
 

Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα  Τηλ: 2131306600  Φαξ: 2107292129 

 
20 Σεπτεµβρίου 2019  

Αριθµ. Πρωτ.: 2590**/46**1/2019 

    Πληροφορίες: Ευανθία Μπενέκου (τηλ.:2131306831)  
Email: GramSxKrPol@synigoros.gr 

 
 
Προς Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής  
1.Γραφείο Συντονιστή κου Σ.Κοκκινάκη 
2. Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νοµικών Προσώπων 
Κατεχάκη 56 
ΤΚ 11525 
 
 
Θέµα: Πρακτικές διακρίσεων από ∆ήµους κατά την πρόσβαση των πολιτών σε προνόµια 
και δωρεάν υπηρεσίες  
 
 
Αξιότιµε κύριε Συντονιστή, αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι,  
 
   Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε αφορµή αναφορές πολιτών οι οποίοι διαµαρτύρονται για 

πρακτικές διάκρισης µεταξύ δηµοτών και µη δηµοτών από ∆ήµους της Αττικής, θα ήθελε να 

θέσει υπόψη σας το ζήτηµα της πρόσβασης σε δηµοτικές υπηρεσίες και προνόµια µε κριτήριο 

την ιδιότητα του δηµότη.    

   Ειδικότερα, στον Συνήγορο αναφέρθηκαν οι περιπτώσεις του ∆ήµου Αλίµου και του ∆ήµου 

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης, οι οποίοι, µέσω της κάρτας δηµότη παρέχουν κάποιες 

υπηρεσίες σε συγκεκριµένες κατηγορίες πολιτών, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την 

ελεύθερη πρόσβαση αποκλειστικά των δηµοτών σε οργανωµένες ακτές εντός των 

διοικητικών τους ορίων. Ωστόσο, η αναφορά των ανωτέρω δήµων είναι ενδεικτική, καθώς 

η πρακτική αυτή παρατηρείται σε πολλούς δήµους της Αττικής. Βεβαίως, πρέπει να 

επισηµάνουµε ότι ορισµένοι δήµοι, όπως ο ∆ήµος Αλίµου, παρέχουν κάποιες από τις 

διαφοροποιηµένες υπηρεσίες τους σε περισσότερες κατηγορίες πολιτών, εντάσσοντας σε 

αυτές και τους µη δηµότες-µόνιµους κατοίκους, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως ο ∆ήµος Βάρης-

Βούλας-Βουλιαγµένης, ευνοούν µε τις παροχές τους αποκλειστικά τους εγγεγραµµένους 

δηµότες.   

  Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα ακόλουθα: ο Συνήγορος του Πολίτη, έχει 

επανειληµµένα επισηµάνει, τόσο σε Ετήσιες όσο και σε Ειδικές Εκθέσεις του1 ότι η 

διοικητική πρακτική διαφοροποίησης της παροχής υπηρεσιών και του ύψους διαφόρων τελών 

                                                           
1 Βλ την πλέον πρόσφατη Ειδική Έκθεση «Έσοδα ∆ήµων και Κράτος ∆ικαίου» (2018) σελ 11-12 



 
 
 

 

µε κριτήριο την ιδιότητα του δηµότη αποτελεί περίπτωση παραβίασης της αρχής της 

ισότητας όταν δεν στηρίζεται σε νόµιµη βάση και δεν αιτιολογείται. Ιδιαιτέρως από την 

παραβίαση αυτή πλήττονται οι µη δηµότες µόνιµοι κάτοικοι, οι οποίοι συχνά αποτελούν 

πολύ µεγάλο µέρος του δηµοτικού πληθυσµού. Άλλωστε, συχνά συµβαίνει µεγάλο µέρος των 

εγγεγραµµένων στο δηµοτολόγιο ενός δήµου να µην κατοικούν µόνιµα στον δήµο αυτόν και 

να µη συµµετέχουν καν στις δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας ή την κίνηση της τοπικής 

οικονοµίας, σε αντίθεση µε τους µη δηµότες µόνιµους κατοίκους. Συνεπώς, κάθε δήµος 

περιλαµβάνει και στηρίζεται σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο από πολλές κατηγορίες 

πολιτών, τόσο κατοίκων όσο και επαγγελµατιών που δραστηριοποιούνται εντός των 

ορίων του. Η δε πρόσβαση στις παροχές του πρέπει να χαρακτηρίζεται από αντίστοιχη 

ευρύτητα και ανταποδοτικότητα.   

  Για όλους τους ανωτέρω λόγους, στο πλαίσιο του υποχρεωτικού ελέγχου νοµιµότητας των 

αποφάσεων των δήµων που αφορούν ρυθµίσεις κανονιστικού περιεχοµένου σύµφωνα µε το 

άρθρο 225 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρακαλούµε για τη συνδροµή 

σας για την άρση των σχετικών διακρίσεων, όπου αυτές παρατηρούνται σε κανονιστικές 

αποφάσεις των δήµων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά σας.  

  Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και παραµένουµε στη διάθεσή 

σας για κάθε διευκρίνιση. 
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