµου. Στο 

πλαίσιο αυτό, ο ΣτΠ ζήτησε να πληροφορηθεί κατ’ 

αρχήν σχετικά µε την αντιµετώπιση που τυγχάνουν 

οι αστυφύλακες (δόκιµοι και εν ενεργεία) οι οποίοι 

καθίστανται ανάπηροι εκτός υπηρεσίας και, εάν 

στην προκειµένη περίπτωση προηγήθηκε της από- 
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λυσης η διερεύνηση της δυνατότητας παραµονής 

στη Σχολή Αστυφυλάκων µε αναπροσαρµογή 

του προγράµµατος σπουδών κατά τρόπο που να 

παρέχει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόµενο να 

αναλάβει στη συνέχεια καθήκοντα, η εκπλήρωση 

των οποίων να καθίσταται δυνατή παρά την ανα- 

πηρία του. Στο πλαίσιο των επισηµάνσεων αυτών, 

ο ΣτΠ ζήτησε την επανεξέταση της απόφασης 

απόλυσης και αναµένει την ανταπόκριση της Σχολής 

Αστυφυλάκων (υπόθεση 19266/2009).

2.4.1.6 Εύλογες προσαρµογές στο ωράριο

απασχόλησης

Εργαζόµενος µε αναπηρία ο οποίος απασχολείται 

σε δηµοτική επιχείρηση ζήτησε τη διαµεσολάβηση 

του ΣτΠ, προκειµένου να του επιτραπεί να ερ- 

γάζεται µόνον κατά την απογευµατινή βάρδια, 

λόγω ζαλάδων που αντιµετωπίζει τις πρωινές ώρες 

και προκαλούνται από κρανιοεγκεφαλική κάκωση 

την οποία είχε υποστεί στο παρελθόν. 

Από έγγραφο που προσκόµισε ο αναφερόµενος 

προέκυψε ότι η δηµοτική επιχείρηση στην οποία 

εργάζεται έχει κυλιόµενο ωράριο, ότι οι εργαζό- 

µενοι οφείλουν να εργάζονται εναλλάξ µια 

εβδοµάδα πρωί και µια εβδοµάδα απόγευµα και 

ότι είχε ήδη ληφθεί µέριµνα ώστε ο αναφερόµενος 

να εργάζεται ορισµένες ηµέρες πρωί και ορισµένες 

ηµέρες απόγευµα µέσα στην ίδια εβδοµάδα, υπό 

την προϋπόθεση ότι υπάρχει συναίνεση από τους 

λοιπούς εργαζοµένους. Ο ΣτΠ απηύθυνε έγγραφο 

στη δηµοτική επιχείρηση στην οποία, αφού εξέθετε 

το νοµικό πλαίσιο για την απαγόρευση των διακρί- 

σεων λόγω αναπηρίας, ζητούσε να πληροφορηθεί 

εάν έχουν ερωτηθεί οι υπόλοιποι εργαζόµενοι που 

απασχολούνται στο ίδιο αντικείµενο µε τον αναφε- 

ρόµενο για το ενδεχόµενο να απασχολούνται µόνο 

πρωινές ώρες, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν 

καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήµατος 

του προσφεύγοντος µε ενδεχόµενη συναινετική 

από την πλευρά των συναδέλφων του διευθέτηση. 

Ο ΣτΠ αναµένει την ανταπόκριση της υπηρεσίας 

(υπόθεση 24322/2009).

2.4.1.7 Αλλαγή καθηκόντων διδασκαλίας σε

εκπαιδευτικό

Η ΕΣΑµεΑ υπέβαλε αναφορά στον ΣτΠ διαµαρτυ- 

ρόµενη για διακριτική µεταχείριση σε βάρος εκπαι- 

δευτικού Β΄/θµιας εκπαίδευσης ο οποίος είχε 

υποστεί µεταµόσχευση νεφρού. Σύµφωνα µε την 

ΕΣΑµεΑ η διακριτική µεταχείριση συνίστατο στο 

γεγονός ότι, κατ’ εντολή του αρµόδιου προϊστα- 

µένου, ανατέθηκε στον συγκεκριµένο εκπαιδευτικό 

η διδασκαλία στη Β΄ τάξη του Λυκείου αντί της Γ΄ 

(στην οποία δίδασκε τα δύο προηγούµενα έτη) µε 

το αιτιολογικό ότι ενδέχεται να χρειαστεί να απου- 

σιάσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα εξαιτίας του 

βεβαρηµένου ιατρικού του ιστορικού. Ο ΣτΠ εκτι- 

µώντας τα περιστατικά που τέθηκαν υπ’ όψιν του 

έκρινε ότι οι µαθητές της Γ΄ τάξης του Λυκείου, 

λόγω της προετοιµασίας τους για τη συµµετοχή 

τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, χρήζουν πράγ- 

µατι ειδικής µέριµνας ως προς την διασφάλιση – 

κατά το δυνατόν – σταθερότητας στην τήρηση του 

προγράµµατος διδασκαλίας και ότι, σε κάθε περί- 

πτωση, η ανάθεση διδασκαλίας στις Α΄ και Β΄ τάξεις 

του Λυκείου δεν µπορεί να θεωρηθεί µείωση της 

προσωπικότητας ή αµφισβήτηση της επαγγελµα- 

τικής ικανότητας ενός εκπαιδευτικού, σε βαθµό 

τουλάχιστον που να συνιστά µεταχείριση λιγότερο 

ευνοϊκή σε σχέση µε την ανάθεση διδασκαλίας στη 

Γ΄ τάξη του Λυκείου (υπόθεση 22966/2009).

2.4.1.8 Εύλογες προσαρµογές σε ιδιωτική επιχείρηση

Η ΕΣΑµεΑ κατήγγειλε στον ΣτΠ τη µη εγκατάσταση 

ειδικού λογισµικού για τυφλή εργαζόµενη στον 

ΟΤΕ. Η προσφεύγουσα ένωση είχε ήδη απευθυνθεί 

και στο ΣΕΠΕ, τον αρµόδιο καθ’ ύλην φορέα για τη 

διερεύνηση σχετικών καταγγελιών στον ιδιωτικό 

τοµέα. Κατόπιν τούτου, ο ΣτΠ διέκοψε τη διερεύνηση 

της αναφοράς και την έθεσε στο αρχείο ως ιδιωτική 

διαφορά, µη εµπίπτουσα στην αρµοδιότητά του 

(υπόθεση 2010/2009).
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2.4.1.9 Αδυναµία πρόσβασης δικαστικής

υπαλλήλου σε χώρο σύγκλησης πειθαρχικού

συµβουλίου που διενεργείτο σε βάρος της

Η προσφεύγουσα, δικαστική υπάλληλος µε αναπη- 

ρία και χρήστης αναπηρικού αµαξιδίου, διαµαρ- 

τυρήθηκε για την αντικειµενική της αδυναµία να 

παρασταθεί σε συνεδρίαση πειθαρχικού συµβου- 

λίου που διενεργήθηκε προκειµένου να διερευ- 

νηθεί πειθαρχικό της παράπτωµα. Συγκεκριµένα, 

το εν λόγω πειθαρχικό συµβούλιο συγκλήθηκε 

στον πρώτο όροφο κτιρίου το οποίο δεν διαθέτει 

ανελκυστήρα, γεγονός το οποίο κατέστησε αδύ- 

νατη την πρόσβασή της σε αυτό. 

Ο ΣτΠ διέκοψε τη διερεύνηση της αναφοράς, λόγω 

του γεγονότος ότι στην αρµοδιότητά δεν υπάγονται 

οι δικαστικές αρχές (άρθρο 3 § 2 του Ν.3094/2003). 

Η υπόθεση διαβιβάστηκε ωστόσο, στον Γραµµα- 

τέα του Υπ. ∆ικαιοσύνης, προκειµένου να εξεταστεί 

από την Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης, µε την παρά- 

κληση να ενηµερωθεί και ο ΣτΠ για οποιαδήποτε 

εξέλιξη. Ο ΣτΠ δεν έχει λάβει καµµία σχετική ενηµέ- 

ρωση (υπόθεση 5253/2009) για περαιτέρω εξελίξεις.

2.4.1.10 ∆υσµενής µεταχείριση δικαστικής λειτουργού

Αντίστοιχη είναι η περίπτωση προσφεύγουσας, τέως 

Εισαγγελέως Πρωτοδικών, η οποία διαµαρτυρή- 

θηκε για διακριτική µεταχείριση που υπέστη λόγω 

αναπηρίας από τον Προϊστάµενό της κατά την ανά- 

θεση των καθηκόντων της. Ο ΣτΠ και σε αυτή την 

υπόθεση υποχρεώθηκε να θέσει την αναφορά στο 

αρχείο λόγω αδυναµίας διερεύνησης υποθέσεων 

που αφορούν δικαστικές αρχές. ∆ιαβίβασε, ωστόσο 

την αναφορά στον Γεν. Γραµµατέα του Υπ. ∆ικαιο- 

σύνης µε την παράκληση να τη θέσει υπόψη της 

Επιτροπής Ίσης Μεταχείρισης και να ενηµερώσει 

και τον ΣτΠ για οποιαδήποτε εξέλιξη. Ο ΣτΠ δεν 

έχει λάβει καµµία σχετική ενηµέρωση (υπόθεση 

9036/2009) για περαιτέρω εξελίξεις.

2.4.1.11 Υπαγωγή εκπαιδευτικού, γονέα τέκνου µε 

αναπηρία σε καθεστώς µειωµένου ωραρίου

Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 

γονέας τέκνου µε αναπηρία ζήτησε τη διαµεσολά-  

βηση του ΣτΠ προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων, προκειµένου να καταστεί δυ- 

νατή η αναγνώριση σε αυτόν δικαιώµατος µειω- 

µένου ωραρίου εργασίας, κατ’ αναλογία µε τα ισχύ- 

οντα για τους λοιπούς εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο 

τοµέα που έχουν τέκνο µε αναπηρία. Όπως είχε 

πράξει και σε προηγούµενες αναφορές µε το ίδιο 

περιεχόµενο (βλ. Ετήσια Έκθεση για τις ∆ιακρίσεις 

του έτους 2008 υπό § 2.4.1), ο ΣτΠ διέκοψε τη 

διερεύνηση της αναφοράς, κρίνοντας ότι το αίτηµα 

για επεκτατική εφαρµογή των διατάξεων που αφο- 

ρούν τη µείωση ωραρίου σε εργαζόµενους που 

είναι γονείς τέκνων µε αναπηρία είναι θέµα που 

σχετίζεται µε την υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλ- 

λήλου και για τον λόγο αυτό εξαιρείται από τη 

διαµεσολαβητική του αρµοδιότητα. 

Η αναρµοδιότητα αυτή στο εν λόγω ζήτηµα, δεν 

κάµπτεται από την ειδική αρµοδιότητα του ΣτΠ ως 

φορέα προώθησης της αρχής της ίσης µεταχεί- 

ρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας, διότι η οικεία νοµο- 

θεσία προϋποθέτει, είτε ο ίδιος ο εργαζόµενος να 

υφίσταται διάκριση στην εργασία του, είτε η φερό- 

µενη διάκριση να σχετίζεται µε την αναπηρία οικείου 

του προσώπου, γεγονός που δεν στοιχειοθετείτο 

στην προκειµένη περίπτωση. Επίσης, το ζήτηµα της 

υπαγωγής σε καθεστώς µειωµένου ωραρίου στη 

νοµοθεσία των διακρίσεων εµπίπτει στις διατάξεις 

περί λήψης µέτρων εύλογης προσαρµογής. Ως 

τέτοιο ωστόσο αφορά µόνον εργαζόµενους που 

είναι οι ίδιοι άτοµα µε αναπηρία. Προς τεκµηρίωση 

της άποψης αυτής, ο ΣτΠ παρέπεµψε σε απόφαση 

του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(Απόφαση ∆ΕΚ της 17ης Ιουλίου 2008 στην υπό- 

θεση C-303/06), µε την οποία έγινε δεκτό ότι οι 

διατάξεις της Οδηγίας 2000/78 µπορούν να εφαρ- 

µοστούν και σε εργαζόµενους που δεν αντιµετωπί- 

ζουν οι ίδιοι κάποια αναπηρία, έχουν όµως υπό τη 

φροντίδα τους άτοµα µε αναπηρία, εφόσον στοι- 
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χειοθετείται διάκριση σε βάρος τους για λόγους 

που σχετίζονται µε την αναπηρία των ατόµων που 

φροντίζουν. Στην ίδια απόφαση κρίθηκε ωστόσο 

ότι τα µέτρα εύλογων προσαρµογών εφαρµό- 

ζονται µόνον σε εργαζόµενους που αντιµετωπίζουν 

οι ίδιοι κάποια αναπηρία (υπόθεση 13751/2009).

2.4.1.12 Υπαγωγή συζύγου ατόµου µε αναπηρία 

σε καθεστώς µειωµένου ωραρίου

∆ηµοτική υπάλληλος µε αναπηρία διαµαρτυρή- 

θηκε στον ΣτΠ διότι η δηµόσια επιχείρηση στην 

οποία εργάζεται ο σύζυγός της απαίτησε να εξε- 

ταστεί η ίδια από υγειονοµική επιτροπή της επιχεί- 

ρησης, προκειµένου να διαπιστωθεί η αναπηρία 

της και να επιτραπεί στο σύζυγό της να κάνει χρήση 

του µειωµένου ωραρίου ως σύζυγος ατόµου µε 

αναπηρία. Ο ΣτΠ έκρινε ότι η συγκεκριµένη υπόθεση, 

αφορά στην πραγµατικότητα ζήτηµα υπηρεσιακής 

κατάστασης του συζύγου της αναφεροµένης και 

διέκοψε τη διερεύνησή της, µε το σκεπτικό που 

εκτέθηκε ανωτέρω ότι δηλαδή εν προκειµένω δεν 

στοιχειοθετείται διάκριση λόγω αναπηρίας στο 

πρόσωπο του ιδίου του εργαζόµενου, τα δε µέτρα 

εύλογων προσαρµογών δεν έχουν εφαρµογή σε 

εργαζόµενους που δεν είναι οι ίδιοι άτοµα µε 

αναπηρία (υπόθεση 21365/2009).

2.4.1.13 Αδυναµία αξιοποίησης µειωµένου

ωραρίου λόγω µη έγκαιρης ενηµέρωσης

∆ηµοτική υπάλληλος µε αναπηρία υπέβαλε ανα- 

φορά στον ΣτΠ µε την οποία ζητούσε τη διαµεσο- 

λάβησή του προκειµένου να αποζηµιωθεί από την 

Υπηρεσία της για το λόγο ότι δεν την ενηµέρωσε 

εγκαίρως ότι δικαιούται µείωση ωραρίου λόγω της 

αναπηρίας της, µε αποτέλεσµα να στερηθεί το 

συγκεκριµένο ευεργέτηµα για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. Ο ΣτΠ έκρινε ότι η παράλειψη της Υπηρε- 

σίας να ενηµερώσει εγκαίρως την αναφερόµενη για 

δικαίωµα σχετιζόµενο µε την αναπηρία της δεν 

συνιστά κάποιου είδους διακριτική µεταχείριση 

από αυτές που απαγορεύει ο Ν. 3304/2005 (ήτοι 

άµεση ή έµµεση διάκριση, εντολή για διάκριση ή 

παρενόχληση) και, εποµένως, η καταγγελλόµενη 

αυτή συµπεριφορά συνιστά θέµα που αφορά την 

εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση της υπαλλήλου και 

για τον λόγο αυτό εξαιρείται από την αρµοδιότητά 

του (υπόθεση 23315/2009).

2.4.1.14 Καθυστέρηση απόσπασης

Εκπαιδευτικός µε αναπηρία διαµαρτυρήθηκε στον 

ΣτΠ επειδή καθυστερούσε η διαδικασία απόσπα- 

σης που είχε ζητήσει από την υπηρεσία της. Ο ΣτΠ 

κατά τη διερεύνηση της αναφοράς διαπίστωσε ότι 

η καθυστέρηση αυτή δεν συνιστούσε διάκριση 

λόγω αναπηρίας και διέκοψε τη διερεύνηση της 

αναφοράς, γνωστοποιώντας τις διαπιστώσεις του 

στην ενδιαφερόµενη (υπόθεση 22165/2009).
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2.5.1 Πρόσβαση στην επαγγελµατική

 εκπαίδευση

2.5.1.1 ∆ιαγραφή σπουδαστή λόγω υπέρβασης

ορίου ηλικίας

Προσφεύγων σπουδαστής διαµαρτυρήθηκε στον 

ΣτΠ για τη διαγραφή του από την Σχολή Μονίµων 

Υπαξιωµατικών (ΣΜΥ) µε την αιτιολογία ότι «δεν 

πληρεί τα απαιτούµενα προσόντα εισαγωγής στα 

ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, ως προς το επιτρεπόµενο όριο ηλικίας». 

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει τον Οργα- 

νισµό της Σχολής Μονίµων Υπαξιωµατικών του 

Στρατού Ξηράς, οι υποψήφιοι των σχολών «… δεν 

πρέπει να έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας 

τους κατά την 31η ∆εκεµβρίου του έτους συµ- 

µετοχής τους στις εξετάσεις». Ο ΣτΠ µε έγγραφό 

του προς τη ΣΜΥ επισήµανε ότι σύµφωνα µε το 

άρθρο 7 παρ.1 περ.7 του ν.3304/2005, οι διατά- 

ξεις του έχουν εφαρµογή και «…στην πρόσβαση 

σε όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα επαγγελµατικού 

προσανατολισµού, επαγγελµατικής κατάρτισης, επι- 

µόρφωσης και επαγγελµατικού αναπροσανατολι- 

σµού, συµπεριλαµβανοµένης της απόκτησης πρα- 

κτικής επαγγελµατικής εµπειρίας». Ειδικά για τις 

ένοπλες δυνάµεις ή τα σώµατα ασφαλείας εξαί- 

ρεση από την εφαρµογή των ανωτέρω διατά- 

ξεων, κατ’αρχήν, είναι επιτρεπτή µόνο υπό την 

προϋπόθεση ότι «αφορά σε διαφορετική µεταχεί- 

ριση λόγω ηλικίας ή αναπηρίας σχετικής µε την 

Υπηρεσία» (άρθρο 8 παρ.4 του Ν. 3304/2005). 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, 

διαφορετική µεταχείριση είναι θεµιτή, µόνο σε 

περίπτωση που η ηλικία «λόγω της φύσης των 

συγκεκριµένων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων 

ή του πλαισίου εντός του οποίου αυτές ασκούνται, 

αποτελεί ουσιαστική και καθοριστική επαγγελµα- 

τική προϋπόθεση και εφόσον ο οικείος σκοπός είναι 

θεµιτός και η προϋπόθεση ανάλογη» (άρθρο 9 του 

Ν. 3304/2005).

Από τις ανωτέρω διατάξεις, ο ΣτΠ συνήγαγε ότι ο 

αποκλεισµός των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν 

συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους από την 

φοίτηση σε στρατιωτικές σχολές, δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ως µέτρο παρεκκλίσεως που δικαιο- 

λογείται προδήλως µε την επίκληση της ειδικής 

φύσης των εν λόγω επαγγελµατικών δραστηριο- 

τήτων ή από τις ειδικές συνθήκες της ασκήσεώς 

τους, χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση. Αξίζει εν 

προκειµένω να επισηµανθεί ότι, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή σε άλλες 

παραγωγικές σχολές, το όριο ηλικίας, το οποίο 

προβλέπεται ως τυπική προϋπόθεση για την 

εισαγωγή σε αυτές, είναι ουσιωδώς αυξηµένο». 

Η διαµεσολάβηση του ΣτΠ είχε θετική έκβαση στην 

περίπτωση του προσφεύγοντος, καθώς η αρµόδια 

υπηρεσία του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) 

ανακάλεσε τελικώς την ανακλητική πράξη κατάτα- 

ξής του και ο ενδιαφερόµενος συνεχίζει τη φοίτησή 

του στην ΣΜΥ. Πέρα όµως από τη συµµόρφωση 

µε τις υποδείξεις του ΣτΠ στην ατοµική περίπτωση, 

κρίνεται αναγκαία η αλλαγή της ισχύουσας νοµο- 

θεσίας αναφορικά µε το ανώτατο όριο ηλικίας στις 

παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάµεων, 

προκειµένου το εθνικό δίκαιο να εναρµονισθεί µε 

τις διατάξεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου 

για την ίση µεταχείριση (υπόθεση 18763/2009).

2.5.2 Εργασία

2.5.2.1 Προσλήψεις Ελεγκτών Εναέριας

Κυκλοφορίας στην ΥΠΑ

Το ζήτηµα της επαρκούς αιτιολόγησης της θέ- 

σπισης ανώτατου ορίου ηλικίας για την πρόσληψη 

Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της ΥΠΑ είχε 

προκαλέσει το έτος 2008 την παρέµβαση του ΣτΠ 

και, οι ειδικότερες επισηµάνσεις του είχαν περιλη- 

φθεί στην Έκθεση του ΣτΠ για τις διακρίσεις το έτος 

2008 (βλ. Ετήσια Έκθεση ∆ιακρίσεων 2008, σελ.14). 

Σε νεώτερο απαντητικό της έγγραφο - το οποίο µά- 

λιστα υπέγραφε ο Υπουργός Μεταφορών και Επι- 
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2.5.  ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ
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κοινωνιών- επί των επισηµάνσεων αυτών του ΣτΠ, 

η Υ.Π.Α. απέδωσε την αναγκαιότητα ύπαρξης του 

ορίου ηλικίας των 30 ετών στους εξής λόγους: 

α) την απαιτούµενη µακροχρόνια και εντατική 

εκπαίδευση των νέο-προσλαµβανόµενων υπαλλή- 

λων στις υπηρεσίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας 

(από τρία έως πέντε έτη), β) το γεγονός ότι οι εν 

ενεργεία Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας υποβάλ- 

λονται, ανά διετία έως την ηλικία των 39 ετών και, 

ετησίως µετά τη συµπλήρωση των 40 ετών, σε 

σειρά ιατρικών εξετάσεων για έλεγχο της ιατρικής 

τους καταλληλότητας, τόσο για την απόκτηση όσο 

και για τη διατήρηση της ειδικότητάς τους, γεγονός 

που οδηγεί ήδη σε µείωση του διαθέσιµου ενερ- 

γού προσωπικού, καθώς διαπιστώνονται προβλή- 

µατα (π.χ. απώλεια οπτικής – ακουστικής οξύτητας 

και λοιπών αντανακλαστικών) που συχνά οδηγούν 

ακόµη και σε απώλεια της ειδικότητας, γ) τα προα- 

ναφερόµενα, σε συνδυασµό µε τις σκληρές συν- 

θήκες εργασίας, οδηγούν σε µείωση του ωφέλιµου 

χρονικού διαστήµατος που οι Ελεγκτές Εναέριας 

Κυκλοφορίας αποδίδουν στην υπηρεσία έως τη 

συνταξιοδότησή τους. Σύµφωνα δε µε το ως άνω 

έγγραφο, εξετάζεται σε διεθνές επίπεδο το ενδεχό- 

µενο περαιτέρω µείωσης των ορίων ηλικίας συντα- 

ξιοδότησης του προσωπικού αυτού του κλάδου, 

που ήδη κατά µέσο όρο επέρχεται στο 55ο έτος της 

ηλικίας. Ο ΣτΠ έκρινε ότι, σε αντίθεση µε την αρχικώς 

προβληθείσα, η αιτιολογία που περιλαµβάνεται 

στο ως άνω έγγραφο σχετικά µε τη θέσπιση 

ανώτατου ορίου ηλικίας κατά την πρόσβαση στον 

κλάδο Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, κινείται 

κατ’ αρχήν, εντός των επιτρεπόµενων ορίων που 

θέτουν οι διατάξεις του αρ. 11 του Ν. 3304/05 για 

τη θεµελίωση δικαιολογηµένης διαφορετικής µετα- 

χείρισης λόγω ηλικίας. Ο ΣτΠ υποχρεώθηκε ωστό- 

σο να διακόψει την περαιτέρω διερεύνηση της ανα- 

φοράς λόγω εκκρεµοδικίας (αρ. 3, παρ. 4 του 

Ν. 3094/03), όταν ενηµερώθηκε ότι ένας από τους 

προσφεύγοντες σε αυτόν κατέθεσε αίτηση ακύ- 

ρωσης κατά της σχετικής προκήρυξης. Με την 

επισήµανση αυτή, ο ΣτΠ απέστειλε τελικό έγγραφο 

προς την Υ.Π.Α. και τον αρµόδιο Υπουργό Μετα- 
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φορών και Επικοινωνιών, τονίζοντας τη διαπίστωση 

ότι η αρχική αιτιολογία απόρριψης λόγω υπέρ- 

βασης του ανώτατου ορίου ηλικίας, δεν ήταν επαρ- 

κής και σύµφωνη µε το περιεχόµενο του ως άνω 

προσφάτου απαντητικού εγγράφου της Υ.Π.Α.. Για 

τον λόγο αυτό, έκρινε αναγκαία την επαναδιατύ- 

πωση της αιτιολογίας, σύµφωνα µε το περιεχόµενο 

του προαναφερθέντος εγγράφου αλλά και της επικεί- 

µενης δικαστικής απόφασης (υποθέσεις 3186/2008 

και 3530/2008).

2.5.2.2 Άρνηση πρόσληψης σε θέση προσωπικού

φύλαξης σε κατάστηµα κράτησης

Πολύτεκνη µητέρα, η οποία είχε τοποθετηθεί από 

την αρµόδια Επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης (κατ’ εφαρµογή του 

Ν. 2643/1998) σε θέση προσωπικού φύλαξης σε 

κατάστηµα κράτησης, προσέφυγε τον Απρίλιο 

2007 στον ΣτΠ, διαµαρτυρόµενη για την άρνηση 

του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης να δεχτεί την τοπο- 

θέτησή της εξαιτίας υπέρβασης του προβλεπόµε- 

νου ορίου ηλικίας πρόσληψης. Η συγκεκριµένη 

τοποθέτηση επικυρώθηκε σε δεύτερο βαθµό τον 

Νοέµβριο του 2007, έπειτα από διαµεσολάβηση 

του ΣτΠ. Το Μάρτιο του 2008 το Τµήµα ∆ιοίκησης 

Προσωπικού του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης υπέ- 

βαλε προς το ΝΣΚ ερώτηµα για το εάν µπορούσε να 

αρνηθεί την τοποθέτηση, παρά την επικύρωση 

αυτής σε δεύτερο βαθµό. Η Ολοµέλεια του ΝΣΚ, 

µε γνωµοδότηση που εξέδωσε το έτος 2009 

απάντησε στο οικείο ερώτηµα καταφατικά, κάνοντας 

δεκτό, µεταξύ άλλων, ότι το προβλεπόµενο όριο 

ηλικίας για την πρόσληψη προσωπικού φύλαξης 

σε κατάστηµα κράτησης είναι νόµιµο και, κατά 

συνέπεια, είναι νόµιµη η άρνηση του Υπουργείου 

∆ικαιοσύνης να δεχθεί τοποθέτηση σε τέτοια θέση 

προσώπου που έχει υπερβεί το οικείο όριο ηλικίας. 

Τον Απρίλιο του 2009 ο ΣτΠ επανήλθε µε έγγραφό 

του προς τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, εµµένοντας 

στην αρχική του άποψη ότι, εν προκειµένω, παρα- 

βιάζεται η κείµενη νοµοθεσία περί διακρίσεων λόγω 

ηλικίας, διότι δεν στοιχειοθετείται επαρκώς η τήρη- 



σκοπό, να υπαγορεύεται από τη φύση των συγκε- 

κριµένων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων ή του 

πλαισίου εντός του οποίου αυτές ασκούνται και να 

κρίνεται απολύτως πρόσφορη και αναγκαία. 

Η ∆ιεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου 

στο απαντητικό έγγραφό της επισήµανε ότι η θέ- 

σπιση ανώτατου ορίου ηλικίας στους προς απο- 

γραφή ναυτικούς εφαρµόζεται ενιαία και σχετίζεται 

µε τις κοινά αναγνωρισµένες ιδιαιτερότητες του 

ναυτικού επαγγέλµατος και την άµεση συνάφεια 

που έχει η άσκησή του µε τη διασφάλιση συνθηκών 

ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 

προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά 

και της περιουσίας στη θάλασσα. Επιπλέον, επιση- 

µάνθηκε ότι η είσοδος στο ναυτικό επάγγελµα 

ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας περιορίζει για αντι- 

κειµενικούς λόγους την επιλεξιµότητά τους και 

συγκεκριµένα, διότι δηµιουργεί µη επαληθεύσιµες 

προσδοκίες για σταδιοδροµία και περιορίζει δρα- 

στικά τις δυνατότητες εκπλήρωσης των προϋπο- 

θέσεων της νοµοθεσίας για την παροχή συντάξεως 

από τον οικείο φορέα ασφάλισης.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης από τον ΣτΠ 

προέκυψε ότι: η είσοδος στο ναυτικό επάγγελµα 

λαµβάνει χώρα µε την εγγραφή στο µητρώο ναυ- 

τικών. Συνεπώς η διαδικασία απογραφής, αποτελεί 

προϋπόθεση για τη λήψη αποδεικτικού ναυτικής 

ικανότητας και την ενασχόληση µε σειρά επαγγελ- 

µατικών δραστηριοτήτων που απαιτούν αυξηµένα 

προσόντα, φυσικές δυνατότητες και ικανότητες. 

Κοινή επίσης υποχρέωση του συνόλου των επαγ- 

γελµατιών ναυτικών, είναι η παροχή συνδροµής σε 

πρόσωπα που την χρειάζονται και η κατάσβεση 

πυρκαγιών σε περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί. Για 

τον λόγο αυτό, προϋπόθεση για την απογραφή 

στο ειδικό µητρώο είναι η επιτυχής αποφοίτηση 

από το βασικό κύκλο σπουδών Σχολής Σωστικών 

& Πυροσβεστικών Μέσων. 

Το ∆ΕΚ, µε την από 12/01/2010 απόφασή του 

(υπόθεση C-229/08) έκρινε ως θεµιτή τη θέσπιση 

ορίου ηλικίας στην εθνική νοµοθεσία της Γερµα- 

νίας για την πρόσληψη δηµοσίων υπαλλήλων στο 

πυροσβεστικό σώµα. Το ∆ικαστήριο, εκτίµησε 
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ση της αρχής της αναλογικότητας που θα καθι- 

στούσε θεµιτή τη διαφορετική µεταχείριση λόγω 

ηλικίας, αφού δεν αιτιολογείται ειδικώς ότι η 

θέσπιση του συγκεκριµένου ανώτατου ορίου ηλι- 

κίας αποτελεί το µόνο πρόσφορο και αναγκαίο µέσο 

για την εξυπηρέτηση ενός θεµιτού σκοπού, όπως 

είναι η διαφύλαξη της επιχειρησιακής ικανότητας 

του προσωπικού φύλαξης στα καταστήµατα κρά- 

τησης. Εν όψει αυτών, ο ΣτΠ κατέληγε στην πρόταση 

να υποβληθεί η αναφερόµενη στις ιατρικές εξετά- 

σεις και αθλητικές δοκιµασίες που προβλέπονται 

και για τους λοιπούς υποψηφίους και, στην περί- 

πτωση που τα αποτελέσµατα είναι θετικά, να 

προσληφθεί. Τελικώς, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, 

∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων δεν 

έκανε αποδεκτές τις προτάσεις του ΣτΠ και ενέµεινε 

στην άρνηση τοποθέτησης της ενδιαφερόµενης 

υιοθετώντας τη γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του 

Ν.Σ.Κ (υπόθεση 5384/2007).

2.5.2.3 Άρνηση εγγραφής στο µητρώο ναυτικών

Ο προσφεύγων διαµαρτυρήθηκε στον ΣτΠ για την 

άρνηση εγγραφής του στο µητρώο ναυτικών 

(«ναυτικό φυλλάδιο»), µε την αιτιολογία ότι έχει 

υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του. 

Πράγµατι, σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 1 του Π∆ 

260/14-8-01 «... Απογράφονται σε ειδικό µητρώο 

και µέχρι να αποκτήσουν αποδεικτικό ναυτικής 

ικανότητος (δίπλωµα, πτυχίο ή άδεια) θεωρούνται 

ως “µαθητευόµενοι ναυτικοί”, όσοι συγκεντρώνουν 

τα παρακάτω ειδικά προσόντα: 

Α) Έχουν συµπληρώσει ηµερολογιακά το 16ο έτος 

της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 40ο, το 

οποίο θεωρείται ότι συµπληρώνεται την 31η 

∆εκεµβρίου του έτους απογραφής». Ο ΣτΠ µε 

έγγραφό του προς το Υπουργείο Εµπορικής Ναυ- 

τιλίας επισήµανε ότι θα πρέπει να υφίσταται ειδική 

αιτιολογία για τη θέσπιση θεµιτών ορίων ηλικίας, 

σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 3304/05 

για τη διασφάλιση της αρχής της ίσης µεταχείρισης 

ανεξαρτήτως ηλικίας. Ειδικότερα, η οικεία ρύθµιση 

θα πρέπει να εξυπηρετεί συγκεκριµένο θεµιτό 
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επιστηµονικά στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψιν του, 

από τα οποία προέκυπτε η σταδιακή µείωση των 

αναπνευστικών λειτουργιών, των φυσικών αντο- 

χών και της ευρωστίας του µυϊκού συστήµατος µε 

την πάροδο της ηλικίας. Με βάση τα στοιχεία αυτά, 

έκρινε ότι άτοµα που µετέχουν σε «… κατάσβεση 

πυρκαϊών, σε παροχή συνδροµής σε χρήζοντα 

αυτής πρόσωπα, σε εργασίες συνδεόµενες µε την 

προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση 

των ζηµιών από θεοµηνίες, σε παροχή βοήθειας 

στα ζώα και σε σύλληψη επικινδύνων ζώων, 

καθώς και σε εργασίες υποστήριξης όπως η 

συντήρηση και ο έλεγχος του εξοπλισµού οχηµά- 

των επέµβασης…» οφείλουν να έχουν ιδιαίτερα 

αυξηµένες σωµατικές ικανότητες. 

Οι ικανότητες αυτές µπορούν να θεωρηθούν ως 

ουσιαστική και καθοριστική προϋπόθεση υπό την 

έννοια του άρθρου 4, παρ. 1 της Οδηγίας, και να 

δικαιολογήσουν µε θεµιτό τρόπο τη διάκριση λόγω 

ηλικίας. Λαµβανοµένων υπ’ όψιν των ανωτέρω, ο 

ΣτΠ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η εισαγωγή 

ανώτατου ορίου ηλικίας κατά την διαδικασία 

απογραφής των ναυτικών έχει νόµιµο έρεισµα στο 

άρθρο 4, παράγραφος 1 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ 

και αποτελεί δικαιολογηµένη διαφορετική µεταχεί- 

ριση λόγω ηλικίας, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του 

Ν.3304/2005 (υπόθεση 3803/2009).

2.5.2.4 Όριο ηλικίας σε προσλήψεις στην Ελληνική

Αεροπορική Βιοµηχανία

Προσφεύγων στον ΣτΠ διαµαρτυρήθηκε για τη 

θέσπιση ορίου ηλικίας σε προσλήψεις στην Ελλη- 

νική Αεροπορική Βιοµηχανία για συγκεκριµένες 

κατηγορίες θέσεων. Ο ΣτΠ απεύθυνε έγγραφο 

προς την ΕΑΒ ζητώντας την ειδική αιτιολόγηση του 

ορίου ηλικίας που τίθεται για τις προσλήψεις αυτές, 

επισηµαίνοντας την κατ’ αρχήν απαγόρευση των 

διακρίσεων λόγω ηλικίας, σύµφωνα µε τον 

Ν.3304/2005. Η ΕΑΒ στην απάντησή της προς τον 

ΣτΠ επισήµανε ότι η θέσπιση ηλικιακού ορίου 

προβλέφθηκε, κατόπιν έκδοσης σχετικής Υπουρ- 

γικής Απόφασης, η οποία έθετε το 45 έτος της ηλι- 

κίας ως όριο πρόσληψης για ορισµένες κατηγορίες 

θέσεων. Για την αιτιολόγηση της θέσπισης του 

ορίου αυτού, προβλήθηκαν ως λόγοι: α) η φύση 

των απαιτούµενων δραστηριοτήτων για τις συγκε- 

κριµένες θέσεις, β) το γεγονός ότι µε απόφαση του 

Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ήδη από το έτος 1984 όλο το προσωπικό της εται- 

ρίας ανήκει στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, 

µε αποτέλεσµα µεγάλο µέρος του προσωπικού, 

λόγω και του ήδη µεγάλου µέσου όρου ηλικίας να 

συνταξιοδοτείται τα επόµενα πέντε χρόνια, και 

γ) ότι απαιτείται µεγάλος χρόνος εκπαίδευσης για 

τις θέσεις αυτές και υψηλό κόστος, το οποίο πρέπει 

να αποσβεστεί. Ο ΣτΠ έκρινε ότι  οι λόγοι αυτοί εµπί- 

πτουν στους επιτρεπτούς λόγους απόκλισης από 

την αρχή της ίσης µεταχείρισης λόγω ηλικίας, διότι 

είναι σύµφωνοι µε την οικεία νοµολογία του ∆ΕΚ 

(υπόθεση 16193/2009).

2.5.2.5 Όριο ηλικίας σε προκήρυξη για µετατάξεις

Προσφεύγουσες στον ΣτΠ διαµαρτυρήθηκαν για τα 

όρια ηλικίας που έθεσε το Γενικό Χηµείο του 

Κράτους σε προκήρυξη που αφορούσε µετατάξεις. 

Το όριο ηλικίας είχε τεθεί µόνο για τους υποψήφιους 

της κατηγορίας Π.Ε χηµικών, δηλαδή µόνο για 24 

από τις 305 θέσεις. Το ΓΧΚ δεν αιτιολόγησε επαρκώς 

στον Σ.τΠ τη θέσπιση του ως άνω ορίου ηλικίας 

στις προκηρύξεις που ήδη διενεργήθηκαν, δεσµεύ- 

τηκε ωστόσο, για την κατάργηση του σε επόµενες 

προκηρύξεις (υπόθεση 3093/2009).



2.6.1. Λογοκρισία σε παράσταση της Εθνικής

Λυρικής Σκηνής

Ο ΣτΠ έγινε αποδέκτης αναφοράς ΜΚΟ µε την οποία 

η προσφεύγουσα οργάνωση διαµαρτυρήθηκε για 

την περικοπή µιας ερωτικής σκηνής φιλιού µεταξύ 

αρρένων καλλιτεχνών στην επίσηµη πρεµιέρα της 

παράστασης του έργου “Ρούσαλκα” στην Εθνική 

Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), τον Μάρτιο του 2009, την 

οποία απέδωσε σε οµοφοβική λογοκρισία την οποία 

προκάλεσαν µε τη στάση τους µέλη της Ορχήστρας 

της Λυρικής Σκηνής (ΟΛΣ). Σύµφωνα µε την αναφο- 

ρά και τα επισυναπτόµενα έγγραφα, κατά την 

πρεµιέρα της παράστασης, µέλη της ορχήστρας 

εφέροντο να µοιράζουν στην είσοδο της Λυρικής 

Σκηνής ανακοίνωση του συνδικαλιστικού τους οργά- 

νου, µαζί µε την επίσηµη σύνοψη του έργου, στην 

οποία εκφράζονταν ο έντονος προβληµατισµός των 

µελών της ΟΛΣ για την σκηνοθετική απόδοση του 

Libretto και την πρόσδοση “στον κεντρικό ήρωα του 

έργου οµοφυλοφιλικών τάσεων µε ακραίες σκηνές”.

O ΣτΠ εκτιµώντας το σύνολο των στοιχείων που 

τέθηκαν υπ’ όψιν του, αλλά και σχετικά δηµοσιεύ- 

µατα, έκρινε κατ΄ αρχήν ότι η υπόθεση αυτή, δεν 

µπορεί να εξετασθεί υπό το πρίσµα των διατάξεων 

του Ν.3304/2005, αφού αυτές προϋποθέτουν κατ’ 

αρχήν άµεσα βλαπτόµενο πρόσωπο, το οποίο 

υπόκειται διάκριση στην εργασία του για λόγους 

που αφορούν τον σεξουαλικό προσανατολισµό του. 

Κατόπιν των διαπιστώσεων αυτών, ο ΣτΠ εξέτασε 

την αναφορά στο πλαίσιο της κατά τον Ν.3094/2003 

γενικής αρµοδιότητάς του και έκρινε ότι υποβάλλε- 

ται παραδεκτώς, στο σκέλος που αφορά την ελευ- 

θερία της τέχνης στην παθητική της διάσταση, ως 

δικαίωµα δηλαδή του κοινού να παρακολουθήσει 

την ελεύθερη καλλιτεχνική απόδοση της επιλεγείσας 

παράστασης και εφόσον βεβαίως διαπιστωθούν 

πράξεις ή παραλείψεις διοικητικών οργάνων. Επί 

της ουσίας, ο ΣτΠ έκρινε ότι η Εθνική Λυρική Σκηνή 

στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του σκοπού της, όπως 

αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 10 

του Ν.2273/1994, επέλεξε να φιλοξενήσει στη 

σκηνή της το συγκεκριµένο έργο, ήδη αρκετούς 

µήνες πριν την πρεµιέρα της παράστασης, γνωρί- 

ζοντας το περιεχόµενό του και, χωρίς να επιδιώξει 

καµµία παρέµβαση στην καλλιτεχνική έµπνευση 

της δηµιουργού του. Ωστόσο, εκ του αποτελέ- 

σµατος φαίνεται ότι δεν κατέστη τελικώς δυνατή η 

διασφάλιση παροχής της καλλιτεχνικής αυτής υπη- 

ρεσίας, όπως τουλάχιστον είχε δηµοσιευθεί και 

προαναγγελθεί δηµοσίως. 

Ο ΣτΠ έκρινε επίσης ότι η έκφραση της οµοερωτικής 

επιθυµίας στην τέχνη δεν µπορεί να υπόκειται σε 

περιορισµούς που προσδίδουν αποδοκιµασία στη 

συγκεκριµένη ερωτική επιθυµία και στην εκδήλω- 

σή της. Η δε απόδοση οµοφυλοφιλικής ερωτικής 

επιθυµίας σε έναν ήρωα µυθοπλασίας και η εκδή- 

λωσή της µε ένα ερωτικό φιλί επί σκηνής, λαµβανο- 

µένης υπ’ όψιν της εξέλιξης των κοινωνικών ηθών, 

ούτε αποτελεί «ακραία σκηνή», ούτε µπορεί να 

εκληφθεί, ως προσβλητική προστατευόµενου έννοµου 

αγαθού, των φερόµενων ως θιγόµενων από αυτό.

Στο πλαίσιο της παρέµβασης αυτής, ζήτησε µε 

έγγραφά του τις απόψεις, τόσο του Προϊσταµένου 

της ΟΛΣ, όσο και του Προέδρου της ΕΛΣ για τα 

καταγγελλόµενα περιστατικά. Από την απάντηση 

του Προϊσταµένου της ΟΛΣ, προέκυψε ότι ορισµέ- 

νες αντιδράσεις των µελών της ΟΛΣ κάµφθηκαν 

κατόπιν δικής του παρέµβασης, γεγονός που επέ- 

τρεψε τελικά την πραγµατοποίηση της παράστασης. 

Από την απάντηση του Αντιπροέδρου της ΕΛΣ στις 

αρχές του 2010, δεν προέκυψε κανένα συγκε- 

κριµένο στοιχείο σχετικά µε τα καταγγελλόµενα 

περιστατικά. Ο Αντιπρόεδρος της ΕΛΣ επισήµανε 

ότι το νέο ∆Σ της ΕΛΣ -τα µέλη του οποίου στο 

µεταξύ διάστηµα είχαν στο σύνολό τους σχεδόν 

αντικατασταθεί- αδυνατεί να τοποθετηθεί για γεγο- 

νότα προγενέστερα της ανάληψης των καθηκόντων 

του. Μολονότι θα µπορούσε να είναι κατανοητή η 

στάση αυτή στο βαθµό που συνδέεται µε την 

αντικειµενική αδυναµία άµεσης γνώσης κρίσιµων 

στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της προη- 
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της ενδιαφερόµενης και επικαλέστηκε συγκεκριµέ- 

νες παραβιάσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά 

µε τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος από την πλευρά της προσφεύ- 

γουσας. Ο ΣτΠ υποχρεώθηκε ωστόσο να διακόψει 

την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης λόγω µη 

ανταπόκρισης της ενδιαφερόµενης στην προσκό- 

µιση στοιχείων, προκειµένου να ελεγχθούν οι ισχυ- 

ρισµοί του ∆ήµου (υπόθεση 13202/2009).
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γούµενης ∆ιοίκησης της ΕΛΣ, δεν συνάδει µε την 

αρχή της συνέχειας της ∆ιοίκησης, η οποία επιβάλ- 

λει την ενηµέρωση και την τοποθέτηση των νέων 

µελών του ∆Σ ακόµη και για γεγονότα που προη- 

γήθηκαν της ανάληψης των καθηκόντων τους. Ο 

ΣτΠ έκρινε ωστόσο, εξαιρετικά σηµαντική τη διαβε- 

βαίωση από την πλευρά του Αντιπροέδρου της 

ΕΛΣ περί αντίθεσης του ∆Σ σε ενδεχόµενες διακρί- 

σεις ως προς τον σεξουαλικό προσανατολισµό των 

ατόµων κατά την απόληψη καλλιτεχνικών υπηρε- 

σιών. Επίσης, ο ΣτΠ έκρινε ιδιαίτερα σηµαντική τη 

δέσµευση της ΕΛΣ να διασφαλίσει την ελεύθερη 

παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εφόσον ανακύ- 

ψει σχετικό ζήτηµα στο µέλλον, καθώς και την 

ετοιµότητά της να επιβάλει σχετικές κυρώσεις. Με 

τις διαπιστώσεις αυτές, ο ΣτΠ διέκοψε την περαι- 

τέρω διερεύνηση της αναφοράς, γνωστοποιώντας 

τις τελικές διαπιστώσεις του στον προσφεύγοντα και 

στη ∆ιοίκηση της ΕΛΣ και της ΟΛΣ (υπόθεση 

5027/2009).

2.6.2 Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Ο ΣτΠ έγινε αποδέκτης αναφοράς ιδιοκτήτριας 

επιχείρησης µε την οποία διαµαρτυρήθηκε για την 

ανάκληση της άδειας λειτουργίας καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος που διατηρούσε σε 

νησί του Αιγαίου, για λόγους που, σύµφωνα µε 

τους ισχυρισµούς της, αφορούσαν τον σεξουαλικό 

της προσανατολισµό. Ειδικότερα, η προσφεύγουσα 

ισχυρίστηκε ότι η αρµόδια δηµοτική αρχή δεν 

προέβη σε ανανέωση της άδειας λειτουργίας της 

επιχείρησής της, µε την επίκληση ύπαρξης και 

διατήρησης παράνοµης κατασκευής σε αυτήν, η 

οποία ωστόσο υπέκρυπτε έµµεση διάκριση λόγω 

του σεξουαλικού της προσανατολισµού. Επίσης, η 

προσφεύγουσα διαµαρτυρήθηκε για την χορήγη- 

ση απευθείας άδειας σε άλλο πρόσωπο από την 

εµπλεκόµενη δηµοτική αρχή, χωρίς προηγούµενη 

προκήρυξη και τήρηση των νόµιµων προϋποθέσεων. 

Σε συνέχεια εγγράφου του ΣτΠ προς τον εµπλεκό- 

µενο ∆ήµο, ο ∆ήµος αρνήθηκε τους ισχυρισµούς 
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Κατά το έτος 2009, δεν διαπιστώθηκε κάποια ση- 

µαντική βελτίωση σε επίπεδο κεντρικού ή περιφε- 

ρειακού σχεδιασµού στο ζήτηµα της βελτίωσης των 

συνθηκών διαβίωσης των τσιγγάνων ή των επιµέ- 

ρους προβληµάτων που αντιµετωπίζει η ευάλωτη 

αυτή πληθυσµιακή οµάδα. Ως εν µέρει θετικό, θα 

µπορούσε να αποτιµηθεί το γεγονός ότι, η παρέµ- 

βαση της Αρχής ήταν καίριας σηµασίας για την 

αποτροπή εκδιώξεων τσιγγάνων από χώρους στους 

οποίους έχουν αυθαιρέτως εγκατασταθεί.

Μολαταύτα και, παρά τις σαφείς, επανειληµµένες 

και επίµονες, συστάσεις της Αρχής, τόσο προς την 

περιφερειακή όσο και προς την κεντρική διοίκηση, 

για την ανάληψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώ- 

πιση των οξυµµένων προβληµάτων, δεν διαφαίνεται, 

τουλάχιστον µέχρι στιγµής, κάποιος κεντρικός σχε- 

διασµός προς αυτή την κατεύθυνση ή έστω επιµέ- 

ρους περιφερειακοί σχεδιασµοί, οι οποίοι να προ- 

σφέρονται ως ελπιδοφόρο παράδειγµα για την περαι- 

τέρω ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων.

Όπως ειδικότερα είχε επισηµάνει ο ΣτΠ στην 

Έκθεση του 2008, αλλά εξακολουθεί να διαπιστώνει 

συστηµατικά και από σχετικές αναφορές που κατα- 

τέθηκαν το έτος 2009, ιδιαιτέρως κρίσιµη εµφανί- 

ζεται η κοινωνική ένταση που προκαλείται από αντι- 

δράσεις πολιτών που διαµένουν κοντά σε περιοχές 

που είναι εγκατεστηµένοι τσιγγάνοι. 

Η απουσία αποφασιστικής και συντονισµένης πολι- 

τικής και κοινωνικής στήριξης της πληθυσµιακής 

αυτής οµάδας, αλλά και εκείνων των συµπολιτών 

µας που ενδεχοµένως πλήττονται κατ’ αποτέλεσµα 

από την απουσία τέτοιων µέτρων στήριξης, δη- 

µιουργεί τις προϋποθέσεις για την πρόκληση εντά- 

σεων και τη διόγκωση αυτών µε απρόβλεπτες 

συνέπειες. Περαιτέρω, η απουσία µηχανισµών και 

φορέων δηµόσιας µεσολάβησης και κοινωνικής 

ειρήνευσης διατηρεί και οξύνει την κατάσταση. Ο 

ΣτΠ ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης 

µεταχείρισης έχει επανειληµµένα παρέµβει, στο 

πλαίσιο ατοµικών αναφορών πολιτών προς την 

κατεύθυνση αυτή, επιχειρώντας να κατευνάσει την 

ένταση και να διαµεσολαβήσει προς αποκατά- 

σταση της κοινωνικής ειρήνευσης.

Παρακάτω παρατίθενται υποθέσεις που κατατέθη- 

καν εντός του έτους 2009 και αφορούν τις συνθή- 

κες διαβίωσης των Ροµά, το αίτηµα µετεγκατάστα- 

σής τους, αλλά και τις επαπειλούµενες εκδιώξεις 

τους. Στις υποθέσεις αυτές περιλαµβάνονται και 

εκείνες, που υποβλήθηκαν µεν σε προηγούµενα 

έτη, η διερεύνησή τους ωστόσο ολοκληρώθηκε το 

2009 ή έτυχαν εξελίξεων εντός του έτους αυτού.

3.1.1 Προστασία από εκδιώξεις - υποχρέωση

µετεγκατάστασης αστέγων τσιγγάνων

3.1.1.1 Έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβο- 

λής στην περιοχή ∆ενδροποτάµου Μενεµένης

Κάτοικοι της περιοχής ∆ενδροποτάµου του ∆ήµου 

Μενεµένης προσέφυγαν στον ΣτΠ διαµαρτυρό- 

µενοι για την επαπειλούµενη αποβολή τους από 

τον εκεί οικισµό λόγω εκτέλεσης έργων (διάνοιξη 

οδού) στην περιοχή. Ο ΣτΠ στην παρέµβασή του 

προς τον ∆ήµο, επισήµανε ότι σύµφωνα µε το 

υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, ο αρµόδιος ΟΤΑ 

έχει υποχρέωση όχι µόνο να απέχει από οποια- 

δήποτε ενέργεια βίαιης αποβολής των διαβιούντων 

στον οικισµό, αλλά ταυτόχρονα στο πλαίσιο των 

νοµίµων αρµοδιοτήτων του υπέχει υποχρέωση 

λήψης των αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση 

του προβλήµατος στέγασης των κοινωνικά ευπα- 

θών οµάδων, οι οποίες διαβιούν στην διοικητική 

του περιφέρεια. Ο ΣτΠ τόνισε επίσης, όπως άλλω- 

στε το πράττει παγίως σε αντίστοιχες περιπτώσεις, 

ότι βασική αρχή που οφείλει να διέπει οποιο- 

δήποτε εγχείρηµα αποµάκρυνσης των Ροµά από 
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3.1.2 Συνθήκες διαβίωσης - Ζητήµατα

εγκατάστασης και µετεγκατάστασης
    

3.1.2.1 Οι εγκαταστάσεις στο Κορωπί –πλησίον

Αττικής οδού
   

Η απουσία παρέµβασης για την αντιµετώπιση του 

ζητήµατος της εγκατάστασης των Ροµά στον ∆ήµο 

Κρωπίας, παραπλεύρως της Αττικής οδού έχει οδη- 

γήσει στην ανεξέλεγκτη και υπό άθλιες συνθήκες 

εγκατάσταση σηµαντικού αριθµού τσιγγάνων στην 

περιοχή. Η περιβαλλοντική ρύπανση, η καταστροφή 

υψηλής παραγωγικότητας καλλιεργήσιµης γης, η 

υπό αναξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωση, η στέρηση 

δυνατότητας εκπαίδευσης σε µεγάλο αριθµό παι- 

διών, η παραβατική βιοποριστική δραστηριότητα 

ορισµένων µελών της οµάδας, καθιστά το πρόβληµα 

σταθερά διογκούµενο και την ανάγκη άµεσης ενερ- 

γοποίησης όλων των εµπλεκόµενων φορέων επιτα- 

κτική. Το από 8.10.2009 έγγραφο του 1ου Τµήµα- 

τος της ∆/νσης Γεν. Αστυνόµευσης επιβεβαιώνει 

γενικά τις ως άνω διαπιστώσεις, στις οποίες είχε 

καταλήξει ο ΣτΠ κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης στην 

περιοχή. Για τους µακροχρονίως εγκατεστηµένους 

στο ∆ήµο Κρωπίας έλληνες τσιγγάνους (στη γειτονιά 

που βρίσκεται στο ΒΑ άκρο του οικισµού του Κορω- 

πίου πλησίον της Περιφερειακής οδού), η ∆ηµοτι- 

κή Αρχή έχει υποβάλλει από τον Ιούλιο του έτους 

2005, επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο ωστόσο ακό- 

µη δεν έχει εγκριθεί από τη ∆/νση Αναπτυξιακών 

Προγραµµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών. Προ- 

σφάτως κοινοποιήθηκε στον ΣτΠ απόφαση της Επι- 

τροπής του άρθρου 2. παρ. 1 της ΚΥΑ ΓΠ/23641/3.1.03 

της Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία γνωστοποιή- 

θηκε στην Αρχή ότι η πλειονότητα του πληθυσµού 

Ροµά που κατοικεί στην περιοχή δεν εµπίπτει στις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω ΚΥΑ, 

καθόσον δεν θωρείται πλέον µετακινούµενος πλη- 

θυσµός. Περαιτέρω, επισηµαίνεται ότι ο καταυλι- 

σµός εµπίπτει στις διατάξεις περί αυθαιρέτων, χω- 

ρίς να διατυπώνεται οποιαδήποτε ενέργεια ή σχεδια- 

σµός που να προδιαγράφει την πρόθεση των αρµό- 

διων αρχών για την αντιµετώπιση του υφιστάµενου 

προβλήµατος (υπόθεση 18454/2007). 
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τον χώρο όπου επί µακρόν διαβιούν, δεν µπορεί 

παρά να στοχεύει είτε στην οριστική επίλυση του 

ζητήµατος της µόνιµης εγκατάστασής τους, είτε στην 

προσωρινή λύση παροχής χώρου κατάλληλου για 

την άµεση µετεγκατάστασή τους µέχρι να καταστεί 

δυνατή η µόνιµη εγκατάστασή τους. Αποτέλεσµα των 

ενεργειών αυτών ήταν η µη εκτέλεση των πρωτο- 

κόλλων αποβολής από την ανωτέρω έκταση των 

εκεί διαβιούντων Ροµά, χωρίς όµως να έχουν 

ληφθεί µέχρι στιγµής µέτρα για την µετεγκατά- 

στασή τους (υπόθεση 13545/2009).

3.1.1.2 Ασφαλιστικά µέτρα του ∆ήµου Κω για

αποµάκρυνση των τσιγγάνων της περιοχής

∆εν έχει υπάρξει πρόοδος στο ζήτηµα µετεγκατά- 

στασης του µικρού αριθµού των οικογενειών τσιγ- 

γάνων που είναι εγκατεστηµένοι στο παλιό εργο- 

στάσιο της ΑΒΙΚΩ (βλ. Ετ. Εκθ. 2008). 

Οι τσιγγάνοι εγκαταστάθηκαν εκεί το έτος 2008, 

µετά την αρχική εκδίωξή τους και κατεδάφιση των 

παραπηγµάτων τους, από το χώρο που ήταν 

εγκατεστηµένοι, στην είσοδο της πόλης της Κω, µε 

επίκληση επικείµενες εργασίες για τη δηµιουργία 

οδού/πάρκου. Οι συνθήκες διαβίωσης τους είναι 

άθλιες και εξαιρετικά επικίνδυνες για την ασφάλειά 

τους. Η ∆ηµοτική Αρχή της Κω επικαλέστηκε 

µάλιστα την επικινδυνότητα αυτή, προκειµένου να 

καταθέσει ασφαλιστικά µέτρα ζητώντας την αποµά- 

κρυνσή τους στο Πρωτοδικείο της Κω, αίτηµα το 

οποίο, ωστόσο, απερρίφθη από το ∆ικαστήριο. 

Περαιτέρω, µολονότι ο ΣτΠ έχει συστήσει στο 

∆ήµο συγκεκριµένα µέτρα για τη βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης, αλλά και για την ενεργο- 

ποίηση της διαδικασίας µετεγκατάστασης τους, οι 

προτάσεις του αυτές δεν έχουν γίνει αποδεκτές, 

χωρίς µάλιστα να έχει αντιπροταθεί από την πλευρά 

της δηµοτικής αρχής οποιαδήποτε άλλη εναλλα- 

κτική λύση (υπόθεση 1464/2008).
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3.1.2.2 Μετεγκατάσταση σε ακατάλληλο χώρο 

στο ∆ήµο Λευκάδας

Στη πόλη της Λευκάδας το ζήτηµα της µετεγκατά- 

στασης µικρού αριθµού (περίπου 10) οικογενειών 

ελλήνων τσιγγάνων παραµένει σε εκκρεµότητα, 

αφού κατόπιν υπόδειξης της ∆ηµοτικής αρχής οι 

τσιγγάνοι έχουν εγκατασταθεί σε εντελώς ακατάλ- 

ληλο χώρο στον πρώην ΧΥΤΑ της πόλης, στην 

περιοχή «Αλυκές», γεγονός που εγείρει και πάλι 

ζήτηµα σύννοµης και αποτελεσµατικής δράσης της 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην περιοχή που είναι 

εγκατεστηµένοι σήµερα οι τσιγγάνοι είναι σε εξέ- 

λιξη έργο ανάπλασης του χώρου για δηµιουργία 

πάρκου. Στην περιοχή πραγµατοποιούνται επίσης 

µεγάλης κλίµακας χωµατουργικές εργασίες για την 

υγειονοµική ταφή των απορριµµάτων. Μολονότι 

το έργο αυτό, το οποίο χρηµατοδοτείται από την 

Ε.Ε., σχεδιάστηκε ενώ ήταν γνωστή η παρουσία 

των τσιγγάνων, ωστόσο δεν ελήφθη εγκαίρως 

καµία µέριµνα για τη µετεγκατάσταση ή τη στέγασή 

των διαβιούντων στην περιοχή τσιγγάνων σε 

υποδεικνυόµενο κατάλληλο χώρο. Επισηµαίνεται 

ότι στον οικισµό διαβιεί µικρός αριθµός οικογε- 

νειών που επιδεικνύουν σηµαντικό βαθµό κοινω- 

νικής ενσωµάτωσης, γεγονός που καθιστά ευχερέ- 

στερη την ανεύρεση λύσης στο στεγαστικό τους 

πρόβληµα. Ο ∆ήµος Λευκάδας έχει προτείνει πρό- 

σφατα χώρο για την προσωρινή έστω εγκατάστασή 

τους, χωρίς ωστόσο ο χώρος αυτός να κρίνεται 

κατάλληλος για τους εξής ειδικότερους λόγους: 

α. Έχει άµεση γειτνίαση µε τον εν ενεργεία ΧΥΤΑ 

της πόλης, β. Στον περίγυρο του χώρου υπάρχει 

χαντάκι αποστράγγισης των απορριµµάτων της χω- 

µατερής, γ. Βρίσκεται πλησίον των εγκαταστάσεων 

Βιολογικού Καθαρισµού της πόλης, δ. ο συνδυα- 

σµός των παραπάνω λόγων καθιστά τον χώρο 

υγειονοµικά ακατάλληλο για την εγκατάστασή 

τους έστω και προσωρινά. Ο ΣτΠ έχει γνωστο- 

ποιήσει ήδη τις προτάσεις του προς τον ∆ήµο, 

αλλά και την προσφεύγουσα οργάνωση (∆ιεθνής 

Αµνηστία), χωρίς ωστόσο να έχει επέλθει κάποια 

θετική εξέλιξη στο ζήτηµα της µετεγκατάστασης. 

Εντούτοις, η αποφυγή της βίαιης εκδίωξης των 

τσιγγάνων από το χώρο που βρίσκονται τώρα 

εγκατεστηµένοι, αποτελεί αυτοτελώς ιδιαίτερα θε- 

τική εξέλιξη. Επίσης, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι 

η βοήθεια που παρέχεται από τον ∆ήµο στους 

εγκατεστηµένους στην περιοχή Ροµά τη διάθεση 

τροφίµων, ρουχισµού και άλλων αναλώσιµων 

υλικών. Χωρίς να υποτιµάται η αξία της αρωγής 

αυτής, ωστόσο δεν µπορεί να υποκαταστήσει την 

υποχρέωση για την µόνιµη και µακροπρόθεσµη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Προς 

αυτή την κατεύθυνση ο ΣτΠ προτίθεται να εξακο- 

λουθήσει την διαµεσολαβητική του παρέµβαση 

(υπόθεση16760/2009).

3.1.2.3 Σε εκκρεµότητα η µετεγκατάσταση 

στο Κρανίδι

Ο ΣτΠ µε δύο έγγραφά του προς τον ∆ήµο Κρανι- 

δίου ζήτησε από τη ∆ηµοτική Αρχή, αφενός στοι- 

χεία που αφορούν τον αριθµό των προσώπων που 

διαµένουν στον οικισµό, καθώς και ειδικότερα 

στοιχεία για τυχόν εξελίξεις που έχουν επέλθει και 

αφορούν τις συνθήκες διαβίωσής τους, αλλά και 

ενηµέρωση σχετικά µε τις ενέργειες στις οποίες έχει 

ήδη προβεί ή προτίθεται να προβεί η δηµοτική 

αρχή, προκειµένου να βελτιωθούν οι αναξιοπρε- 

πείς συνθήκες υπό τις οποίες εξακολουθούν να 

διαβιούν οι τσιγγάνοι της περιοχής, διατηρώντας 

µάλιστα βιοποριστικές δραστηριότητες που δηµι- 

ουργούν περαιτέρω προβλήµατα και εντάσεις µε 

τον λοιπό τοπικό πληθυσµό. Ο ΣτΠ δεν έχει λάβει 

µέχρι στιγµής καµµία έγγραφη απάντηση στα ως 

άνω έγγραφά του, θα εξακολουθήσει ωστόσο 

επίµονα τις προσπάθειές του προκειµένου να κινη- 

τοποιήσει τις αρµόδιες τοπικές αρχές για τη λήψη 

µέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 

των Ροµά της περιοχής (υπόθεση 20489/08).
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3.1.3 ∆ιακινδύνευση κοινωνικής ειρήνης από

αντιδράσεις πολιτών κατά της εγκατάστασης ή

της διατήρησής της εγκατάστασης τσιγγάνων

στην περιοχή τους

3.1.3.1 Οξυµµένο το πρόβληµα στον Βοτανικό

Μολονότι ο ΣτΠ διέκοψε την περαιτέρω διερεύ- 

νηση αναφορών (13986/06 και 12036/07) για το 

ζήτηµα των Ροµά του Βοτανικού, µετά την εκπό- 

νηση σχετικού Πορίσµατος, οι κάτοικοι της περιο- 

χής προσέφυγαν εκ νέου στην Αρχή καθόσον το 

πρόβληµα που αντιµετωπίζουν εξακολουθεί να 

υφίσταται και µάλιστα να επιτείνεται λόγω της 

περαιτέρω αύξησης του πληθυσµού των Ροµά 

που συγκεντρώνεται στην περιοχή, αλλά και της 

εξακολούθησης οχληρών βιοποριστικών δραστη- 

ριοτήτων από την πλευρά των εκεί εγκατεστη- 

µένων Ροµά (καύση καλωδίων, κτλ.). Προσφάτως, 

ο ΣτΠ πληροφορήθηκε ότι µε χρηµατοδότηση του 

Υπουργείου Εσωτερικών πρόκειται να εκπονηθεί 

µελέτη για εξεύρεση κατάλληλου χώρου στην 

ευρύτερη περιοχή της Αττικής για τη µετεγκατά- 

σταση των αλλοδαπών Ροµά. Ωστόσο, µέχρι 

στιγµής ο ΣτΠ δεν έχει ενηµερωθεί για το στάδιο 

στο οποίο βρίσκεται η ως άνω µελέτη, πολλώ δε 

µάλλον για τα αποτελέσµατα αυτής. Συνεπώς, οι 

άθλιες συνθήκες διαβίωσης των Ροµά στην περιοχή 

εξακολουθούν να παραµένουν ίδιες, η δε κοινω- 

νική ένταση οξύνεται λόγω των συνεπειών που 

υφίστανται οι περίοικοι από τη διατήρηση της 

ανέλεγκτης εγκατάστασης και την εξακολούθηση 

παράνοµων βιοποριστικών δραστηριοτήτων. Ο ΣτΠ 

αντιλαµβανόµενος τους κινδύνους που ελλοχεύ- 

ουν στη διατήρηση της ανέλεγκτης αυτής κατάστα- 

σης, απέστειλε προσφάτως σχετικό µε τα ζητήµατα 

αυτά έγγραφο προς την αρµόδια ∆/νση του Υπουρ- 

γείου Εσωτερικών (υπόθεση 7611/2009).

3.1.3.2 Παγίως κρίσιµη η κατάσταση στον Ασπρόπυργο

Τα µακροχρόνια προβλήµατα της περιοχής, οφει- 

λόµενα στην αυθαίρετη εγκατάσταση µεγάλου 

αριθµού τσιγγάνων και τη συστηµατική παράλειψη 

των αρµόδιων αρχών να λάβουν πρόσφορα µέτρα 

για το ζήτηµα της εγκατάστασής τους, έχουν απα- 

σχολήσει συστηµατικά τον ΣτΠ στο πλαίσιο διερεύ-   

νησης σχετικών αναφορών, η πλειονότητα των 

οποίων µάλιστα προέρχεται από περιοίκους. Μέχρι 

στιγµής δεν έχει σηµειωθεί καµµία έµπρακτη εξέλι- 

ξη, γεγονός που διαιωνίζει τα ήδη υφιστάµενα 

προβλήµατα και οξύνει περαιτέρω τις σχέσεις µετα- 

ξύ των διαβιούντων τσιγγάνων και των κατοίκων 

της περιοχής. 

Η περίπτωση του Ασπροπύργου εµφανίζει την 

ιδιαιτερότητα ότι η δηµοτική αρχή, λόγω του αριθ- 

µητικού όγκου των τσιγγάνων που είναι εγκα- 

τεστηµένοι στην περιοχή φαίνεται να µεταθέτει τις 

ευθύνες στην κεντρική διοίκηση, θεωρώντας ότι το 

ζήτηµα χρήζει συνολικής και κεντρικής αντιµετώ- 

πισης. Χωρίς να υποτιµάται η ιδιαιτερότητα που 

εµφανίζει η περίπτωση του Ασπροπύργου και η 

υποχρέωση της κεντρικής διοίκησης να την συνε- 

κτιµήσει, το γεγονός αυτό δεν απαλλάσει την τοπι- 

κή διοίκηση από το µερίδιο ευθύνης ή αρµοδιό- 

τητας που της αναλογεί έστω και στο σκέλος που 

αφορά την πίεση προς την κεντρική διοίκηση στην 

κατεύθυνση υλοποίησης συγκεκριµένων δικών της 

προτάσεων. Η πρόσφατη αναφορά αναµένεται να 

προκαλέσει νέα κεντρική παρέµβαση της Αρχής 

(υπόθεση 23808/2009).

3.1.3.3 Ένταση και στο Αιτωλικό - Αιτωλοακαρνανίας

Μολονότι η ενασχόληση της Αρχής µε το ζήτηµα 

της εγκατάστασης των τσιγγάνων στο ∆ήµο Αιτω- 

λικού είναι µακρόχρονη, δεν προκύπτει καµία 

εξέλιξη στο ζήτηµα της µετεγκατάστασης των 

τσιγγάνων, γεγονός που επιτείνει τις ήδη οξυµµέ- 

νες σχέσεις µε τους περιοίκους της περιοχής. Η 

Αρχή δεν έχει πρόσφατη ενηµέρωση για το στάδιο 

υλοποίησης του σχεδίου δηµιουργίας οικισµού και 

την εκεί µετεγκατάσταση των αστέγων τσιγγάνων 

της περιοχής. Εντούτοις, οι καταγγελίες περιοίκων 

για συνεχιζόµενες σε βάρος τους δολιοφθορές και 

καθηµερινή όχληση από τις παράνοµες βιοπο- 
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ριστικές δραστηριότητες των τσιγγάνων εξακολου- 

θούν και διαταράσσουν την κοινωνική ειρήνη και 

συνοχή (υποθέσεις12807/06 και 9901/06).
      

3.1.3.4 Αυτοψία κλιµακίου του ΣτΠ στη νέα Αρτάκη

Εύβοιας
  

Μετά την αποστολή εγγράφου τον Ιούνιο του 2009 

προς τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, τον Νοµάρχη Εύβοιας και τον ∆ήµαρχο 

Ν. Αρτάκης, κλιµάκιο του ΣτΠ πραγµατοποίησε 

αυτοψία στην ως άνω περιοχή τον Οκτώβριο του 

2009. Από τη διενεργηθείσα αυτοψία προέκυψε ότι 

στην περιοχή της Ν. Αρτάκης, σε αντίθεση µε τα 

καταγγελλόµενα στην Αρχή, δεν επιβεβαιώθηκε 

ότι υφίσταται οξύ πρόβληµα οφειλόµενο στην 

ολιγοήµερη, προσωρινή στάθµευση στην περιοχή 

«παραλία» διερχοµένων από την πόλη τσιγγάνων 

κατά τους θερινούς µήνες. Το ίδιο ισχύει και για την 

περιοχή «Φυτιές» στην οποία τσιγγάνοι έχουν 

εγκαταστήσει σε χώρο ιδιοκτησίας τους, έκτασης 

άνω των 500 τµ, λυόµενο οικίσκο, όπου και 

διαβιούν. Ο ∆ήµαρχος µάλιστα, που ήταν παρών 

κατά τη διάρκεια της αυτοψίας στον χώρο αυτό, 

ανταποκρινόµενος στις διαµαρτυρίες των ενοίκων 

για την µή ύπαρξη κάδου αποκοµιδής απορριµµά- 

των, προσφέρθηκε να καλύψει άµεσα την ανάγκη 

αυτή και να πραγµατοποιεί τακτική αποκοµιδή 

σκουπιδιών. Ωστόσο, σοβαρότατο πρόβληµα ως 

προς τις συνθήκες διαβίωσής τους αντιµετωπίζουν 

οι Ροµά που είναι εγκατεστηµένοι στην περιοχή 

«Παπάγου». Στην περιοχή αυτή, αλλοδαποί Ροµά 

είναι εγκατεστηµένοι σε παλιά εγκαταλελειµµένη 

κτηριακή εγκατάσταση, η οποία στο παρελθόν χρη- 

σιµοποιείτο ως ορνιθοτροφείο. 

Η ακαταλληλότητα και η επικινδυνότητα του κτι- 

ρίου καθιστά την άµεση µετακίνησή τους επιτα- 

κτική. Σηµειώνεται ότι οι ένοικοι του χώρου αυτού 

καταβάλλουν, ανά οικογένεια ποσό 100 έως 150 

ευρώ στον ιδιοκτήτη του κτίσµατος, προκειµένου 

να το χρησιµοποιούν ως κατοικία. Οι συνολικές 

διαπιστώσεις του ΣτΠ αναµένεται να αποτελέσουν 

αντικείµενο νέας παρέµβασης εντός του έτους 2010 

(υπόθεση 20485/2008).

3.1.3.5 Περιοχή Χαραυγής - Χαλκίδα Εύβοιας

Στην εκτός σχεδίου περιοχή «Χαραυγή» του 

∆ήµου Χαλκίδας, σε χώρο όπου παρατηρείται 

έντονη αυθαίρετη δόµηση, ιδιοκτήτες αυθαιρέτων 

ζήτησαν µέσω του «Πολιτιστικού - Εξωραϊστικού» 

Συλλόγου τους την παρέµβαση της Αρχής, µε 

σκοπό πρωτίστως την άσκηση πίεσης στις αρ- 

µόδιες αρχές προκειµένου να επιτευχθεί η ένταξη 

της περιοχής τους στο πολεοδοµικό σχέδιο της 

Χαλκίδας και την αποµάκρυνση εγκαταστάσεων 

του ΧΥΤΑ της περιοχής, αλλά και οικιών των εκεί 

διαβιούντων τσιγγάνων. Η διαµεσολάβηση του 

ΣτΠ επικεντρώθηκε σε συστάσεις προς τον ∆ήµο 

για την αποφυγή ενεργειών που αντιβαίνουν στη 

νοµοθεσία περί ίσης µεταχείρισης και προστασίας 

ευάλωτων οµάδων. Παράλληλα, ο ΣτΠ εκτιµών- 

τας ότι σηµαντικό µέρος των προβληµάτων οφεί- 

λεται στην διαιώνιση του καθεστώτος οικιστικής 

ανοµίας στην περιοχή ζήτησε από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες να εξετάσουν το ενδεχόµενο, σε συνερ- 

γασία µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, άµεσης 

έγκρισης τοπικού ρυµοτοµικού σχεδίου στην περιοχή 

της Χαραυγής, αξιοποιώντας τις ευεργετικές διατάξεις 

του στεγαστικού προγράµµατος αποκατάστασης 

των τσιγγάνων (άρθρο 6 του Ν. 2790/2000). Στην 

κατεύθυνση αυτή, άκρως ενθαρρυντική ήταν η 

ανταπόκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το 

οποίο µε έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πολεο- 

δοµίας, στις αρχές του έτους 2010, υιοθετεί τις ως 

άνω θέσεις της Αρχής. Ο ΣτΠ παρακολουθεί την 

υλοποίηση του σχεδίου ένταξης της περιοχής «Χα- 

ραυγή» στο σχέδιο πόλης της Χαλκίδος, καθώς και 

την περαιτέρω εξοµάλυνση των σχέσεων µεταξύ 

των κατοίκων της περιοχής, διατηρώντας τακτική 

επικοινωνία και επαφές, τόσο µε τους εµπλεκόµενους 

τοπικούς φορείς, όσο και µε κατοίκους της περιο- 

χής (υποθέσεις 15676/2009, 19469/2009).

3.1.3.6 Βοϊδολίβαδο Αγρινίου

Παρά την παρέµβαση της Αρχής µε έγγραφό της 

προς τον ∆ήµαρχο Αγρινίου και τη διενέργεια 
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αυτοψίας τον Φεβρουάριο του 2009, δεν έχει 

σηµειωθεί κάποια θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά, 

είτε την απαλλοτρίωση ιδιωτικού οικοπέδου εντός 

του οποίου έχουν εγκατασταθεί τσιγγάνοι, είτε τη 

δηµιουργία νέου οικισµού στο πλαίσιο του 

ολοκληρωµένου προγράµµατος για την κοινωνική 

ένταξη των τσιγγάνων. Εν προκειµένω, φαίνεται να 

µην υπάρχει ικανοποιητική συνεργασία µεταξύ του 

∆ήµου και του Υπουργείου Εσωτερικών, καθόσον 

ο ∆ήµος υποστηρίζει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών 

αρνείται ή καθυστερεί τη χρηµατοδότηση των 

προτεινόµενων από τον ∆ήµο δράσεων, ενώ το 

Υπουργείο υποστηρίζει ότι αναµένει από το ∆ήµο 

τα απαραίτητα στοιχεία, προκειµένου να τα εκτιµή- 

σει και να προχωρήσει στην έγκριση των δράσεων 

αυτών (υποθέσεις 8410/06 και 1970/07).

3.1.3.7 ∆ροσερό - Ξάνθης

Ενθαρρυντική εξέλιξη αποτελεί η ανταπόκριση της 

Νοµαρχίας Ξάνθης στην παρέµβαση της Αρχής για 

ένταξη του εν λόγω οικισµού στο σχέδιο πόλης. 

Σε συνέχεια της παρέµβασης αυτής, ο ∆ήµος 

Ξάνθης µε έγγραφό του ζήτησε την παραχώρηση 

δηµόσιας έκτασης από την ΚΥ∆, για το σκοπό 

δηµιουργίας σχολείου και παιδικού σταθµού στον 

οικισµό ∆ροσερό Ξάνθης, αίτηµα το οποίο διαβι- 

βάστηκε από την Κ.Υ. Ξάνθης προς τη ∆/νση 

∆ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµι- 

κών. Η ένταξη στο σχέδιο πόλης θα διευκολύνει τη 

δηµιουργία βασικών υποδοµών στον οικισµό για 

τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Ο ΣτΠ έχει 

αποστείλει ήδη έγγραφο προς το Υπουργείο 

Οικονοµικών µε θέµα την άµεση προώθηση του 

αιτήµατος του ∆ήµου Ξάνθης για την παραχώρηση 

της ∆Κ ΒΚ 2060 δηµόσιας έκτασης στον ∆ήµο, 

προκειµένου να αξιοποιηθεί για την κατασκευή 

νέου σχολείου στην περιοχή ∆ροσερό και να 

ενταχθεί στο πρόγραµµα του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (υποθέσεις 16576/2008 

και 4639/2007).

3.1.3.8 Άβαντος Αλεξανδρούπολης

Μέχρι σήµερα δεν έχει επέλθει σηµαντική βελτίωση 

στις συνθήκες διαβίωσης, στο καθεστώς ιδιοκτη- 

σίας ιδιωτικής γης/κατοικιών και λειτουργίας σχο- 

λείων, παιδικών σταθµών, αλλά και του ιατροκοι- 

νωνικού κέντρου, ωστόσο συνεχίζεται χωρίς να έχει 

ολοκληρωθεί η ένταξη όλου του οικισµού στο 

σχέδιο πόλης (υπόθεση 6174/2007).

3.1.4 Ειδικότερη δράση στο πλαίσιο του στρατη-

γικού σχεδίου δράσης για τους τσιγγάνους

Κατά το έτος 2009, ο ΣτΠ εκπόνησε ειδική έκθεση 

για τη δηµοτολογική τακτοποίηση των ελλήνων 

τσιγγάνων. Η έκθεση αυτή υπαγορεύθηκε από την 

επικαιρότητα και την αναγκαιότητα της τακτοποίη- 

σης αυτής, λόγω των διαπιστωµένων προβλη- 

µάτων που αντιµετωπίζει συστηµατικά αυτή η 

οµάδα πληθυσµού σε ολόκληρο το φάσµα της 

διοικητικής δράσης και ιδίως, στην περίπτωση της 

στεγαστικής αποκατάστασης. Το πρόβληµα σχετί- 

ζεται µε το γεγονός ότι η διοίκηση είναι εθισµένη να 

γνωρίζει και ν’ αναγνωρίζει µόνον όσους διαθέ- 

τουν µόνιµη κατοικία, ενώ για τους υπόλοιπους η 

έλλειψη ή αβεβαιότητα της στέγης συνεπιφέρει 

αδυναµία πρόσβασης στη µιάν ή την άλλη κοινω- 

νική παροχή ή άσκηση δικαιώµατος. Έτσι, το πρό- 

σφατο ευρύ πρόγραµµα χρηµατοδότησης στέγης 

µέσω τραπεζικών δανείων µε την εγγύηση του 

δηµοσίου απευθύνεται εν τέλει µόνο σε όσους 

είναι ήδη δηµοτολογικά τακτοποιηµένοι και αποδει- 

κνύουν µόνιµη κατοικία. Τούτο όµως αποτελεί 

εγγενή αδυναµία και αντίφαση του συστήµατος και 

αφήνει εκτός κρατικής στήριξης εκείνους ακριβώς 

που τη χρειάζονται.

Στην πράξη, οι µόνοι τσιγγάνοι που µεριµνούν για 

την ενηµέρωση των σχετικών εγγραφών τους είναι 

ακριβώς εκείνοι που εµφανίζουν και το µεγαλύ- 

τερο δείκτη ενσωµάτωσης και συµµετοχής στη 

κοινωνική ζωή της χώρας, διαθέτοντας ταυτοχρό- 

νως σαφή µόνιµη κατοικία. Επί πλέον, παράγοντες 

αναγόµενοι σε κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως η 



περιοδική κινητικότητα και ο αναλφαβητισµός, µα- 

ταιώνουν σε µεγάλο βαθµό την ολοκλήρωση κάθε 

εγχειρήµατος καταγραφής. Έτσι, σήµερα πολλοί 

έλληνες τσιγγάνοι δεν διαθέτουν κανένα τεκµήριο 

ιθαγένειας, διατελούν δηλαδή σε καθεστώς αντί- 

στοιχο µε εκείνο των αλλοδαπών. Επί πλέον, µε 

δεδοµένο το σχετικό θεσµικό πλαίσιο, οι κατά 

περίπτωση αρµόδιοι δήµοι αποκτούν στην πράξη 

απεριόριστη σχεδόν διακριτική ευχέρεια εκτίµησης 

σχετικά µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων για 

την εγγραφή στα δηµοτολόγια και τη χορήγηση 

βεβαίωσης µονίµου κατοίκου, µε αποτέλεσµα ορα- 

τούς κινδύνους καταχρήσεων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εισηγήθηκε στην έκθεση 

τρεις εναλλακτικές εκδοχές ενός προγράµµατος 

ταχείας, ασφαλούς και αποτελεσµατικής καταγρα- 

φής, αξιοποιώντας την εµπειρία προηγούµενων 

εγχειρηµάτων αθρόας δηµοτολόγησης µελών 

ευπαθών οµάδων. Το πρώτο αφορούσε οµοίως 

τους έλληνες τσιγγάνους, που τακτοποιήθηκαν δη- 

µοτολογικά µε εγκυκλίους του Υπουργείου Εσω- 

τερικών (1978-79) κατ’ εφαρµογή των διατάξεων 

του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας περί ανιθαγενών 

γεννηµένων σε ελληνικό έδαφος. Το δεύτερο 

αφορούσε οµογενείς παλιννοστήσαντες από την 

πρώην ΕΣΣ∆, που τακτοποιήθηκαν δηµοτολογικά 

µε υπουργικές αποφάσεις (1990-93) βάσει διεθνών 

συνθηκών του µεσοπολέµου περί ιθαγένειας οµο- 

γενών. Οι εναλλακτικές εκδοχές του προτεινόµενου 

προγράµµατος εκκινούν µε το δεδοµένο ότι οι 

έλληνες τσιγγάνοι, ακόµη και οι αδηµοτολόγητοι, 

διαθέτουν ήδη από τη γέννησή τους την ελληνική 

ιθαγένεια δυνάµει ουσιαστικών διατάξεων του 

Κώδικα, οπότε δεν τίθεται θέµα πολιτογράφησης.

Απλούστερη εµφανίζεται η εκδοχή της απλής 

εφαρµογής του ισχύοντος νοµικού πλαισίου που 

διέπει τον καθορισµό ιθαγένειας, οπότε όσοι µεν 

διαθέτουν αποδεικτικά στοιχεία προγονικής ιθαγέ- 

νειας θα τα επικαλεσθούν ως «αδήλωτοι», οι δε 

υπόλοιποι θα επικαλεσθούν ανιθαγένεια και γέννη- 

ση στην Ελλάδα. Αν δεν µπορεί ν’ αποδειχθεί η 

γέννηση, θα πρέπει προηγουµένως να συνταχθεί 

σχετική ληξιαρχική πράξη µε δικαστική απόφαση, 

ή να προσκοµισθεί κάποιο από τα ήδη προβλε- 

πόµενα εναλλακτικά αποδεικτικά. Μετά την πράξη 

καθορισµού, οι ενδιαφερόµενοι θα εγγράφονται 

σε δηµοτολόγιο. Η ανωτέρω διαδικασία είναι ευχε- 

ρέστερα εφαρµόσιµη, καθ’ όσον δεν απαιτεί καν 

νέα ρύθµιση. Στο σύνολό της, ωστόσο, παραµένει 

εξαιρετικά χρονοβόρα λόγω της σώρευσης επαλ- 

λήλων φάσεων, ενώ παρίσταται αµφίβολο το κατά 

πόσο µπορεί, διατηρώντας τον ισχύοντα περιορι- 

στικό πίνακα εναλλακτικών δικαιολογητικών, να 

συµπεριλάβει σηµαντικό αριθµό πραγµατικών 

δικαιούχων.

Η δεύτερη εκδοχή συνίσταται στην παράκαµψη του 

καθορισµού ιθαγένειας και τη δηµοτολόγηση βάσει 

ληξιαρχικών εγγραφών. Για τη διαδικασία αυτή 

απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση, µε την οποία η 

τυπική διαδικασία καθορισµού θα αντικατασταθεί 

από συνοπτική και αθρόα αναγνώριση ιθαγένειας 

βάσει ειδικής απογραφής. Το αρµόδιο όργανο θα 

καταγράφει τους έλληνες τσιγγάνους µε ελεύθερη 

εκτίµηση αποδεικτικών µέσων, και στη συνέχεια ο 

Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας θα εκδίδει 

βεβαίωση καταγραφής η οποία ταυτόχρονα θα 

επέχει θέση πράξης καθορισµού ιθαγένειας και 

εντολής για εγγραφή στο δηµοτολόγιο. Για την 

υλοποίηση της εγγραφής, οι ενδιαφερόµενοι θα 

προσκοµίζουν ληξιαρχική πράξη γέννησης, και αν 

εκείνη δεν υπάρχει διαθέσιµη, θα απαιτείται να 

συνταχθεί µε δικαστική απόφαση ή να υποκατασταθεί 

από άλλα προβλεπόµενα εναλλακτικά αποδεικτι- 

κά µέσα. Η διαδικασία αυτή είναι ταχύτερη από την 

προηγούµενη, προβληµατίζει ωστόσο, η πρόταξη 

της ληξιαρχικής τακτοποίησης, καθώς απαιτεί την 

εξαρχής σύνταξη λεπτοµερών πράξεων βάσει πλα- 

σµατικών ή επισφαλών στοιχείων ώστε να πιστο- 

ποιηθεί πλήρης αλληλουχία σχέσεων συγγένειας, 

ενώ παραµένει υπερβολικά µεγάλη η συνολική 

διάρκεια της διαδικασίας.

Η τρίτη εκδοχή συνίσταται στην απ’ ευθείας δηµο- 

τολόγηση, δηλαδή κατά παράκαµψη τόσο του 

καθορισµού ιθαγένειας, όσο και της ληξιαρχικής 

εγγραφής. Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται νοµο- 

θετική ρύθµιση, µε την οποία η µεν διαδικασία 
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τυπικού καθορισµού θα αντικατασταθεί από συνο- 

πτική και αθρόα αναγνώριση ιθαγένειας βάσει ειδι- 

κής απογραφής, η δε δηµοτολογική εγγραφή θα 

καταστεί κατ’ εξαίρεση δυνατή, ακόµη και χωρίς 

προηγούµενη ληξιαρχική πράξη γέννησης. 

Το αρµόδιο όργανο θα καταγράφει τους έλληνες 

τσιγγάνους και θα προκαλεί αυτεπαγγέλτως την 

εγγραφή τους στο δηµοτολόγιο βάσει των στοιχείων 

της ειδικής απογραφής, δηλαδή χωρίς ξεχωριστή 

πράξη καθορισµού ιθαγένειας ή ακόµη και χωρίς 

τα συνήθως απαιτούµενα πλήρη στοιχεία. Η 

διαδικασία αυτή είναι απλούστερη και ταχύτερη 

από τις δύο προηγούµενες. Απαιτεί τη σύνταξη 

µιας µόνον διοικητικής πράξης κατ’ άτοµο, και όχι 

σχετική δικαστική απόφαση, ακόµη και όταν τα 

στοιχεία είναι ελλιπή και αποδεικνύονται µε συµ- 

βατικά µέσα. Βασικό µειονέκτηµα της εκδοχής 

αυτής, σε αντιστάθµισµα της ταχύτητας, απλότητας 

και µαζικότητας που προσφέρει, είναι το ενδε- 

χόµενο καταχώρισης ελλιπών ή αδιασταύρωτων 

στοιχείων. Το µειονέκτηµα αυτό, ωστόσο, είναι επι- 

δεκτικό περαιτέρω εκ των υστέρων διορθώσεων, 

εφόσον ήδη θα έχει διασφαλιστεί ένα καθεστώς 

θεσµικής «ορατότητας» των δηµοτολογηµένων.

Ωστόσο, ο οσοδήποτε άρτιος νοµοθετικός σχεδια- 

σµός δεν αρκεί σε βάθος χρόνου αν δεν συνο- 

δευθεί από µέτρα µακροπρόθεσµης επικοινωνια- 

κής στρατηγικής. Η κατάλληλη προετοιµασία της 

όλης διαδικασίας, ιδιαίτερα δε η διάχυσή της στις 

νεότερες γενιές µέσω της εκπαίδευσης, θα µπορέ- 

σει να διαλύσει κάθε σχετική διστακτικότητα ή 

προκατάληψη και να παράσχει το υπόβαθρο για 

την κοινωνική ενσωµάτωση και την απρόσκοπτη 

άσκηση των ατοµικών και συλλογικών δικαιωµά- 

των των ελλήνων τσιγγάνων.
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3.2.1 Εκπαίδευση στελεχών του Συνηγόρου

του Πολίτη και προσφορά εκπαίδευσης

Κατά το 2009 συνεχίστηκε η εντατική συνεργασία 

και ανταλλαγή τεχνογνωσίας του Συνηγόρου του 

Πολίτη µε άλλους φορείς, εντός και εκτός της 

Ελλάδας, που δραστηριοποιούνται σε θέµατα 

εφαρµογής και προώθησης της αρχής της ίσης 

µεταχείρισης. Παράλληλα, αξιοποιώντας τη γνώση 

και την εµπειρία του, ο Συνήγορος του Πολίτη 

συµµετείχε σε σειρά επιµορφωτικών σεµιναρίων 

που στόχο είχαν την ενηµέρωση και την ευαισθητο- 

ποίηση σε θέµατα καταπολέµησης των διακρίσεων 

στον χώρο της εργασίας. Τον Ιούνιο του 2009 ο 

ΣτΠ, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ευνοµία» 

διοργάνωσε συνέδριο εµπειρογνωµόνων µε τίτλο:  

«∆ιερευνώντας πρότυπα και µέτρα για τη θεσµική 

ορατότητα των Ροµά». Το συνέδριο αποσκοπούσε 

στο διάλογο και τη διαδραστική επικοινωνία µετα- 

ξύ των εξειδικευµένων εθνικών φορέων προώ- 

θησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης και των 

αρµοδίων διεθνών οργανισµών που ασχολούνται 

µε τα θέµατα των Ροµά. Στόχος του συνεδρίου 

ήταν η αναζήτηση των προτεραιοτήτων για τις πολι- 

τικές προστασίας και προώθησης των δικαιωµάτων 

των Ροµά στην Ευρώπη, όπως προκύπτουν από: 

α) πρακτικές ή στρατηγικές των εθνικών φορέων 

προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης, β) 

πρακτικές της διοίκησης και γ) πρωτοβουλίες και 

συστάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης, κυρίως 

µέσα από τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστη- 

ρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Γραφεί- 

ου του Επιτρόπου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ- 

που, του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη (Ύπατος Αρµοστής για 

τις Εθνικές Μειονότητες, Γραφείο ∆ηµοκρατικών 

θεσµών και ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου) και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eυρωπαϊκής Επιτροπής, Οργα- 

νισµός για τα Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα και Ευρω- 

παϊκού Κοινοβουλίου). Τα συµπεράσµατα της συ- 

νάντησης βρίσκονται αναρτηµένα στον δικτυακό τόπο 

http://www.synigoros.gr/eunomia/gr_news.htm

3.2. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ



υφίστανται οι Ροµά στην Ευρώπη, αλλά και η αποτε- 

λεσµατικότητα της προστασίας στο πλαίσιο της 

οικείας κοινοτικής οδηγίας. Η πρωτοβουλία αυτή 

κατέληξε µετά από δύο συναντήσεις που πραγµα- 

τοποιήθηκαν στην Αθήνα (Ιούνιος 2009) και το 

Παρίσι (Οκτώβριος 2009) στη διατύπωση Γνώµης, 

η οποία παρουσιάστηκε στη Σύνοδο Κορυφής για 

τους Ροµά στην Κόρντοµπα, τον Μάρτιο του 2010 

(βλ. σχετ. http://www.equineteurope.org/435.html)

Επιπλέον, ο Συνήγορος του Πολίτη συµµετέχει 

στην Εθνική Οµάδα Εργασίας του προγράµµατος 

«Για τη διαφορετικότητα/κατά των διακρίσεων», η 

οποία συστάθηκε το 2005 και αποτελεί πρωτο- 

βουλία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Απασχόλησης, 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραµµα αποσκοπεί 

στον συντονισµό των δράσεων των εθνικών φορέ- 

ων, στους οποίους έχει ανατεθεί η εποπτεία και η 

προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Στο 

πλαίσιο του προγράµµατος αυτού, ιδιαίτερη σηµασία 

αποδίδεται στην ενθάρρυνση οργανώσεων οι οποίες 

εκπροσωπούν ευπαθείς οµάδες που υφίστανται δια- 

κρίσεις, ώστε να δραστηριοποιηθούν ενεργώς στο 

πεδίο της ενηµέρωσης για τις εξελίξεις που έχουν 

επέλθει στο νοµοθετικό πλαίσιο κατά των διακρίσεων 

και της ανάδειξης καλών πρακτικών εφαρµογής.
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3.2.2 ∆ράση του Συνηγόρου του Πολίτη για

την προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης

ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισµού

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αρµοδιό- 

τητας του ως φορέας προώθησης της αρχής της 

ίσης µεταχείρισης σύµφωνα µε το Ν.3304/2005 

(Οδηγία Ε.Ε. 78/2000), εξέδωσε ενηµερωτικό φυλ- 

λάδιο περί προστασίας από διακρίσεις λόγω σεξου- 

αλικού προσανατολισµού, το οποίο διενεµήθη 

στην εκδήλωση «Φεστιβάλ Υπερηφάνειας -Athens 

Pride», στην πλατεία Κλαυθµώνος, το Σάββατο 

13/06/2009.

3.2.3 Συµµετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα 

για την καταπολέµηση των διακρίσεων

Το 2009 αποτελεί το έκτο έτος ενεργού συµµε- 

τοχής του Συνηγόρου του Πολίτη στο ευρωπαϊκό 

∆ίκτυο Equinet, ένα δίκτυο οριζόντιας σύνδεσης 

και συντονισµού των επίσηµων φορέων για την 

υλοποίηση των κοινοτικών Oδηγιών κατά των 

διακρίσεων στις χώρες της ΕΕ και στις υπό ένταξη 

χώρες. Ο ΣτΠ συµµετέχει πλέον ενεργά σε όλες τις 

οµάδες εργασίας του δικτύου (“Dynamic interpre-

tation”, “Policy Formation” “Promotion of Equal-

ity” “Strategic enforcement”) και εκπροσωπείται 

συστηµατικά στις συναντήσεις που πραγµατοποι- 

ούνται ετησίως για την οργάνωση των εργασιών 

τους, αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών σχε- 

τικά µε τα θέµατα διακρίσεων στο πλαίσιο επιλεγ- 

µένων δράσεων της εκάστοτε οµάδας. 

Το έτος 2009 στέλεχος του ΣτΠ εξελέγη µέλος του 

∆Σ του ∆ικτύου, γεγονός που αναµένεται να ενδυ- 

ναµώσει τις σχέσεις µε το ∆ίκτυο, την εκπροσώ- 

πηση του ΣτΠ σε αυτό, αλλά και να συνεισφέρει 

στη συνεκτίµηση εθνικών ιδιαιτεροτήτων κατά τον 

σχεδιασµό και την υλοποίηση στρατηγικών δρά- 

σεων και πρωτοβουλιών του ∆ικτύου. Επισηµαί- 

νεται, ότι ο ΣτΠ, στο πλαίσιο της συµµετοχής του 

στο ∆ίκτυο, ανέλαβε το 2009 την πρωτοβουλία, αλλά 

και τον συντονισµό των δράσεων του ∆ικτύου, 

προκειµένου να αποτιµηθούν οι διακρίσεις που 
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Τη φετινή χρονιά δηµοσιοποιήθηκαν δυο διεθνείς 

εκθέσεις σχετικά µε την κατάσταση των διακρίσεων 

στην Ελλάδα. Η Επιτροπή του Οργανισµού Ηνωµέ- 

νων Εθνών για την Εξάλειψη των Φυλετικών ∆ια- 

κρίσεων (CERD), µε τη λήξη της 75ης συνόδου της 

(Γενεύη, 3-28.8.2009), δηµοσίευσε τις «Καταληκτικές 

Παρατηρήσεις» της για την Ελλάδα (Βλ. σχετ) 

<http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/doc

s/co/CERD.C.GRC.CO.19.doc>. 

Στο εκτενές πόρισµά της η Επιτροπή, αφού έλαβε 

υπ’ όψη τόσο τις εκθέσεις διεθνών οργανισµών, 

της επίσηµης ελληνικής αντιπροσωπείας και µη 

κυβερνητικών οργανώσεων, όσο και την αναλυ- 

τική συζήτηση που διεξήχθη επί των εκθέσεων 

αυτών, προέβη σε σειρά διαπιστώσεων και υποδεί- 

ξεων, µεταξύ άλλων και σχετικά µε:

�

• τη µεταχείριση ευπαθών οµάδων (αιτούντες άσυ- 

λο, µετανάστες, ασυνόδευτοι ανήλικοι, ροµά, 

έλληνες πολίτες αυτοπροσδιοριζόµενοι ως µέλη 

µειονοτήτων),

�

• την εξασφάλιση θεµελιωδών δικαιωµάτων των 

µειονοτήτων (εκπαίδευση, ελευθερία συνένωσης, 

θρησκευτική ελευθερία),

�

• την ποινική αντιµετώπιση πράξεων ή στερεοτύ- 

πων ρατσισµού και µισαλλοδοξίας,

�

• την κοινωνική διαβούλευση για την καταπολέ- 

µηση του ρατσισµού,

�

• την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων 

κοινωνικής ένταξης και των διαδικασιών παροχής 

έννοµης προστασίας.

Ειδικά σε σχέση µε τις διαδικασίες παροχής έννο- 

µης προστασίας, η Επιτροπή συνόψισε ως εξής τις 

διαπιστώσεις και συστάσεις της: «καλωσορίζει την 

ψήφιση του νόµου 3304/2005 … και τις νέες 

αρµοδιότητες για την προώθηση της αρχής της 

4. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ίσης µεταχείρισης στο δηµόσιο τοµέα, που ανέ- 

λαβε ο Συνήγορος του Πολίτη … σηµειώνει τη 

διασπορά αρµοδιοτήτων ανάµεσα στον Συνήγορο 

του Πολίτη, την Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης και 

την Επιθεώρηση Εργασίας … καθώς ο Συνήγορος 

του Πολίτη είναι το µόνο ανεξάρτητο σώµα, η 

Επιτροπή συνιστά στο κράτος µέλος να εξετάσει το 

ενδεχόµενο ανάθεσης σε αυτόν της συνολικής 

αρµοδιότητας επί καταγγελιών για φυλετικές διακρί- 

σεις, τις οποίες θα εξετάζει σε συνεργασία µε τα 

λοιπά όργανα».

Σε ανάλογες διαπιστώσεις προέβη, µε έκθεση που 

δηµοσιεύθηκε στις 15.9.2009, <http://www.coe. 

int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-bycountry/ 

Greece/GRC-CbC-IV-2009-031-GRC.pdf> η Ευρω- 

παϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλ- 

λοδοξίας (ECRI), η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο 

του Συµβουλίου της Ευρώπης. Στις παρατηρήσεις 

της, µεταξύ άλλων, η Επιτροπή «σηµειώνει µε ικα- 

νοποίηση ότι οι αρµοδιότητες και η εργασία του 

Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά µε την 

καταπολέµηση των διακρίσεων γενικά συµφωνούν 

µε τις βασικές αρχές που παρουσιάζονται στην υπ’ 

αριθµό 2 σύσταση γενικής πολιτικής της σχετικά µε 

ειδικευµένα όργανα για την καταπολέµηση του 

ρατσισµού, της ξενοφοβίας, του αντισηµιτισµού και 

της µισαλλοδοξίας σε εθνικό επίπεδο». Επισηµαί- 

νει, ωστόσο, ορισµένα κενά στην κείµενη νοµοθε- 

σία περί διακρίσεων, προτείνοντας ειδικότερα:

�

• να επεκταθεί (από έξι µήνες σε ένα έτος τουλάχι- 

στον) το διάστηµα από τον χρόνο γνώσης της παρά- 

νοµης πράξης ή παράλειψης της διοίκησης, εντός 

του οποίου πρόσωπα µπορούν να προσφύγουν 

στον Συνήγορο του Πολίτη, 

• να περιληφθεί ειδική µνεία για παροχή συνδροµής 

και υποστήριξης στα θύµατα διακρίσεων, περιλαµ- 

βανοµένης και της νοµικής βοήθειας, 

• να δηµιουργηθούν παραρτήµατα του Συνηγόρου 

Η  Α Ρ Χ Η  Τ Η Σ  Ι Σ Η Σ  Μ Ε Τ Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ



34

του Πολίτη εκτός Αθηνών και

�

• να ληφθούν µέτρα ενηµέρωσης του κοινού σχε- 

τικά µε τις αρµοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη 

στο πεδίο των διακρίσεων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι οι επισηµάνσεις 

των ανωτέρω Επιτροπών αποτελούν δικαίωση των 

µέχρι στιγµής προσπαθειών του και παρότρυνση 

για ακόµη εντονότερη δράση στο πεδίο της κατα- 

πολέµησης των διακρίσεων. Επίσης, από τα ανωτέ- 

ρω συνάγεται ότι το πεδίο των διακρίσεων και 

ιδίως η παρεχόµενη προστασία, υπό το ισχύον 

νοµοθετικό πλαίσιο, καθίσταται ευχερέστερη και 

αποτελεσµατικότερη µόνο σε συνδυασµό µε την 

αξιοποίηση του συνολικού θεσµικού πλαισίου για 

την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου. 

Ο ΣτΠ αποτελεί θεσµό που έχει την ευχέρεια στο 

πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του να συνδυάζει τις 

παραπάνω οπτικές κατά τη διερεύνηση ατοµικών 

αναφορών και κατά την εφαρµογή του οικείου 

νοµοθετικού πλαισίου. Η ευχέρεια αυτή καθιστά 

εφικτή την κατά το δυνατό ευρύτερη προστασία 

των πληττόµενων από διακρίσεις προσώπων, σε 

πεδία διοικητικής δράσης τα οποία ο εθνικός 

νοµοθέτης µε τον Ν.3304/2005 δεν ενέταξε στο 

ειδικότερο πλαίσιο προστασίας του ως άνω νόµου. 

Μέχρι την ανάληψη σχετικών νοµοθετικών πρωτο- 

βουλιών για την περαιτέρω διεύρυνση του πεδίου 

προστασίας του Ν.3304/2005, ο ΣτΠ θα εξακο- 

λουθήσει τη συνδυαστική αυτή προσέγγιση για την 

καταπολέµηση των διακρίσεων, επισηµαίνοντας, 

ωστόσο µε κάθε ευκαιρία, την ανάγκη διεύρυνσης 

του ρυθµιστικού πεδίου του σχετικού νόµου, καθώς 

και την περαιτέρω αξιοποίηση των µεθοδολογικών 

εργαλείων που αυτός εισάγει.
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