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στικής πορείας κάθε υπόθεσης) σχετικά με την παραγραφή, αυτή να του γνωστοποιηθεί. 
Συνεπώς, ο Μηχανισμός έκρινε ότι για υποθέσεις όπως οι προαναφερθείσες μόνη 

διαφαινόμενη μέθοδος «συμμόρφωσης» της χώρας απομένει ο εμπλουτισμός του κα-
νονιστικού πλαισίου ή των συναφών εγκυκλίων, προκειμένου στο μέλλον να αποφεύ-
γονται πλημμέλειες των αστυνομικών επιχειρήσεων και των διαδικασιών πειθαρχικής 
ή ποινικής διερεύνησης όπως εκείνες που διαπίστωσε το ΕΔΔΑ. Επιπρόσθετα, λόγω 
της μακράς εκκρεμότητας συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ στις διαπιστω-
θείσες πλημμέλειες της πειθαρχικής διαδικασίας και της επελθούσας παραγραφής στις 
περισσότερες από αυτές, ζήτησε να ληφθούν υπόψη από την αρμόδια Επιτροπή του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης οι σχετικές παρατηρήσεις του για γενικά νομοθετικά μέτρα 
βάσει αποφάσεων του ΕΔΔΑ. Ειδικότερα, θα μπορούσε να εκτιμηθεί η επανεξέταση 
επί το αυστηρότερο των απειλουμένων ποινών του άρθρ. 137Α του ΠΚ για το μέλλον, 
προκειμένου σοβαρές περιπτώσεις κακομεταχείρισης κρατουμένων, ήτοι σοβαρές 
προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, σωματικής ακεραιότητας κ.λπ. που τώρα 
υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρ. 137Α του ΠΚ ενώ συνιστούν παραβιάσεις του άρθρ. 
3 της ΕΣΔΑ, να μη θεωρούνται απλώς πλημμεληματικές συμπεριφορές, ώστε παρόμοια 
παραπτώματα στο μέλλον να μην υπόκεινται σε σύντομη παραγραφή. 

Ως προς τις παλαιές εκκρεμείς και ήδη παραγραφείσες υποθέσεις, ο Μηχανισμός 
επεξεργάζεται να προτείνει ως γενικό μέτρο συμμόρφωσης στην κυβέρνηση τη γραπτή 
έκφραση συγγνώμης από τον επικεφαλής της διοίκησης της αρμόδιας υπηρεσίας, προ-
κειμένου να υπάρξει αφενός ηθική ικανοποίηση του θύματος και αφετέρου έμπρακτη 
δέσμευση της διοίκησης ότι δεν θα επαναληφθούν παρόμοιες πλημμέλειες της πειθαρ-
χικής διαδικασίας στο μέλλον. 

4. Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 

Η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες καθώς και 
το Προαιρετικό Πρωτόκολλο αυτής κυρώθηκαν με τον Ν. 4072/201255. Προβλέπουν 
τη θέσπιση εθνικού πλαισίου για την προώθηση, την προστασία και την παρακολούθηση 
της εφαρμογής της Σύμβασης. Κατά την εφαρμογή του νόμου που ενσωμάτωνε στην 
εθνική έννομη τάξη τις πρόνοιες της συμβάσεως και του πρωτοκόλλου του ΟΗΕ για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, διαπιστώθηκε η έλλειψη ενός γενικού πλαισίου 
ρύθμισεων που θα μεριμνούσε για την παρακολούθηση συμμόρφωσης προς αυτές από 
τη διοίκηση και θα συνέβαλλε στην προαγωγή τους. 

Με τον Ν. 4488/2017 ο Συνήγορος του Πολίτη ορίστηκε ως το πλαίσιο για την προ-
αγωγή εφαρμογής της Σύμβασης56, ως ο ανεξάρτητος φορέας που διαθέτει τα εχέγγυα 
για την ανάθεση της αποστολής αυτής. 

Εισαγωγή

Ο Ν. 4488/2017 εισήγαγε ένα σύνολο θεσμικών παρεμβάσεων στον τομέα της εργασίας 
και της κοινωνικής προστασίας, που μεταξύ άλλων είχαν στόχο και να διευκολύνουν τη 

55	 Άρθρ.	1	του	Ν.	4074/2012	(Α΄	88).
56	 Κατ’	εφαρμογή	του	περιεχομένου	της	παρ.	2	του	άρθρ.	33	της	Σύμβασης	των	Ηνωμένων	Εθνών.
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συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της 
χώρας. Από τον ορισμό που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υιοθετεί για την αναπηρία 
προκύπτει ότι, πέραν του στοιχείου της εγγενούς διαφορετικότητας που καθορίζεται στη 
βάση μιας ιατρικής διάγνωσης, ο ρόλος του περιβάλλοντος, ως επιβαρυντικού παρά-
γοντα μέσω των εμποδίων του ή ως επιβοηθητικού παράγοντα λόγω των βοηθημάτων 
που παρέχει, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στον βαθμό της δυσκολίας που η αναπηρία 
δημιουργεί. 

Την ίδια επιρροή ασκούν και οι κοινωνικές αντιλήψεις, με επίδραση είτε ανασταλτική 
είτε προωθητική στην κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων αυτών. Στην Ελλάδα ζουν 
πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα με αναπηρία. Η μη «ορατότητά» τους από το κοινω-
νικό σύνολο αποτελεί συνέπεια της κοινωνικής κατασκευής της αναπηρίας, συνέπεια 
της ελλιπούς προσβασιμότητάς τους στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, συνέπεια 
των εγκαθιδρυμένων στερεοτύπων και νοοτροπιών. Αποτελεί συνέπεια του τρόπου με 
τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο με αναπηρία βλέπει τον εαυτό του ετεροπροσδιοριζόμενο 
μέσα από το πρίσμα της κοινωνίας στην οποία ανήκει και ζει. 

Καθώς η Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρίες διαγιγνώσκει τον κίνδυνο περιθωριοποίησης και απομόνωσης των προσώπων 
αυτών, καλεί τα κράτη να τον αποσοβήσουν εφαρμόζοντας το κανονιστικό περιεχόμενό 
της προς τον σκοπό της ενεργότερης και εναργέστερης συμμετοχής του ατόμου στην 
κοινωνικοοικονομική ζωή. Σε αυτό το πλαίσιο, ο νόμος στόχευσε στην εξειδίκευση, 
αποσαφήνιση και υποβοήθηση της εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης και στην 
αντιστροφή της παγιωμένης αντιμετώπισης των ατόμων με αναπηρίες ως ατόμων 
υψηλής ευαλωτότητας με διαρκώς συρρικνούμενο βαθμό συμμετοχής. Επιπλέον, οι 
ρυθμίσεις αποσκοπούσαν στην κατάρριψη αναχρονιστικών στερεοτύπων που αντιλαμ-
βάνονται ως ολοκληρωμένο άνθρωπο μόνο τον (κυριολεκτικά και μεταφορικά) «όρθιο» 
άνθρωπο, που θέτουν κάθε μορφής αναπηρία εκτός του φάσματος της κανονικότητας, 
που καθιστούν άνευ ετέρου περιθωριακά τα ζητήματα του αναπηρικού κινήματος και 
που καταφάσκουν σοβαρούς αποκλεισμούς των ατόμων με αναπηρία σε όλο το φάσμα 
των δικαιωμάτων τους. Οι διατάξεις του νόμου θέλησαν να λειτουργήσουν ως εργαλείο 
στην αποδόμηση του θεσμικού ρατσισμού, υπό τη σκιά του οποίου δημιουργούνται και 
παγιώνονται σοβαρές διακρίσεις στις δομές της κοινωνίας, καθώς ο περιορισμός των 
δικαιωμάτων και των επιλογών συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων που παρεκκλίνουν 
με οποιονδήποτε τρόπο από τα κυρίαρχα κανονιστικά πρότυπα (εν προκειμένω αυτά 
της σωματικής, αισθητηριακής, ψυχικής αρτιμέλειας) τείνει να κατοχυρώνεται θεσμικά 
μέσα από πρακτικές, διαδικασίες και κανονιστικά μέτρα, τα οποία θεσμοποιούνται και 
γίνονται ανεκτά τόσο από τη διοίκηση όσο και από την κοινωνία. Στην κατεύθυνση της 
πραγμάτωσης ουσιαστικής ισονομίας, οι ρυθμίσεις του νόμου ενσωματώνουν νομοθε-
τικές επιλογές προς το σκοπό της ανεμπόδιστης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες 
σε όλες τις πτυχές της ζωής και της συνολικής θωράκισης των δικαιωμάτων τους. 

Θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση της παραβίασης δικαιωμάτων και στην 
εφαρμογή της διαδικασίας διαμεσολάβησης για την προώθηση της εφαρμογής της αρ-
χής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως (μεταξύ άλλων) αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης 
στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4443/2016, ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί τη συνταγματικά κατοχυρωμένη 
Ανεξάρτητη Αρχή που αναλαμβάνει την προώθηση, προστασία και παρακολούθηση της 
Σύμβασης. Ως επιμέρους εκφάνσεις της αποστολής αυτής προβλέπονται ενδεικτικά 
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διαδικασίες έκφρασης γνώμης ως προς τη συμβατότητα της νομοθεσίας και των προω-
θούμενων πολιτικών με το περιεχόμενο της Σύμβασης, εκπόνησης μελετών και ερευνών 
σχετικά με τον βαθμό εφαρμογής του περιεχομένου της Σύμβασης, σύνταξης εκθέσεως 
σχετικά με τη συντελούμενη πρόοδο και πραγματοποίησης δράσεων ευαισθητοποίησης 
για την αύξηση της ενημέρωσης σε όλη την κοινωνία σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
ικανότητες των ατόμων με αναπηρίες. 

Στο πλαίσο της εντολής αυτής, παρατίθενται στη συνέχεια πεδία χαρακτηριστικής και 
ενδεικτικής παρέμβασης της Αρχής.

4.1. Προσβασιμότητα στα νέα κτίρια57 

Ο καθολικός αστικός σχεδιασμός έχει ιδιαίτερη σημασία για την προώθηση της προσβασι-
μότητας, δεδομένου ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά της προσβάσιμης αλυ-
σίδας (προσβάσιμα πεζοδρόμια και διαβάσεις, προσβάσιμες εγκαταστάσεις και υποδομές). 

Με το άρθρ. 26 του Ν. 4067/2012 θεσπίστηκαν «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυ-
πηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων», που παραπέμπουν στις 
Οδηγίες «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (www.minenv.gr/1/16/162/16203/
g1620300.html), οι οποίες εφαρμόζονται ως προδιαγραφές τόσο από τις υπηρεσίες 
όσο και από τους μελετητές, τους επιβλέποντες και όσους ασχολούνται με τον σχεδι-
ασμό κτιρίων με χρήση κοινού αλλά και υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων. Επιπλέον, 
το άρθρ. 28 του Ν. 2831/2000 (ισχύων ΓΟΚ) προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (παράρτημα 1), που υποστηρίζονται από τις 
οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους».

Ωστόσο οι οδηγίες αυτές είτε δεν έχουν τον χαρακτήρα κανονιστικής πράξης, με συ-
νέπεια να μη λαμβάνονται υπόψη μερικώς ή στο σύνολό τους κατά τον σχεδιασμό των 
κτιρίων58 και των κοινόχρηστων χώρων ή στις προδιαγραφές στις προκηρύξεις έργων, 
είτε έρχονται σε αντίθεση με ισχύουσες κανονιστικές πράξεις.59

Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται στη σύνδεση του κτιρίου με τον κοινόχρηστο 
χώρο, όπου η συναρμογή με το πεζοδρόμιο και η πρόσβαση στους ισόγειους ή υπόγειους 
χώρους στάθμευσης οχημάτων αλλοιώνει σημαντικά την επιφάνεια του πεζοδρομίου 
δυσχεραίνοντας την απρόσκοπτη κίνηση. 

Αν και σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4067/2012 «η δυνατότητα αυτόνομης 
και ασφαλούς προσπέλασης όλων των κτιρίων από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα 
άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών εξασφαλίζεται με προσβάσιμες οριζόντιες και κατακόρυφες 
οδεύσεις που αρχίζουν από τη στάθμη του πεζοδρομίου», εντούτοις ο έλεγχος αυτός δεν 
διενεργείται κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Σύμφωνα δε με την παρ. 4 του 
ίδιου άρθρου, υφιστάμενα κτίρια είναι υποχρεωτικό να είναι εξίσου προσβάσιμα με τα 
καινούργια. Εντούτοις, όσον αφορά τη συναρμογή με το πεζοδρόμιο, ενδέχεται να μην 
είναι δυνατή η επίτευξη ομαλής συναρμογής χωρίς μεγάλο κόστος ή χωρίς την αλλοίωση 

57	 ΝΟΚ	Ν.	4067/2012.
58	 Από	κανένα	στοιχείο	δεν	προκύπτει	ότι	εξετάζεται	η	τήρησή	τους	κατά	την	έκδοση	οικοδομικής	άδειας	

ή	κατά	την	κατασκευή	των	έργων	(π.χ.	συναρμογή	ράμπας	του	πεζοδρομίου	με	το	οδόστρωμα	ή	
διαμόρφωση	νησίδας).	

59	 Για	παράδειγμα,	με	διαφορετικό	τρόπο	καθορίζονται	οι	κλίσεις	των	ραμπών	στον	Κτιριοδομικό	
Κανονισμό	και	διαφορετικά	στις	Οδηγίες.	
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του κτιρίου –ιδίως όταν η διαμόρφωση του πεζοδρομίου έγινε μετά την οικοδόμησή του– 
και δεν υπάρχει πρόβλεψη για μερική αναδιαμόρφωση πεζοδρομίου νόμιμα. Αντίθετα, 
επειδή σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3.4.1 του Κτιριοδομικού Κανονισμού «Έξω από 
τη ρυμοτομική γραμμή απαγορεύεται να κατασκευάζονται βαθμίδες για την εξυπηρέτηση 
των κτιρίων», οι υπηρεσίες των Δήμων αρνούνται να εγκρίνουν διαμορφώσεις κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4067/2012 σε συνδυασμό με την παρ. 
2 του ιδίου άρθρου. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, κατόπιν αναφοράς διαμεσολάβησε προς τη διοίκηση για 
την αδυναμία πρόσβασης ΑμεΑ στους εσωτερικούς χώρους του υποκαταστήματος του 
πρώην ΙΚΑ–ΕΤΑΜ στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.60 Στο πλαίσιο του διαμεσολαβητικού 
του ρόλου επεσήμανε, πέραν της υποχρέωσης της διοίκησης για διασφάλιση ισότιμης 
πρόσβασης στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον τόσο σε συνήθεις συνθήκες όσο και σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τις ειδικές ρυθμίσεις του νέου Οικοδομικού Κανονισμού 
για την εξασφάλιση πρόσβασης στα υφιστάμενα κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες 
του δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, 
κοινωφελείς οργανισμοί, ΟΤΑ, καθώς και τις απαραίτητες διαμορφώσεις που πρέπει να 
γίνουν, προκειμένου οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με 
αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα και με χρονικό ορίζοντα έως και το 2020. 

Η διοίκηση του ασφαλιστικού οργανισμού ανταποκρινόμενη ενημέρωσε την Αρχή ότι 
τα προβλήματα προσβασιμότητας των ΑμεΑ στο κτίριο του υποκαταστήματος μπορούν να 
επιλυθούν μόνο με τη μεταστέγαση της υπηρεσίας σε άλλο κτίριο, διότι επί του παρόντος 
λειτουργεί σε κτίριο ανεπαρκούς έκτασης που έχει κριθεί από το 2001 ως ακατάλληλο 
λόγω στατικότητας, πολεοδομικών αυθαιρεσιών, έλλειψης εγκεκριμένου σχεδίου πυ-
ρόσβεσης, ανεπάρκειας ηλεκτρικού δικτύου κτλ. Για τους ανωτέρω λόγους η διοίκηση 
του Οργανισμού έχει διενεργήσει αλλεπάλληλους διαγωνισμούς χωρίς ουσιαστικό 
αποτέλεσμα μέχρι και την ημερομηνία αποστολής της τελικής απαντητικής επιστολής 
προς την Αρχή (1.10.2018). Ο Συνήγορος του Πολίτη εξακολουθεί να παρακολουθεί 
την υπόθεση ως προς τη μετεγκατάσταση του υποκαταστήματος σε νέο κτίριο που θα 
διαθέτει προδιαγραφές διαμόρφωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ και, ως εκ τούτου, θα 
διασφαλίζεται το δικαίωμα της ίσης πρόσβασης και της ελεύθερης κίνησης. 

4.2. Αυθαίρετη δόμηση61 

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο εξέτασης αναφορών με αντικείμενο τη διεκπε-
ραίωση υποθέσεων πολιτών με εδικές ανάγκες που υπήχθησαν στις προγενέστερες 
του Ν. 4178/2013 διατάξεις περί τακτοποίησης αυθαιρέτων, διαπίστωσε αδυναμία 
εφαρμογής της διαδικασίας διόρθωσης ή επιστροφής καταβληθέντων προστίμων λόγω 
καθυστέρησης έκδοσης της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης εκ της παρ. 9 του 
άρθρ. 30 του ανωτέρω Νόμου. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,62 πλέον των λοιπών αναφο-
ρών σε άλλες ευπαθείς ομάδες, υπήρξε η πρόβλεψη ότι: «Τυφλοί με ποσοστό αναπηρίας 
από 80% και άνω και πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες με ποσοστό 

60	 ΦΥ	245089.
61	 Ν.	4178/2013.
62	 Παρ.	29	του	άρθρ.	24	του	Ν.	4014/2011,	όπως	συμπληρώθηκε	με	το	άρθρ.	70	του	Ν.	4042/2012.
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αναπηρίας από 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από 
πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011 
καταβάλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα 
με το Παράρτημα του ν. 4014/2011…»63.

Περαιτέρω, με τον Ν. 4178/2013 και:
α) δυνάμει και της υπ’ αριθ. 2254/30-08-2013 Υπουργικής Αποφάσεως του Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίστηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής 
των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στις διατάξεις του εν λόγω νόμου 
και των δηλώσεων του Ν. 4014/2011.

β) ειδικότερα, δυνάμει του άρθρου 17 αυτού, προβλέφθηκαν μειώσεις προστίμων, 
πλέον των λοιπών ευπαθών ομάδων και πολιτών, και για: «1. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 
80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις 
παραπάνω ιδιότητες, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος καταβάλλουν ποσοστό 
15% του ενιαίου ειδικού προστίμου… 2. Άτομα με αναπηρία (Αμεα), με ποσοστό αναπηρίας 
67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις 
παραπάνω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ ή οικογενειακό 
εισόδημα έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του 
παρόντος της κυρίας κατοικίας τους καταβάλουν 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου...».

Στον Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγε πολίτης με αναπηρία και κάτοχος άδειας64 
εκμετάλλευσης περιπτέρου στη θέση σχολάζοντος περιπτέρου στον Δήμο Βόλου το 
2012, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της τότε ισχύουσας νομοθεσίας. Στη 
συνέχεια, κλήθηκε από τον Δήμο Βόλου να καταβάλει πρόστιμα ανέγερσης και διατή-
ρησης αυθαιρέτου, αφού το μίσθιο περίπτερο είχε χαρακτηριστεί αυθαίρετο σύμφωνα 
με προγενέστερη (2009) Έκθεση Αυτοψίας του Τμήματος Πολεοδομίας Δήμου Βόλου, 
επειδή είχε εμβαδόν μεγαλύτερο του νομίμου κατά 0,30 τ.μ.65 

Παρ’ ότι δε ο αναφερόμενος άσκησε αμέσως ένσταση στη Διεύθυνση Πολεοδομί-
ας Δήμου Βόλου, η υπόθεσή του δεν επανεξετάσθηκε και καμία απάντηση δεν έλαβε 
στις ενστάσεις του. Αντίθετα, ο Δήμος Βόλου εξέδωσε και νέα πρόστιμα διατήρησης 
αυθαιρέτου, τα οποία απέστειλε για είσπραξη στη ΔΟΥ Νέας Ιωνίας και μέρος αυτών 
κατεβλήθησαν από τον πολίτη. Παρά δε τις μάταιες επισημάνσεις του ενδιαφερομένου 
ότι διέθετε άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου που του είχε παραχωρήσει ο ίδιος Δήμος, 
αναγκάστηκε, στην προσπάθειά του να απαλλαγεί από τα πολεοδομικά πρόστιμα, να 
ζητήσει την ανάκληση της άδειας περιπτέρου από τον Δήμο Βόλου με κατάθεση σχετικής 
αίτησης το 2017. Στο μεταξύ, ο Δήμος Βόλου από το 2015 είχε αφαιρέσει τη χρήση 
του περιπτέρου από τον αναφερόμενο και, στη συνέχεια, το απέσυρε από τις οδούς Γρ. 
Λαμπράκη-Λαχανά, επειδή θα κατασκεύαζε κυκλικό κόμβο στο σημείο αυτό.

Η σιωπηρή απόρριψη όλων των ενστάσεων οδήγησε τον πολίτη να καταβάλει τελικώς 
το πρόστιμο στην αρμόδια ΔΥΟ, ενώ και πάλι εκλήθη να καταβάλει και περαιτέρω χρημα-
τικά ποσά που αφορούσαν πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, πλέον προσαυξήσεων. 
Ο πολίτης ζήτησε τη διαμεσολάβηση της Αρχής για την προστασία των δικαιωμάτων του. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες επισημαίνο-

63	 	Η	σχετική	διάταξη	κρίθηκε	αντισυνταγματική	από	την	Ολομέλεια	του	ΣτΕ	(σχετικές	οι	υπ.	αριθ.	ΣτΕ	
3341/2013	και	1118/2014).	

64	 Με	την	υπ’	αριθ.	πρωτ.	19930/ΑΚ685/5-3-2012	απόφαση	του	Αντιδημάρχου	Εμπορίου,	Αγρο-
τικής	Ανάπτυξης	και	Δ.Ε.	Βόλου	και	Αγχιάλου.

65	 ΦΥ	248964.
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ντάς τους ότι βάση της ισχύουσας νομοθεσίας66 η χορηγηθείσα άδεια εκμετάλλευσης 
περιπτέρου περιλαμβάνει και το δικαίωμα κατοχής του κοινόχρηστου/δημοτικού χώρου 
εγκαταστάσεως του περιπτέρου, επομένως κατόπιν τούτων τίθεται ευκρινώς ζήτημα 
νομιμότητας των αποφάσεων επιβολής των πολεοδομικών προστίμων. Ακολούθως, 
η επιβολή των προστίμων με παράθεση αιτιολογίας ερειδόμενης στις διατάξεις του Ν. 
3212/2003 δεν είναι σύννομη, διότι, όπως συνάγεται από τα ανωτέρω, η τοποθέτηση 
περιπτέρου σε κοινόχρηστο χώρο επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση έκδοσης σχετικής 
διοικητικής άδειας και δεν ελέγχεται βάσει των διατάξεων για την αυθαίρετη δόμηση. 
Επιπλέον, από την εξέταση της υπόθεσης προέκυψε το γεγονός ότι ο Δήμος Βόλου κατά 
τον χρόνο χορήγησης της άδειας περιπτέρου στον πολίτη γνώριζε ότι το περίπτερο είχε 
μεγαλύτερο του προβλεπομένου εμβαδόν, αφού είχε ήδη προηγηθεί η σύνταξη έκθεσης 
αυτοψίας, και το απέκρυψε, με αποτέλεσμα ο ενδιαφερόμενος να επωμιστεί οικονομικές 
επιβαρύνσεις χωρίς δική του υπαιτιότητα, διότι, εάν γνώριζε το ελάττωμα του μισθίου, 
θα είχε τη δυνατότητα να μην προχωρήσει στη μίσθωσή του. Όπως ήταν φυσικό, ο Συ-
νήγορος ζήτησε από τις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου να επανεξετάσουν το συντομότερο 
δυνατό τη νομιμότητα των καταλογιστικών πράξεων σε βάρος του αναφερόμενου, υπό 
το πρίσμα των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων. 

4.3. Δελτίο Στάθμευσης για ΑμεΑ67 

Τα ζητήματα που σχετίζονται με την αναπηρία αντιμετωπίζονται πλέον, συνέπεια της 
πανευρωπαϊκής κινητοποίησης, μέσα από ένα νέο πρίσμα και από μια διαφορετική 
οπτική άμεσα συνδεδεμένη με την άσκηση των βασικών θεμελιωδών ανθρωπίνων και 
κοινωνικών δικαιωμάτων και με στόχο όχι μόνο τη θεσμική ανασυγκρότηση αλλά και 
την κοινωνική μεταρρύθμιση. 

Το κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας οφείλει να εστιάζει στην ανίχνευση 
των προβλημάτων και στη μετατόπιση του κέντρου βάρους του διαλόγου από τη φιλαν-
θρωπία και τη στοιχειώδη περίθαλψη στην ανάγκη για καθιέρωση πρακτικών που θα 
συμβάλλουν στην επίτευξη ουσιαστικής ισότητας. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Συνήγορος του Πολίτη ανέδειξε τα προβλήματα που 
ανακύπτουν αναφορικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων του κανο-
νιστικού πλαισίου (340/2004 Κανονιστική Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Αθηναίων), σύμφωνα με τις οποίες τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, εφόσον 
υποβάλλουν αίτηση για την παραχώρηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης πλησίον της 
οικίας τους, υποχρεούνται να προσκομίσουν, μεταξύ άλλων, ισχύον δελτίο στάθμευσης 
ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίησή τους ως δικαιούχοι. Ωστόσο, ενώ η 
δημοτική αρχή θέτει ως απαιτούμενο όρο για την αποδοχή της αίτησης τον εφοδιασμό 
του ενδιαφερόμενου με το δελτίο στάθμευσης, δεν παραχωρεί την αποκλειστική θέση 
στάθμευσης σε όλους τους κατόχους του δελτίου παρά μόνο σε όσους έχουν κινητική 

66	 Διατάξεις	των	άρθρ.	13	έως	22	του	ΝΔ	1044/1971,	όπως	τροποποιήθηκαν	με	τον	Ν.	1043/1980	
και	το	άρθρ.	10	του	Ν.	1416/1984,	σε	συνδυασμό	με	την	υπ΄	αριθ.	5671/1487/9.8.1984	κοινή	
απόφαση	των	Υπουργών	Εθνικής	Άμυνας,	Εθνικής	Οικονομίας,	Οικονομικών	και	Δικαιοσύνης,	η	
οποία	κυρώθηκε	με	το	άρθρ.	38	του	Ν.	1563/1985	και	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρ.	25	του	Ν.	
1848/1989.	Επίσης	το	άρθρ.	3	του	Ν.	1080/1980,	όπως	έχει	τροποποιηθεί	με	το	άρθρ.	6	του	
Ν.1900/90	και	το	άρθρ.	26	παρ.	5	του	Ν.1828/1989.

67	 ΠΔ	241/2005.
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αναπηρία. Η διαφοροποιημένη μεταχείριση –αποκλεισμός σημαντικής μερίδας κατόχων 
του δελτίου από μια καίρια διευκόλυνση- συνεπάγεται την παρακώλυση ή και αδυναμία 
αξιοποίησης των παρεχόμενων με το δελτίο διευκολύνσεων προσβασιμότητας. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ενόψει των διεργασιών αναθεώρησης του σχετικού κα-
νονιστικού πλαισίου68 και την αναγκαιότητα εναρμόνισής του με τις συνταγματικές και 
νομοθετικές επιταγές για την προαγωγή της ασφαλούς, ανεμπόδιστης και αυτόνομης 
κίνησης ΑμεΑ, πρότεινε τη συμπερίληψη όλων ανεξαιρέτως των κατόχων δελτίου 
στάθμευσης στον κύκλο των δικαιούχων αποκλειστικής θέσης στάθμευσης. Ο Δήμος 
Αθηναίων ανταποκρίθηκε θετικά συντάσσοντας εισήγηση προς την αρμόδια Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής για την τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την παρα-
χώρηση, επί δημοτικών οδών, θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ69 με δυνατότητα 
χορήγησης στο σύνολο των ΑμεΑ που κατέχουν δελτίο.70 

4.4. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Προσβασιμότητα σε 
κοινόχρηστους χώρους 

Η κατοχύρωση της φυσικής ελευθερίας του ατόμου, που συνεπάγεται και την πανταχόθεν 
απρόσκοπτη πρόσβασή του, αποτελεί αδιαμφισβήτητα την αφετηρία στη μάχη για τη τελική 
«επικράτηση» ηθικών αξιών όπως εκείνη της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας, διασφα-
λίζοντας την αυτονομία του και καταπολεμώντας παράλληλα τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Ενδεικτική περίπτωση όπου η Αρχή παρενέβη με σκοπό την περιφρούρηση του δι-
καιώματος πρόσβασης όλων των πολιτών στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική 
ζωή αποτελεί η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τη διασφάλιση της ασφαλούς 
πρόσβασης των ΑμεΑ στον οικισμό των Φηρών και για την καταβολή αποζημίωσης 
εκ μέρους του Δήμου Θήρας σε πολίτη ΑμεΑ για ζημία που υπέστη λόγω ατυχήματος.

Ο Συνήγορος του Πολίτη έγινε αποδέκτης αναφοράς ατόμου με αναπηρία, έπειτα από 
απόρριψη της αίτησής του από τον Δήμο Θήρας για την καταβολή αποζημίωσης λόγω 
βλάβης στο αναπηρικό του αμαξίδιο κατά την κίνησή του σε ανεπαρκώς συντηρημένο 
λιθόστρωτο πεζόδρομο στα Φηρά Σαντορίνης. Ο Δήμος αρνήθηκε71 κάθε υπαιτιότητα 
επικαλούμενος προσωπική ευθύνη του πολίτη, που επέλεξε να μετακινηθεί σε ακατάλ-
ληλο για αμαξίδια λιθόστρωτο παραδοσιακό πεζόδρομο.72 

Ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε το ισχύον νομικό πλαίσιο73 για την αστική ευθύνη 
και για την υποχρέωση των δήμων να λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα πρόσβασης των 
εμποδιζόμενων ατόμων σε κοινόχρηστους χώρους. Ακόμη, επικαλέστηκε την πολεοδομική 
νομοθεσία για τη διασφάλιση πρόσβασης των ΑμεΑ στους κοινόχρηστους χώρους και 
τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του 
ΟΗΕ που κατοχυρώνουν την προσβασιμότητα ως δικαίωμα και ζήτησε την επανεξέταση 
του αιτήματος αποζημίωσης του αναφερόμενου.

68	 	Αρ.	340/2004	Κανονιστική	Πράξη	του	Δημοτικού	Συμβουλίου	του	Δήμου	Αθηναίων,
69	 	Απόφαση	υπ.	αριθ.	359/18	του	Δημοτικού	Συμβουλίου	του	Δ.	Αθηναίων	(ΑΔΑ:	Ω0ΣΥΩ6Μ-4ΥΝ).	
70	 	ΦΥ	226907/2017.
71	 Απορριπτική	απόφαση	με	αριθ.	237/17	της	Οικ.	Επιτροπής	(υπ’	αριθ.	22/31-10-17	πρακτικό	

συνεδρίασης).
72	 ΦΥ	236990.
73	 ΥΑ	52907/09	(ΦΕΚ	2621	Β/31-12-2009),	άρθρ.	26	του	Νέου	Οικοδομικού	Κανονισμού	(ΝΟΚ),	

Ν.	3852/2010,	Ν.	4074/2012.	
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Ο Δήμος Θήρας, μολονότι επανεξέτασε το αίτημα, ενέμεινε στο σκεπτικό της αρχικής 
απορριπτικής απόφασης, ενώ επικαλέστηκε την αυστηρή απαγόρευση οποιωνδήποτε 
επεμβάσεων που επηρεάζουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού, τον οποίο 
θεώρησε ασύμβατο με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας για όλους. Ακόμη προέβα-
λε το επιχείρημα περί απουσίας αποδεικτικών στοιχείων ως προς τα αίτια της βλάβης 
(ελλιπής συντήρηση της λιθόστρωτης επιφάνειας) αμφισβητώντας τον τόπο και τον 
πραγματικό χρόνο πρόκλησης της ζημίας, κάνοντας λόγο για κακή χρήση του αμαξιδίου 
από τον αναφερόμενο. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε επιτόπια αυτοψία του διαπίστωσε κακοτεχνίες, παραλείψεις 
και σοβαρούς κινδύνους όχι μόνο για τα εμποδιζόμενα άτομα, αλλά και για τον μέσο 
χρήστη, ενώ στη σύσκεψη που ακολούθησε με τη δημοτική αρχή και τις συναρμόδιες 
υπηρεσίες επεσήμανε, αφενός, ότι το αιτιολογικό των δύο απορριπτικών αποφάσεων επί 
του αιτήματος αποζημίωσης του πολίτη διαφέρει από το σκεπτικό που αναφέρθηκε κατά 
τη συνάντηση και, αφετέρου, ότι ο παραδοσιακός χαρακτήρας του οικισμού δεν μπορεί 
να θεωρείται ασύμβατος με την προσβασιμότητα για όλους, διότι αποτελεί υποχρέωση 
του Δήμου, απορρέουσα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ακόμη, χαρακτήρισε επιτακτική 
την ανάγκη λήψης μέτρων βελτίωσης της πρόσβασης για εμποδιζόμενα άτομα εντός του 
οικισμού των Φηρών, καθώς οι μέχρι τώρα ενέργειες είναι αποσπασματικές και μεμο-
νωμένες, ενώ στα περισσότερα σημεία δεν παρέχεται καμία δυνατότητα προσέγγισης 
σε χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου. 

Μετά την επιτόπια παρέμβαση της Αρχής, ο Δήμος Θήρας, μολονότι ενέμεινε στον 
οριστικό χαρακτήρα της τελευταίας απορριπτικής απόφασης σχετικά με την καταβολή 
αποζημίωσης, ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων, αναγνώρισε την ανεπάρκεια μέτρων 
προσβασιμότητας τουλάχιστον σε κεντρικούς άξονες του οικισμού. Η Δημοτική Αρχή 
δεσμεύτηκε, ωστόσο, να λάβει μέτρα για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των 
ατόμων με αναπηρίες ως προς την πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους. Ο Συνήγο-
ρος του Πολίτη ενημέρωσε τον Δήμο Θήρας ότι θα παρακολουθεί την υλοποίηση των 
αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση προσβασιμότητας για όλους.

4.5. Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών 
Επαγγελματικών Λυκείων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Δύο μαθήτριες που φοιτούσαν στην τρίτη τάξη Επαγγελματικού Λυκείου της Περιφέρειας 
Αττικής απευθύνθηκαν74 στον Συνήγορο του Πολίτη για το ζήτημα της κατοχύρωσης της 
δυνατότητάς τους να σπουδάσουν στον τόπο διαμονής τους, με δεδομένο ότι έπασχαν από 
σοβαρές παθήσεις. Ειδικότερα, οι δύο μαθήτριες είχαν λάβει το απαιτούμενο πιστοποιη-
τικό με βάση το οποίο υπάγονταν στις προβλέψεις του νόμου75 για εισαγωγή πασχόντων 
μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις, καθ’ υπέρβαση του αριθμού 
εισακτέων σε ποσοστό 5%. Σύμφωνα δε με το ισχύον νομικό πλαίσιο76 και τις οδηγίες 
που αναγράφονταν στο έντυπο του μηχανογραφικού δελτίου έως και το προηγούμενο 
ακαδημαϊκό έτος 2017-18, οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ είχαν δικαίωμα πρόσβασης 
χωρίς εξετάσεις αποκλειστικά σε Τμήματα των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανωτέρων 

74	 ΦΥ	243562/2018.
75	 Άρθρ.	35	Ν.	3794/2009	(όπως	τροποποιηθέν	ισχύει).	
76	 Ν.	4186/2013,	όπως	τροποποιήθηκε	με	τους	Ν.	4386/2016	και	4473/2017.
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Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης. Η παύση λειτουργίας, ωστόσο, κατά το τρέχον έτος 
των δύο μοναδικών τεχνολογικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή του ΤΕΙ 
Αθηνών και του ΤΕΙ Πειραιά, λόγω απορρόφησής τους από το νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής,77 προκάλεσε τον de facto περιορισμό των δυνατοτήτων φοίτησης των 
αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων στον τόπο διαμονής τους. Συνεπώς, οι μαθητές με 
σοβαρές παθήσεις που διέμεναν στην Αττική και επιθυμούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν υποχρεωμένοι να το πράξουν σε ιδρύματα του 
Τεχνολογικού Τομέα με έδρα άλλες περιφέρειες ανά την επικράτεια, καθώς δεν υπήρχαν 
πλέον ιδρύματα του Τεχνολογικού Τομέα στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά ούτε και διέθεταν 
την επιλογή φοίτησης σε ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα. Κατόπιν τούτων, και αφού 
επισκέφθηκαν την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
χωρίς να λάβουν συγκεκριμένη απάντηση για τη ρύθμιση του ανωτέρω ζητήματος, οι δύο 
μαθήτριες απευθύνθηκαν στον Συνήγορο, καθώς ήδη η σχολική χρονιά πλησίαζε στο τέλος 
δίχως να έχουν την απαιτούμενη ενημέρωση, γεγονός που επέτεινε την ανησυχία τους. 

Με έγγραφο78 που απηύθυνε προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε ότι οι μαθητές που υπάγο-
νται στην ευάλωτη κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις πλήττονται από 
τις ανωτέρω μεταβολές σε σημαντικό βαθμό, αφού για τους περισσότερους εξ αυτών 
η μετακίνηση σε άλλη πόλη για την πραγματοποίηση σπουδών δεν συνιστά επιλογή. 
Πέρα από το στοιχείο της οικονομικής επιβάρυνσης, η κατάσταση της υγείας των εν 
λόγω μαθητών δεν επιτρέπει την απομάκρυνσή τους από τον τόπο όπου λαμβάνουν 
συστηματική ιατρική φροντίδα αλλά και στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον. Σε 
περιπτώσεις δε ατόμων με αναπηρίες είναι εύκολα αντιληπτό ότι έχουν διασφαλισθεί με 
έξοδα των ίδιων των οικογενειών οι απαραίτητες προσαρμογές και τα εξατομικευμένα 
εκείνα μέσα που αίρουν εμπόδια προσβασιμότητας και επιτρέπουν την ισότιμη συμμετοχή 
στις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής. Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίστηκε στο σχετι-
κό έγγραφο, το γεγονός της αιφνιδιαστικής ανατροπής των δεδομένων μεσούσης της 
σχολικής χρονιάς, όταν δεν είναι πλέον εφικτή η επιλογή συμμετοχής σε πανελλαδικές 
εξετάσεις προκειμένου να κατοχυρωθεί η δυνατότητα εισαγωγής και σε τμήματα του 
Πανεπιστημιακού Τομέα, παραβιάζει την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του 
διοικουμένου. Υπό αυτές τις συνθήκες και με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη κατηγορία 
μαθητών καταλείπεται χωρίς εναλλακτική επιλογή, αναιρείται τελικά ο ίδιος ο σκοπός 
του νομοθέτη κατά την τριακονταπενταετή ήδη ένταξη των ατόμων με παθήσεις σε ειδική 
κατηγορία εισακτέων, η ουσιαστική, δηλαδή, και ισότιμη απόλαυση του δικαιώματος στην 
εκπαίδευση, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Συντάγματος. 

Τέλος, υπενθυμίστηκε ότι ο Συνήγορος του Πολίτη έχει οριστεί79 ως η συνταγμα-
τικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή που αποτελεί το Πλαίσιο για την Προαγωγή της 
εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες,80 
στην οποία εξάλλου ρητά προβλέπεται η υποχρέωση των κρατών να διασφαλίζουν ότι 
τα άτομα με μακροχρόνια σωματικά, ψυχικά, διανοητικά ή αισθητήρια εμπόδια είναι σε 
θέση να έχουν πρόσβαση στη γενική τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική κα-
τάρτιση, την εκπαίδευση ενηλίκων και τη διά βίου μάθηση χωρίς διακρίσεις και σε ίση 

77	 Ν.	4521/2018.
78	 60/23.05.2018.
79	 Ν.	4488/2017.
80	 Ν.	4074/2012.
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βάση με τους άλλους (άρθρ. 24). Κατ’ εφαρμογή αυτής της αποστολής, η Αρχή έκρινε 
ότι εγείρονται ζητήματα συμβατότητας της ισχύουσας νομοθεσίας με τις διατάξεις της 
Σύμβασης, από τη στιγμή που οι πάσχοντες μαθητές των ΕΠΑΛ αποκόπτονται ουσια-
στικά από τη δυνατότητα πρόσβασης σε ανώτατες σπουδές, στο μέτρο που αδυνατούν 
να μετακινηθούν για τις σπουδές τους είτε μακριά από το οικογενειακό υποστηρικτικό 
τους πλαίσιο είτε από τον τόπο όπου λαμβάνουν την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα. Με 
δεδομένο ότι το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά δύο πολύ κρίσιμους τομείς, την παιδεία 
και την υγεία, ζητήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ να λάβει τα απαιτούμενα 
μέτρα, ώστε εγκαίρως να προβλεφθεί η δυνατότητα πρόσβασης των μαθητών ΕΠΑΛ 
της Περιφέρειας Αττικής που πάσχουν από τις εκ του νόμου προβλεπόμενες σοβαρές 
παθήσεις στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ή να προωθηθεί όποιο άλλο 
μέτρο θεωρηθεί πρόσφορο. 

Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΠΕΘ ανταποκρίθηκε θετικά στην πρωτοβουλία του 
Συνηγόρου για την πραγμάτωση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και ενη-
μέρωσε81 για τις πρόνοιες των πρόσφατων Ν. 4521/2018 και 4547/2018, με τις 
διατάξεις των οποίων αφενός προβλέφθηκε η δυνατότητα των αποφοίτων των ΕΠΑΛ 
να διεκδικήσουν θέσεις και σε τμήματα σχολών πανεπιστημίων σε ποσοστό 5% επί 
του συνολικού αριθμού εισακτέων, ποσοστό το οποίο κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 προσαυξήθηκε κατά επιπλέον 5% για τα τμήματα του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, αφετέρου διευρύνθηκε σημαντικά ο κατάλογος των σοβαρών παθή-
σεων, με την προσθήκη κατηγοριών ασθενειών που στο παρελθόν αποκλείονταν από 
τις ευεργετικές ρυθμίσεις του νόμου. 

4.6. Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών 
επιδομάτων82

Ο Συνήγορος του Πολίτη, έπειτα από διερεύνηση μεγάλου αριθμού αναφορών πολι-
τών σχετικών με τη φορολογική αντιμετώπιση των προνοιακών επιδομάτων τα οποία 
καταβάλλονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με 
αναπηρία, έθεσε υπόψη των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας τα 
ακόλουθα ζητήματα:

4.6.1. Προσμέτρηση των προνοιακών επιδομάτων στο 
φορολογητέο εισόδημα

Τα περιοδικώς καταβαλλόμενα σε άτομα με αναπηρία προνοιακά επιδόματα δεν φορο-
λογούνται μεν, θεωρούνται όμως από την ΑΑΔΕ83 συναφή με το εξωιδρυματικό επίδομα 
ποσά,84 επειδή συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος (πε-
ριοδικότητα, ύπαρξη μόνιμης πηγής εισοδήματος και τακτική εκμετάλλευση της πηγής 
αυτής). Συνεπώς, προσμετρώνται στο εισόδημα, γεγονός το οποίο μπορεί όμως να 

81	 203/18.6.2018.
82	 Ενδεικτικά	ΦΥ	216774/2016,	235067/2017,	230374/2017.
83	 ΔΕΑΦ	Α	1099109	ΕΞ	2017	έγγραφο	της	ΑΑΔΕ.
84	 Ν.	4172/2013	περ.δ΄	της	παρ.	2	του	άρθρ.	14.
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οδηγήσει σε απώλεια φορολογικών απαλλαγών για τους δικαιούχους, με χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα αυτά της απαλλαγής από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και της 
απώλειας της έκπτωσης 100% στον ΕΝΦΙΑ. 

Ο Συνήγορος επεσήμανε ότι η θέση της Διοίκησης ως προς τη φύση των επιδομάτων 
αυτών έχει μεταστραφεί σε σχέση με το παρελθόν, χωρίς να έχει μεσολαβήσει κάποια 
νομοθετική αλλαγή στον τρόπο, τους λόγους, το σκεπτικό ή τις προϋποθέσεις χορήγησής 
τους. Συγκεκριμένα, σε εγκύκλιό της του 201385 η πρώην Γενική Γραμματεία Δημοσί-
ων Εσόδων επισήμαινε ότι τα επιδόματα που καταβάλλονται στα άτομα με αναπηρία 
βάσει των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) δεν συγκεντρώνουν τα 
εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, αλλά αντίθετα συνιστούν κοινωνικές 
προνοιακές παροχές μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, οι οποίες αντικρίζουν τις πρόσθετες 
δαπάνες που τους δημιουργεί η πάθησή τους. Η εγκύκλιος αυτή έπαψε να ισχύει μεν, με 
την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013, αποτυπώνει ωστόσο την εκ διαμέτρου αντίθετη 
άποψη σε σχέση με αυτή που η Διοίκηση υιοθετεί σήμερα ως προς τη συγκέντρωση 
των εννοιολογικών χαρακτηριστικών του εισοδήματος από τα συγκεκριμένα επιδόματα. 

Ο Συνήγορος εξέφρασε την άποψη ότι, πέραν του κινδύνου απώλειας φορολογικών 
απαλλαγών, τα προνοιακά επιδόματα χορηγούνται με σκοπό να ενισχύσουν τους δικαι-
ούχους οικονομικά λόγω των ειδικών συνθηκών στις οποίες διαβιούν, δεν αποτελούν 
αντάλλαγμα προσωπικής εργασίας, κεφάλαιο ή καρπούς περιουσιακών στοιχείων ώστε 
να θεωρούνται εισόδημα.86 Η πρόταση της Αρχής έγινε αποδεκτή με το άρθρ. 11 της 
υπ’ αριθ. Δ12α/Γ.Π.οικ. 68856/2202 (ΦΕΚ 5855/Β/28.12.2018) Υπουργικής Από-
φασης, σύμφωνα με το οποίο «τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές 
παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δεν 
εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και επομένως δεν φορολογούνται…». Το 
ίδιο άρθρο προβλέπει επίσης ότι τα ποσά αυτά δεν υπολογίζονται «στα εισοδηματικά 
όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα»87.

4.6.2. Προνοιακό επίδομα κρατουμένων ΑμεΑ

Η από μακρού χρόνου διατυπωμένη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη ότι η έκτιση στερη-
τικής της ελευθερίας ποινής δεν συνιστά αρνητική προϋπόθεση για τη χορήγηση προνοι-
ακών επιδομάτων ΑμεΑ εφόσον συντρέχουν οι λοιποί νόμιμοι όροι δικαιώθηκε, εντέλει, 
με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωνικής Προστασίας 
των δήμων απέκλειαν κρατουμένους από τη χορήγηση επιδόματος βαριάς αναπηρίας, 
με το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η επιδότησή τους, αφού ήδη τα έξοδα διαβίωσής 
τους είχαν αναληφθεί από το Δημόσιο. Ο Συνήγορος του Πολίτη, απευθυνόμενος στο 
Υπουργείο Εργασίας, ζήτησε την επίλυση του ζητήματος υπό το πρίσμα των αρχών της 
νομιμότητας, της ισονομίας και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Οι κρατούμενοι 
σε σωφρονιστικά καταστήματα δεν συνιστούν εσωτερικούς ασθενείς ή τροφίμους σε 
δημόσιο νοσηλευτικό ή προνοιακό ίδρυμα, γεγονός που θα αποτελούσε ενδεχομένως 
αρνητική προϋπόθεση για τη χορήγηση σε αυτούς του επιδόματος βαριάς αναπηρίας. 
Επιπλέον, ακόμη και αν θεωρηθεί ότι τα καταστήματα κράτησης καλύπτουν βασικές 
ανάγκες διαβίωσης και περίθαλψης, δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές για να 

85	 Δ12Α	1117818	ΕΞ	2013.
86	 ΝΣΚ	375/2009.
87 https://www.synigoros.gr/?i=state-citizen-relations.el.pros_dimosio.548776 
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καλύψουν τις εξατομικευμένες ανάγκες που προκύπτουν από την αναπηρία, ούτε άλ-
λωστε στοχεύουν σ’ αυτό. Ανταποκρινόμενο το Υπουργείο διευκρίνισε προς όλους τους 
δήμους ότι, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, οφείλουν να χορηγούν 
προνοιακά επιδόματα ΑμεΑ και σε άτομα που εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή.

4.7. Εξαίρεση κατηγοριών ατόμων με αναπηρία από την απαλλαγή 
υποχρέωσης καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

Από την απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης εξαιρούνται88 
και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς 
και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από 
ογδόντα τοις εκτατό (80%) και άνω. Επιλέγονται, επομένως, δύο ουσιαστικά κατηγορίες 
ατόμων με αναπηρία, ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξαίρεση και άλλες κατηγορίες 
ατόμων με επίσης βαριές αναπηρίες σε αντίστοιχα υψηλό ποσοστό (πχ αυτισμός, νοητική 
στέρηση, κώφωση, αιματολογικές παθήσεις κ.λπ.). 

Δεδομένης της θέσπισης της εξαίρεσης αυτής με σκοπό την προστασία της συγκε-
κριμένης ευάλωτης ομάδας και για λόγους ίσης μεταχείρισης των πολιτών που ανήκουν 
σε αυτή, ο Συνήγορος πρότεινε να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεύρυνσης του πεδίου 
εφαρμογής της διάταξης, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι περιπτώσεις βαριάς 
αναπηρίας, με κριτήριο το ποσοστό αναπηρίας και όχι το είδος αυτής.

4.8. Απαλλαγή επιβατικών αυτοκινήτων από τα τέλη ταξινόμησης

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο89 προβλέπει ότι απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης 
τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν κυλινδρισμό μέχρι 1.650 κυβικά εκατοστά90 και προ-
ορίζονται για ανάπηρους πολίτες. Βάσει σχετικών εξουσιοδοτικών διατάξεων, εκδόθηκε 
ΚΥΑ91 η οποία καθόρισε τη διαδικασία ιατρικής εξέτασης των ατόμων με αναπηρίες 
για τη χορήγηση της απαλλαγής, καθώς και απόφαση του Υπουργού Οικονομικών92 
η οποία καθόρισε τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης 
της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης. Σύμφωνα με την τελευταία αυτή απόφαση, 
στα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ιατρική βεβαίωση του 
Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), από την οποία προκύπτει η υπαγωγή του 
ενδιαφερομένου στις εν λόγω διατάξεις και ότι η συγκεκριμένη πάθηση είναι διά βίου. 
Ο Συνήγορος, με παρέμβασή του προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών 

88	 Άρθρ.	43	Α	του	Ν.	4172/2013.
89	 Ν.	490/1976	άρθρ.	1	(ΦΕΚ	331	Α)	σε	συνδυασμό	με	τον	Ν.	1798/1988	άρθρ.	16	(ΦΕΚ	166	Α).
90	 Κατ`	εξαίρεση,	οι	ανάπηροι	που	έχουν	πλήρη	παράλυση	των	κάτω	άκρων	ή	αμφοτερόπλευρο	

ακρωτηριασμό	αυτών	με	ποσοστό	αναπηρίας	80%	και	άνω	μπορούν	να	παραλαμβάνουν	επιβατικό	
αυτοκίνητο	με	κυλινδρισμό	κινητήρα	μέχρι	2.650	κυβικά	εκατοστά	και	οι	ανάπηροι	που	έχουν	πλήρη	
παράλυση	των	κάτω	άκρων	ή	αμφοτερόπλευρο	ακρωτηριασμό	αυτών	με	ποσοστό	αναπηρίας	100%	
μπορούν	να	παραλαμβάνουν	επιβατικό	αυτοκίνητο	με	κυλινδρισμό	κινητήρα	μέχρι	3.650	κυβικά	
εκατοστά.	

91	 Δ18Α	5038263	(ΦΕΚ	2710	Β).
92	 Δ18Α	5038645	ΕΞ2013	(ΦΕΚ	2774	Β).
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και Εργασίας, επεσήμανε ότι η εξουσιοδοτική διάταξη κατ’ επίκληση της οποίας εκδό-
θηκε η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών93 δεν είναι ειδική και ορισμένη, δεδομέ-
νου ότι θέτει ένα πολύ γενικό πλαίσιο δράσης για τη Διοίκηση, χωρίς να προσδιορίζει 
τα ειδικότερα θέματα τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν. 

Σε αυτό το γενικό πλαίσιο, η εκδοθείσα υπουργική απόφαση προβλέπει -επιπλέον 
του νόμου- ως προϋπόθεση η πάθηση του ενδιαφερόμενου να είναι διά βίου, παρά 
το γεγονός ότι ο ίδιος ο νόμος δεν θέτει μεταξύ των προϋποθέσεων τη διάρκεια της 
αναπηρίας αλλά αποκλειστικά το είδος της πάθησης. Μετά την αρχική πρόβλεψή της 
για συγκεκριμένους δικαιούχους, η απαλλαγή επεκτάθηκε και σε άλλες κατηγορίες 
αναπήρων, χωρίς ποτέ να προβλέψει ο νομοθέτης διάρκεια αναπηρίας, γεγονός που 
καταδεικνύει σαφώς τη βούλησή του να θεσπίσει δικαίωμα γενικότερα υπέρ της συγκε-
κριμένης κατηγορίας πολιτών αναγνωρίζοντας την ανάγκη οικονομικής ελάφρυνσής 
τους, λόγω της ευαλωτότητάς τους, των αυξημένων αναγκών τους και των ειδικών 
συνθηκών στις οποίες διαβιούν.

Ο Συνήγορος επίσης τόνισε ότι η ανάγκη χρήσης αναπηρικού επιβατικού αυτοκινήτου 
υφίσταται εκ των πραγμάτων σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο παθήσεις, για 
τις οποίες προβλέπεται ούτως ή άλλως συγκεκριμένο ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας, 
συνεπώς είναι δεδομένη η σοβαρότητά τους. Το γεγονός ότι σε αρκετές από τις περι-
πτώσεις αυτές οι γνωματεύσεις ΚΕΠΑ δεν έχουν διά βίου διάρκεια δεν αναιρεί ούτε 
τη σοβαρότητα της πάθησης ούτε την ανάγκη των ενδιαφερομένων να μετακινούνται 
με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, την απόκτηση των οποίων ο νομοθέτης επιδίωξε να 
επιτρέψει με ευνοϊκούς όρους. 

 Υπό αυτό το πρίσμα ο Συνήγορος επεσήμανε ότι η βάσει του νόμου γενεσιουργός 
αιτία για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη ταξινόμησης είναι η ίδια η πάθηση και 
η σοβαρότητά της και όχι η διάρκεια αυτής. Η δε προϋπόθεση της πιστοποίησης διά βίου 
αναπηρίας αφενός κείται εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης, αφετέρου δεν συνάδει με 
τον σκοπό του νομοθέτη και πρέπει να επανεξεταστεί.94

4.9. Καταλογισμός αχρεωστήτως εισπραχθεισών παροχών, λόγω 
προσαύξησης οικογενειακών βαρών, σε χαμηλοσυνταξιούχους 
λόγω αναπηρίας.

Από χαμηλοσυνταξιούχο λόγω αναπηρίας αναζητήθηκαν αναδρομικώς με τόκο 5% 
ποσά προσαύξησης οικογενειακών βαρών για αποσπασματικά χρονικά διαστήματα που 
ανάγονται στα έτ η 1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008, κατά τα οποία 
η σύζυγός του εργάσθηκε, χωρίς ωστόσο να υπάρξει επεξηγηματικό έγγραφο ανάλυσης 
της οφειλής και των τόκων αυτής ούτε κατά την «αυτόματη» επιβολή των μειώσεων στη 
σύνταξή του αλλά ούτε και μετά από αυτήν, παρά το σχετικό αίτημα του συνταξιούχου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφη παρέμβασή του προς την αρμόδια Τοπική Διοι-
κητική Επιτροπή (ΤΔΕ) που πρόκειται να εκδικάσει σχετική ένσταση του αναφερομένου 
υποστήριξε ότι, σύμφωνα με τη νομολογία, ενόψει του περιοδικού χαρακτήρα των 
παροχών ναι μεν γίνεται δεκτή η ανάκληση της πράξης χορήγησης των αχρεωστήτως 

93	 Παρ.	8	του	άρθρ.	16	του	Ν.	1798/1988.
94	 ΦΥ	248877/2018.
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καταβληθεισών παροχών για το μέλλον, όμως η καλή πίστη του συνταξιούχου και η 
παρέλευση ευλόγου χρόνου από την καταβολή αποκλείουν την αναζήτηση των ήδη 
καταβληθέντων, δηλαδή την αναδρομική ανάκληση της πράξης.

Επιπροσθέτως, η Αρχή υποστήριξε ότι το βάρος απόδειξης περί της συνδρομής του 
δόλου το φέρει η υπηρεσία και όχι, αντιστρόφως, ο συνταξιούχος ως προς την απόδειξη 
της καλής πίστης του και ότι, σε κάθε περίπτωση, η γενική υποχρέωση του συνταξιούχου 
κατά τη συνταξιοδότησή του να γνωστοποιεί στο ταμείο κάθε μεταβολή της οικογενει-
ακής του κατάστασης δεν στοιχειοθετεί νομολογιακώς άνευ ετέρου την ύπαρξη δόλου.

Επιπλέον, τόνισε ότι η νομολογία έχει δεχθεί ότι, ως προς τον ικανό χρόνο μεταξύ 
είσπραξης και αναζήτησης ποσών, ακόμη και στην περίπτωση που το συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα είναι μικρό, ο καλοπίστως εισπράξας μπορεί να επικαλεσθεί και να 
αποδείξει ότι η επιστροφή αυτής στον ασφαλιστικό φορέα θα δημιουργήσει σε βάρος 
του απρόβλεπτες δυσμενείς οικονομικές συνέπειες για τη επιβίωσή του, όπως συμβαί-
νει και στην εν λόγω περίπτωση, και γι’ αυτόν το λόγο μπορεί να απαλλαγεί από την 
υποχρέωση επιστροφής. Επίσης, η Αρχή υποστήριξε ότι σύμφωνα με την εφαρμοστέα 
νομοθεσία επί καλοπίστου εισπράξαντος η τοκοφορία ενεργεί από τον χρόνο κοινοποί-
ησης του καταλογισμού, καθώς και ότι συντρέχει παραγραφή για μέρος του ποσού που 
αναζητεί το ταμείο.

4.10. Χορήγηση προνοιακών παροχών σε υπερήλικες και άτομα 
με αναπηρία όταν δεν λαμβάνουν σύνταξη λόγω οφειλών στα 
άλλοτε ταμεία του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και στον ΟΓΑ

Η Ανεξάρτητη Αρχή επί χρόνια αναζητούσε λύση στη μειωτική για τη χώρα μας κατάσταση 
να στερούνται προνοιακές παροχές άτομα που, ενώ είχαν την προϋπόθεση ηλικίας ή/και 
αναπηρίας, αδυνατούσαν να λάβουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας, επειδή είχαν υπαχθεί 
στην κοινωνική ασφάλιση για χρόνο που υπερτερούσε αυτόν της θεμελίωσης συνταξιο-
δοτικού δικαιώματος και για μέρος του οποίου δεν είχαν καταβάλει τις προβλεπόμενες 
εισφορές. Με την ερμηνευτική εγκύκλιο Δ12α/Φ32/ΓΠ 46042/1305/30.8.2018 
των Διευθύνσεων Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία και Παροχών Κύριας Ασφάλισης του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ερμηνευ-
τική των ΚΥΑ που διέπουν τη χορήγηση προνοιακών παροχών γήρατος και αναπηρίας, 
διευκρινίστηκε ότι η έννοια των ασφαλιστικών προϋποθέσεων περιλαμβάνει τόσο τα 
έτη ασφάλισης όσο και τις εισφορές του χρόνου υπαγωγής. Αυτό επιτρέπει τη χορήγηση 
επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης στα άτομα 67 ετών και άνω και προνοιακού επιδό-
ματος αναπηρίας σε όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον πληρούν 
και τις λοιπές προϋποθέσεις.

Επειδή αυτή η ρύθμιση αφήνει εκτός πρόσωπα που, ενώ έχουν συμπληρώσει το 
67ο έτος, δεν πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις και σε πολλές περιπτώσεις έχουν 
πληρωμένο χρόνο ασφάλισης πολύ πάνω από αυτόν που απαιτείται για τη θεμελίωση 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος, συνεχίζεται η αλληλογραφία με τη Γενική Διεύθυνση 
Κοινωνικής Ασφάλισης για χορήγηση συντάξεως σύμφωνα με τον πληρωμένο χρόνο 
ασφάλισης, κατά τις αρχές της αναλογικότητας και της ανταποδοτικότητας που διέπουν 
την κοινωνική ασφάλιση. Άλλες συναφείς προτάσεις για τη διευκόλυνση των οφειλετών 
και την ανακοπή αυτού του φαινομένου συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο διαλόγου.
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4.11. Επανεξέταση γνωματεύσεων του ΚΕΠΑ για αποκατάσταση 
ασφαλιστικών, προνοιακών και άλλων δικαιωμάτων

Πολλά είναι τα προβλήματα που απασχολούν κατά τη διαδικασία αποτίμησης αναπηρίας. 
Παρ΄ ότι το γενικό σκεπτικό της λειτουργίας είναι να παράγεται μία κρίση για όλες τις 
δυνητικές χρήσεις, συχνά εντοπίζονται παραλείψεις ως προς το αν συντρέχουν ανάγκες 
συμπαράστασης ετέρου προσώπου και στην απόδοση ποσοστού κινητικής αναπηρίας, με 
αποτέλεσμα να επανέρχονται οι εξεταζόμενοι ή οι ασφαλιστικοί φορείς με νέα αιτήματα 
και διευκρινιστικά ερωτήματα.

Ειδικά για τα συνταξιοδοτικά αιτήματα, δεν είναι σπάνιες οι παραλείψεις των Επι-
τροπών να προσδιορίσουν χρόνο έναρξης της αναπηρίας, ποσοστά επιδείνωσης, να 
επιμερίσουν ποσοστό που αφορά ψυχική νόσο, κρίσεις απαραίτητες για την υπαγωγή 
στους ασφαλιστικούς κανόνες δικαίου και τον υπολογισμό των δικαιουμένων ποσών. 
Πρόβλημα καταγράφεται με την εγγραφή της κύριας νόσου, αυτής που είναι καθοριστική 
για την απόδοση ποσοστού αναπηρίας, επηρεάζοντας και τη συμβολή συνοδών ή πα-
ρεπόμενων νόσων, και κρίσιμη για την άσκηση ειδικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

4.12. Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ως δευτερεύουσας 
νόσου επειδή χρονικά έπεται της αιτίας που την προκάλεσε 

Γυναίκα με σοβαρότατο πρόβλημα εξετάστηκε για χορήγηση επιδόματος από την Κοινω-
νική Πρόνοια και λίγο μετά απεβίωσε ο πατέρας της. Ο ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών απέρριψε 
αίτημα για χορήγηση σύνταξης από μεταβίβαση, επειδή στηρίχτηκε στην ελλιπή ως προς 
την ικανότητα εργασίας γνωμάτευση. Η κατάσταση θεραπεύτηκε έπειτα από γνωμάτευση 
της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου και παραπομπή για νέα εξέταση. Ο ΕΦΚΑ 
μεταρρύθμισε την απορριπτική απόφαση και χορήγησε τη δικαιούμενη σύνταξη από 
μεταβίβαση, μετά τη νεότερη και πληρέστερη γνωμάτευση.

4.13. Περιπτώσεις ασφαλιστικής αναπηρίας

 → Ελλείψεις παρατηρούνται στην κρίση ασφαλιστικής αναπηρίας, αν δηλαδή το 
πρόσωπο που εξετάζεται είναι ικανό να εργαστεί και ειδικά στο επάγγελμα που 
είχε ασφαλιστεί, κρίση που σε περίπτωση θετικής απόφανσης αυξάνει το απο-
διδόμενο ποσοστό αναπηρίας. Ακραία υπήρξε η κρίση για ικανότητα εργασίας 
σε νεφροπαθή τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση), με υψηλή προτεραιότητα στη 
λίστα μεταμοσχεύσεων και έπειτα από απόρριψη μοσχεύματος από συγγενικό 
δότη. Έμεινε πάνω από χρόνο χωρίς εισόδημα και δυστυχώς δεν μπόρεσε να 
μετακινηθεί από το νησί όπου διαμένει, λόγω έλλειψης πόρων, όταν βρέθηκε 
συμβατό μόσχευμα.

 → Πιο συνηθισμένη είναι η περίπτωση να συστήνουν οι θεράποντες αποχή από την 
εργασία και να γνωματεύουν οι υγειονομικές επιτροπές ότι δεν υπάρχει ανικα-
νότητα εργασίας. Αυτό αποδεικνύεται κρίσιμο για τα χειρωνακτικά επαγγέλματα, 
για αυτά που απαιτούν να σηκώνουν οι ασφαλισμένοι βάρη, να παραμένουν 
όρθιοι, να σκύβουν, την ώρα που οι θεράποντες συστήνουν το αντίθετο. Ανάλο-
γες περιπτώσεις καταγράφονται έπειτα από σοβαρές επεμβάσεις για αφαίρεση 
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νεοπλασιών και διαμόρφωση συνθηκών ζωής που απαιτούν διαρκή ενασχόληση 
με τις βασικές σωματικές λειτουργίες

 → Παρ’ ότι το ΚΕΠΑ διατηρεί ιστορικό των στοιχείων που υποβάλλονται για κάθε 
εξεταζόμενο/η σε ηλεκτρονικό αρχείο, σπάνια τα εισηγούμενα μέλη των υγει-
ονομικών οργάνων καταγράφουν το ιστορικό του φακέλου. Αντίθετα, κρίνουν 
κατά τα πιο πρόσφατα στοιχεία που συνήθως δεν περιλαμβάνουν ευρήματα και 
γνωματεύσεις για καταστάσεις μη αναστρέψιμες. Έτσι παρατηρούνται μειώσεις 
ποσοστών αναπηρίας και απώλεια συνταξιοδοτικών ή προνοιακών δικαιωμάτων 
για καταστάσεις υγείας τουλάχιστον ίδιες με αυτές της προηγούμενης κρίσης. Πιο 
έντονο καταγράφεται το πρόβλημα για τις σπάνιες νόσους.

 → Κατά την εκτίμηση των στοιχείων που υποβάλλουν οι εξεταζόμενοι, επικρατεί στενή 
διοικητική αντίληψη και εμμονή να αντιστοιχίζονται οι γνωματεύσεις των θεραπό-
ντων με την περίοδο στην οποία αναφέρεται η κρίση. Λόγω των καθυστερήσεων 
στην επεξεργασία των ασφαλιστικών αιτημάτων και άλλων γεγονότων (έλλειψη 
πόρων, έλλειψη γιατρών, απώλειες και μετακινήσεις θεραπόντων) μπορεί να 
υπάρχει χρονική απόκλιση μεταξύ κρινόμενης περιόδου και ιατρικών στοιχείων. 
Έτσι, για συνεχιζόμενη κατάσταση που υπήρχε προγενέστερα και μεταγενέστερα 
μπορεί να αποδοθεί χαμηλό ποσοστό αναπηρίας και ικανότητα εργασίας για τον 
μοναδικό λόγο ότι το εύρημα δεν έχει παραχθεί κατά την υπό κρίση περίοδο. 
Ασθενής από εγκεφαλικό που αδυνατούσε να θυμηθεί τους χρόνους ασφάλισης 
σε διαφορετικά ταμεία και γι’ αυτό αναλώθηκε πολύς χρόνος στην αναζήτηση 
και συγκέντρωση των ασφαλιστικών χρόνων, εκτιμήθηκε με χαμηλό ποσοστό 
αναπηρίας επειδή κατά την ενδιάμεση περίοδο δεν ήταν επιμελής με τα ιατρικά 
του στοιχεία, ώστε να μπορεί να στοιχειοθετηθεί υψηλότερο ποσοστό.

 → Σοβαρότατο αναδεικνύεται το πρόβλημα με την αργοπορημένη διάγνωση καταλη-
κτικών νόσων. Ασφαλισμένος που είχε διακόψει την εργασία σε οικοδομές λόγω 
σωματικής αδυναμίας και διαγνώστηκε με καταληκτική νεοπλασία δεν μπόρεσε να 
λάβει σύνταξη αναπηρίας για το τελευταίο εξάμηνο της ζωής του και αντίστοιχα 
δεν έχουν λάβει σύνταξη από μεταβίβαση η χήρα και το ανήλικο τέκνο του, αφού οι 
αρμόδιες επιτροπές κατ’ επανάληψη συμπέραναν ότι την προτεραία των εξετάσεων 
σταδιοποίησης η αναπηρία ήταν 0%. Η Αρχή στις παρεμβάσεις της επέμεινε και 
θα επιμείνει στην άποψη ότι μπορούσε να εκτιμηθεί μια μέση περίοδος επώασης 
ή πρότερου σταδίου νόσησης, προκειμένου να προχρονολογηθεί η έναρξη της 
αναπηρίας. Εκτιμούμε ότι ανήκει στην τεχνική ιατρική κρίση η απόδοση ποσοστού 
αναπηρίας κατά τη μέση διάρκεια επώασης, ειδικά των καταληκτικών νόσων, παρ’ 
ότι ο Ενιαίος Κανονισμός σιωπά επ’ αυτού.

5. Δικαιώματα του παιδιού 

Εισαγωγή

Με τον Ν. 2101/199295 η ελληνική κυβέρνηση κύρωσε τη διεθνή σύμβαση του ΟΗΕ για 
τα δικαιωμάτα του παιδιού.96 Η ειδική αποστολή της προαγωγής των δικαιωμάτων του 

95	 ΦΕΚ	Α’	192.
96	 Convention	on	the	rights	of	the	child.	Η	σύμβαση	υιοθετήθηκε	στις	20	Νοεμβρίου	1989	και	τέθηκε	




