Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ
ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ ΓΗΟΗΚΖΔΩ
ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ
(OMBUDSMAN) ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ
ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΑΘΔΝΩΝ

Κώζηαο Ηωάλλνπ
Λεηηνπξγόο Α’

Όκπνπηζκαλ (Ombudsman)
Δίλαη αλεμάξηεηνο αμηωκαηνύρνο ηνπ θξάηνπο πνπ πξνλνείηαη από ην
ύληαγκα ή ην Νόκν, ν νπνίνο δέρεηαη παξάπνλα από επεξεαδόκελα άηνκα
ελαληίνλ θπβεξλεηηθώλ εθπξνζώπωλ, αμηωκαηνύρωλ θαη ππαιιήιωλ, ή
πνπ ελεξγεί κε ίδηα πξωηνβνπιία θαη έρεη εμνπζία λα εξεπλά, λα θξίλεη θαη
λα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαθνδηνίθεζεο.

«Καθνδηνίθεζε» ζεκεηώλεηαη όηαλ έλα δεκόζην όξγαλν παξαιείπεη λα ελεξγήζεη
ζύκθωλα κε θαλόλα ή αξρή πνπ ην δεζκεύεη.

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά
• Αλεμάξηεηνο Κξαηηθόο Αμησκαηνύρνο
• Η πην δηαδεδνκέλε κνξθή εμσδηθαζηηθνύ ειέγρνπ (130+ ρώξεο)
• Η πξνζθπγή ζην ζεζκό είλαη ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε
• Δπξείεο εμνπζίεο δηεξεύλεζεο
• Δπειημία ζηνπο ηξόπνπο έξεπλαο θαη ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ
• Κύξηνο ζθνπόο ε αληηκεηώπηζε ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη ε
πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ

Αλεμαξηεζία Δπηηξόπνπ
• Γηνξίδεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηία, ύζηεξα από εηζήγεζε
ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ θαη κε πξνεγνύκελε ζύκθσλε απόθαζε
ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ.
• Γελ ππάγεηαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν όξγαλν ή αξρή.
• Δμάρξνλε (6) ζεηεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα
απνιπζεί εθηόο κόλν κε ηνπο ίδηνπο όξνπο πνπ απνιύνληαη νη δηθαζηέο
ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ.

• Γελ θαηέρεη νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε ή αμίσκα
• Δγλσζκέλεο κνξθώζεσο θαη πείξαο, ηνπιάρηζηνλ 35 εηώλ,
αθππεξέηεζε 68.

Αξκνδηόηεηεο ηνπ Δπηηξόπνπ
•

Γηεξεπλά παξάπνλα πνπ ππνβάιινληαη ελαληίνλ νπνηαζδήπνηε «ππεξεζίαο» ή
ιεηηνπξγνύ γηα:
• Παξαβίαζε ηνπ πληάγκαηνο
• Παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο
• Παξαβίαζε ησλ θαλόλσλ νξζήο ζπκπεξηθνξάο

•

Γηεξεπλά, κεηά από εληνιή ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, νπνηνδήπνηε ζέκα ην νπνίν
αθνξά ηε ιεηηνπξγία νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο, γηα λα δηαπηζησζεί αλ ιεηηνπξγεί
εύξπζκα θαη ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο θαη ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο.

•

Δλεξγεί θαη εμεηάδεη απηεπάγγειηα, ρσξίο δειαδή ηελ ππνβνιή παξαπόλνπ, ζέκαηα
γεληθόηεξνπ ελδηαθέξνληνο. (από Ιαλ. 2000)

•

Δλεξγεί επίζεο:
•
•
•
•
•

•

Ωο Αξρή Ίζεο Μεηαρείξηζεο (ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηελ εξγαζία)
Ωο Αξρή θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ θαη ησλ Γηαθξίζεσλ
Ωο Αλεμάξηεηε Αξρή Πξόιεςεο ησλ Βαζαληζηεξίσλ
Ωο Αλεμάξηεηε Αξρή Πξνώζεζεο Γηθαησκάησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο
Ωο Δζληθή Αλεμάξηεηε Αξρή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ

Με βάζε ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο αζθεί θξηηηθή ή/θαη ππνβάιιεη ζπζηάζεηο / εηζεγήζεηο πξνο
ηε δηνίθεζε. Δηδηθή έθζεζε.

Τπεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ
Δπηηξόπνπ
• Γεκόζηα Τπεξεζία
• Γεκόζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία
• Αζηπλνκία

• Δζληθή Φξνπξά
• Ννκηθά Πξόζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (π.ρ. Α.Η.Κ.,
CYTA, ΡΙΚ, Αξρή Ληκέλσλ Κύπξνπ θ.ι.π)

• Γήκνη - Κνηλνηηθά πκβνύιηα
• πκβνύιηα Τδαηνπξνκήζεηαο θαη Απνρεηεύζεσο

ηνλ έιεγρν ηνπ Δπηηξόπνπ δελ ππάγνληαη
• Ο Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο
• Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ
• Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην
• Σν Αλώηαην Γηθαζηήξην θαη θάζε ππαγόκελν ζε απηό

Γηθαζηήξην
• Ο Γεληθόο Δηζαγγειέαο
• Η Γεληθόο Διεγθηήο

• Ο Γηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
• Η Δπηηξνπή Γεκόζηαο Τπεξεζίαο (ΔΓΤ)

Πξνϋπνζέζεηο γηα λα δηεξεπλεζεί
έλα παξάπνλν από ηνλ Δπίηξνπν
 Σν πξόζσπν ην νπνίν ππνβάιιεη ην παξάπνλν πξέπεη λα επεξεάδεηαη
άκεζα θαη πξνζσπηθά από ηελ ελέξγεηα ηελ νπνία θαηαγγέιιεη.
 Σν παξάπνλν πξέπεη λα ζηξέθεηαη θαηά ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο, δειαδή
λα κελ είλαη γεληθό θαη αόξηζην.
 Η ελέξγεηα ε νπνία θαηαγγέιιεηαη λα πεξηήιζε ζηελ αληίιεςε ηνπ
παξαπνλνύκελνπ κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο.

 Σν παξάπνλν πξέπεη λα ζηξέθεηαη θαηά ππεξεζίαο πνπ εκπίπηεη ζηνλ
έιεγρν ηνπ Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο

Ο Δπίηξνπνο Δμεηάδεη
Καηά πόζν ε δηνίθεζε:
• Δλήξγεζε ζηα πιαίζηα ηεο λνκνζεζίαο
• Παξαβίαζε νπνηνδήπνηε ζπληαγκαηηθά ή λνκηθά
θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα ηνπ πνιίηε
• Άζθεζε ηε δηαθξηηηθή ηεο εμνπζία θαηά ηξόπν εύινγα
επηηξεπηό
• Καζπζηέξεζε αδηθαηνιόγεηα λα ηνλ εμππεξεηήζεη
• Δπέδεημε έλαληη ηνπ πνιίηε ηελ πξέπνπζα θαη νξζή
ζπκπεξηθνξά
• Δθάξκνζε ηηο παξαδεδεγκέλεο αξρέο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Γηθαίνπ

Βαζηθέο Αξρέο Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ
• Αξρή ηεο Ννκηκόηεηαο
• Αηηηνινγία ησλ Γηνηθεηηθώλ Πξάμεσλ
• Αξρή ηεο Ιζόηεηαο
• Αξρή ηεο Φπζηθήο Γηθαηνζύλεο

• Αξρή ηεο Υξεζηήο Γηνίθεζεο

Ο Δπίηξνπνο Γελ Γηεξεπλά
•

Ιδησηηθέο δηαθνξέο

•

Δλέξγεηεο ή πξάμεηο πνπ πηζηνπνηείηαη από αξκόδην Τπνπξγό όηη αθνξνύλ ηηο ζρέζεηο
κεηαμύ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θξάηνπο ή δηεζλνύο νξγαληζκνύ ή
ηελ άκπλα ή αζθάιεηα ή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Γεκνθξαηίαο.

•

Πξάμε ή ελέξγεηα αλαθνξηθά κε ηελ νπνία εθθξεκεί νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ελώπηνλ
νπνηνπδήπνηε Γηθαζηεξίνπ ή εμέηαζε ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο ελώπηνλ νπνηαζδήπνηε
δηνηθεηηθήο αξρήο.

•

Πξάμεηο ή ελέξγεηεο εηαηξεηώλ (π.ρ. ΠΔ, Κππξηαθέο Αεξνγξακκέο)

•

Θέκαηα πνπ αθνξνύλ γεληθή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή

•

Σηο δξαζηεξηόηεηεο Τπνπξγώλ σο κέιε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ

Πώο ν ΔΓ Δπηηπγράλεη ηνπο ηόρνπο ηνπ
• Απνηξεπηηθά
Η ύπαξμε ηνπ ζεζκνύ θαη κόλν απνηξέπεη ηε δπζιεηηνπξγία, ηελ παξαλνκία ή
ηελ θαζπζηέξεζε ζηηο ελέξγεηεο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιάβεη ε δηνίθεζε.

• Γηνξζωηηθά
Η παξέκβαζε ηνπ Δπηηξόπνπ πξηλ, θαηά ή κεηά ηελ ιήςε απόθαζεο ή/
θαη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο από ηε δηνίθεζε, κπνξεί λα δηνξζώζεη ή λα
αλαηξέςεη ηπρόλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ππνζηεί ν παξαπνλνύκελνο.

• Βειηηωηηθά
Με ηηο Δθζέζεηο πνπ ππνβάιιεη ν Δπίηξνπνο κπνξεί λα επηζεκάλεη ζεζκηθέο ή ζπζηεκηθέο
αδπλακίεο θαη λα ππνβάιεη εηζεγήζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ ε δηνίθεζε
αθνινπζεί ώζηε λα πξνζθέξεη θαιύηεξεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο.

• Δθπαηδεπηηθά
Οη Δθζέζεηο ηνπ Δπηηξόπνπ ζπληζηνύλ έλα θαιό εγρεηξίδην αλαθνξάο αθνύ ζπλήζσο είλαη
πεξηεθηηθέο θαη πεξηιακβάλνπλ λόκνπο, θαλνληζκνύο θαη εξκελείεο ελώ πξνβαίλεη ζπρλά
θαη ζε ππνδείμεηο γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπο.

ΑΝΘΡΩΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ
Σα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα πξέπεη, ζε θάζε πεξίπηωζε,
λα είλαη ζην επίθεληξν ηνπ ζρεδηαζκνύ, ηεο νξγάλωζεο θαη
ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ
ΑΘΔΝΩΝ

ΠΔΝΣΔ ΑΞΗΔ:
1.
2.
3.
4.
5.

Ίζε Μεηαρείξηζε
Γίθαηε Μεηαρείξηζε
εβαζκόο
Αμηνπξέπεηα
Απηνλνκία

ΑΝΘΡΩΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΑΘΔΝΩΝ

•Σν δηθαίωκα ζηε Εωή
•Σν δηθαίωκα ζηελ αζθάιεηα θαη
ηελ ειεπζεξία
•Σν δηθαίωκα ζεβαζκνύ ηεο
ηδηωηηθήο δωήο
•Σν δηθαίωκα ηεο ειεύζεξεο
έθθξαζεο
•Σν δηθαίωκα ζε αμηνπξεπή
κεηαρείξηζε
•Σν δηθαίωκα ηεο κε δηάθξηζεο
ζηε βάζε ρξώκαηνο, θύινπ,
ζξεζθείαο, θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο
θαηαγωγήο
•Σν δηθαίωκα ζηελ εθπαίδεπζε

•Γηθαίωκα ζε θξνληίδα πγείαο
θαη ζεξαπεία
•Αμηνπξεπήο κεηαρείξηζε
•Πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο
πγείαο
•Απαγόξεπζε δπζκελνύο
δηάθξηζεο
•Γηθαίωκα ζε πιεξνθόξεζε
•Φξνληίδα πγείαο κε ηε
ζπγθαηάζεζε ηνπ αζζελνύο
•Δκπηζηεπηηθόηεηα
•Πξνζηαζίαο ηδηωηηθήο δωήο
ηνπ αζζελνύο

ΣΤΠΟΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ
Σξείο Βαζηθνί Σύπνη:
 Absolute Rights – Γηθαηώκαηα πνπ δελ κπνξνύλ πεξηνξηζηνύλ ή λα
παξεκπνδηζηνύλ από νπνηαδήπνηε νξγαληζκό (πγείαο ή άιιν). Υαξαθηεξηζηηθό
παξάδεηγκα ηέηνηνπ δηθαηώκαηνο είλαη ην δηθαίσκα ζηε δσή ή ην δηθαίσκα ζε
αμηνπξεπή κεηαρείξηζε.
 Limited Rights – Γηθαηώκαηα πνπ θάησ από ζπγθεθξηκέλεο θαη
θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο κπνξνύλ λα ηύρνπλ πεξηνξηζκνύ. Σέηνην δηθαίσκα, γηα
παξάδεηγκα, είλαη ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ην νπνίν γηα ηνπο πνιίηεο κπνξεί
λα πεξηνξηζηεί από ην δηθαζηήξην. ηελ πγεία είλαη γηα παξάδεηγκα ν
πεξηνξηζκόο ηεο ειεπζεξίαο ησλ αηόκσλ κε ζνβαξέο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο.
 Qualified Rights - Γηθαηώκαηα πνπ κπνξνύλ λα ηύρνπλ πεξηνξηζκνύ θάησ
από δηάθνξεο ζπλζήθεο θαη εηδηθά όηαλ ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ απηώλ
κπνξεί λα παξαβηάδεη δηθαηώκαηα άιισλ. Γηα παξάδεηγκα, ην δηθαίσκα ηεο
ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο κπνξεί λα παξαβηάδεη ην δηθαίσκα ηνπ ζεβαζκνύ ηεο
ηδησηηθήο δσήο άιινπ.
Σα δηθαηώκαηα απηά ηπγράλνπλ ζπρλόηεξεο παξέκβαζεο ζηνπο
Οξγαληζκνύο Τγείαο θάησ όκσο από πξνϋπνζέζεηο [λόκηκνο ζθνπόο, πξόβιεςε
ζην λόκν, αλαγθαία θαη αλάινγα].

ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΜΔ ΣΟ ΚΡΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ
πλήζεηο Αλαθνξέο / Καηαγγειίεο ζηνλ Δπίηξνπν:

Πιεκκειείο / Ακειείο Ιαηξηθέο Πξάμεηο [Μεραληζκόο Δμσδηθαζηηθνύ
Διέγρνπ / Κιηληθόο Έιεγρνο (Clinical Audit)]

πκπεξηθνξά ηαηξνλνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ [Κώδηθαο Μεηαρείξηζεο
Αζζελώλ]

Κάιπςε Δμόδσλ γηα ζεξαπεία ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ή ζην εμσηεξηθό
Υξνληθή δηάξθεηα γηα εμέηαζε [ιίζηεο αλακνλήο]

Δλεκέξσζε γηα απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ [βηνςίεο]
Παξνρή θαξκάθσλ

Α ΔΤΥΑΡΗΣΩ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΟΥΖ Α

