
™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ∫‡ÎÏÔ˘ ™¯¤ÛÂˆÓ ∫Ú¿ÙÔ˘˜-¶ÔÏ›ÙË,
fiˆ˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË,
Â›Ó·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜
‰ÈÔ›ÎËÛË˜, ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË 
Ú·ÎÙÈÎÒÓ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ ÈÎ·ÓÒÓ 
Ó· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ Ô˘ 
ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË,
Ó· ÚÔ·Á¿ÁÔ˘Ó ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙË˜ ÛÙË 
Û˘ÓÂ›‰ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó
ÙÔÓ ·ÂÁÎÏˆ‚ÈÛÌfi ÙË˜ ·fi ÙË ÏÔÁÈÎ‹ ÙË˜
Ù˘ÊÏ‹˜ ÚÔÛÎfiÏÏËÛË˜ ÛÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. 

K‡ÎÏÔ˜ ™¯¤ÛÂˆÓ ∫Ú¿ÙÔ˘˜-¶ÔÏ›ÙË
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ

2. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ
2.1 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΚΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ

2.1.1 Προβλήµατα διοικητικής δράσης

2.1.2 Ακραίες περιπτώσεις κακοδιοίκησης

2.1.3 Ο προσωπικός παράγοντας και η σηµασία του στην αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση της κακοδιοίκησης

2.2 ΡΟΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.2.1 Αναφορές που δεν ερευνήθηκαν κατ’ ουσίαν

2.2.2 Εξέλιξη των εντός αρµοδιότητας αναφορών

2.2.3 Γεωγραφική κατανοµή των αναφορών

2.2.4 Κατανοµή των αναφορών ανά φορείς

2.3 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

2.3.1 Σχέσεις του Κύκλου µε τους αναφερόµενους πολίτες

2.3.2 Σχέσεις του Κύκλου µε τις δηµόσιες υπηρεσίες

2.3.3 Εσωτερική λειτουργία του Κύκλου

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
3.1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3.1.1 Φορολογικό απόρρητο

3.1.1.1 Φορολογικό απόρρητο µεταξύ συζύγων

3.1.1.2 Φορολογικό απόρρητο έναντι του ίδιου του φορολογουµένου

3.1.2 Η συσταλτική ερµηνεία των φορολογικών διατάξεων 

και η εφαρµογή των γενικών αρχών του δικαίου

3.1.2.1 Κατάσχεση ακινήτου αξίας 10.000.000 δρχ. για την 

ικανοποίηση οφειλής ύψους 39.167 δρχ. προς το δηµόσιο

3.1.2.2 Χαρακτηρισµός φορολογικών βιβλίων ως ανακριβών

εξαιτίας φορολογικής παράβασης ύψους 5000 δρχ.

3.1.2.3 Η ανωτέρα βία ως λόγος παράτασης των ανατρεπτικών προθεσµιών

3.1.3 Έλλειψη συντονισµού ∆ΟΥ µε αποτέλεσµα τη διπλή φορολόγηση του πολίτη

3.1.4 Επιβολή ΦΠΑ σε συµβάσεις έργου που υποκρύπτουν συµβάσεις εργασίας

3.2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

3.2.1 Παράνοµη επιβολή «ανταποδοτικών τελών» από τη Νοµαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Καβάλας

3.2.2 Έγκριση µετεγγραφής µαθητών σε νέο σχολείο και παράλληλη άρνηση 

χορήγησης του δελτίου µετεγγραφής τους από το προηγούµενο σχολείο

3.2.3 Αντικειµενική ευθύνη του δηµοσίου

3.2.3.1 Καταβολή αποζηµίωσης για υλικές ζηµιές που προκλήθηκαν

σε ΙΧ αυτοκίνητο από ελάττωµα του οδοστρώµατος

3.2.3.2 Καταβολή αποζηµίωσης για υλικές ζηµιές που προκλήθηκαν

σε ΙΧ αυτοκίνητο από πτώση δέντρου

3.2.4 Καθυστέρηση αναγνώρισης ιδιότητας αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης

3.2.5 Μη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

3.2.5.1 Εκτέλεση δικαστικής απόφασης περί καταβολής αποζηµίωσης 

για υλικές ζηµιές σε ΙΧ αυτοκίνητο από πτώση δέντρου

3.2.5.2 Εφαρµογή δικαστικής απόφασης για µείωση προστίµου
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3.2.6 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών

3.2.7 ∆ιαγραφή προστίµου που βεβαιώθηκε από λάθος

ταµειακής υπηρεσίας δήµου

3.2.8 Ονοµατοθεσία δρόµου

3.2.9 Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος

3.2.10 Άρνηση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής

3.2.11 Επιβολή προστίµου για παράνοµη στάθµευση παρά την έλλειψη 

σηµατοδότησης

3.2.12 Οφειλή προερχόµενη από υδροδότηση ενοικιαζόµενου ακινήτου

3.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

3.3.1 ∆ΕΗ

3.3.1.1 Υπολογισµός αξίας ηλεκτρικού ρεύµατος µε το σύστηµα 

της έκδοσης λογαριασµών «έναντι»

3.3.1.2 Ευθύνη της ∆ΕΗ για βλάβες σε οικοσυσκευή 

καταναλωτή, που προκύπτουν από κακή συντήρηση 

του δικτύου

3.3.2 ΟΤΕ

3.3.2.1 Τέλη µη ανακοινώσιµης σύνδεσης

3.3.2.2 Χρυσός Οδηγός

3.3.2.3 Καθορισµός του κατά νόµον υποχρέου για την καταβολή

οφειλόµενων τελών

3.3.3 Ολυµπιακή Αεροπορία - Μακεδονικές Αερογραµµές: επιλογή 

ιπτάµενων µηχανικών

3.3.4 ΕΥ∆ΑΠ: Είσπραξη παραγεγραµµένης οφειλής

3.3.5 ΟΑΣΑ

3.3.5.1 Αναµόρφωση δροµολογίων για την εξυπηρέτηση του 

επιβατικού κοινού

3.3.5.2 Προµήθεια µειωµένων εισιτηρίων από τα εκδοτήρια 

του ΗΣΑΠ

3.3.5.3 Έλεγχοι εισιτηρίων από υπαλλήλους της ΕΘΕΛ ΑΕ

3.4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.4.1 Τέλη χρήσης µηχανηµάτων έργων

3.4.1.1 Βεβαίωση τελών χρήσης µηχανηµάτων έργων 

παρά το αντίθετο περιεχόµενο δηµόσιου εγγράφου

3.4.2 Άρνηση καταβολής επιδότησης συγκατοίκησης σεισµοπαθούς 

λόγω θανάτου των δικαιούχων

3.5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

3.5.1 Άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα

3.5.2 Καθυστέρηση χορήγησης αντιγράφου πτυχίου

3.5.3 ∆ΙΚΑΤΣΑ

3.5.3.1 Μείωση βαθµολογίας πολίτη εξαιτίας 

νοµοθετικής µεταβολής µεταγενέστερης της αίτησης

3.6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

3.6.1 ΟΑΕ∆

3.6.1.1 Άρνηση επιχορήγησης νέου ελεύθερου επαγγελµατία

λόγω συνάφειας της νέας εµπορικής δραστηριότητας 

µε το επάγγελµα του πατέρα 

3.6.2 Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας

3.6.2.1 Άρνηση χορήγησης συµπληρωµατικού στεγαστικού 

δανείου σε σεισµοπαθή λόγω προγενέστερης δανειοδότησής του

3.6.2.2 Ανάκληση ευνοϊκής διοικητικής πράξης για χορήγηση δανείου
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3.7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

3.7.1 Έλεγχος των ∆Χ επιβατηγών αυτοκινήτων (ταξί) που 

κυκλοφορούν χωρίς νόµιµη άδεια

3.7.2 Άρνηση ταξινόµησης πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου

3.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

3.8.1 Καθυστέρηση έκδοσης άδειας λειτουργίας σχολής αυτοδυτών

3.8.2 Καθυστέρηση εκ µέρους του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων

καταβολής υπολοίπου αµοιβής σε οµάδα µελετητών

3.8.3 Άρνηση χορήγησης εγγράφων που φυλάσσονταν 

στο Υπουργείο Πολιτισµού

3.9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

3.9.1 Αποκλεισµός υποψήφιας από τον διαγωνισµό για την κατάταξη

δόκιµων λιµενοφυλάκων στο Λιµενικό Σώµα

3.10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

3.10.1 Αιτιολόγηση της απόφασης της επιτροπής του άρθρου 2, παράγρ. 2 

του Ν. 2690/1999

3.11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

3.11.1 Χορήγηση εγγράφων από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

4. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 1999
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1. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ

Σύµφωνα µε το Π∆ 273/1999, ο Κύκλος Σχέσεων

Κράτους-Πολίτη ασχολείται µε θέµατα που αφο-

ρούν την πληροφόρηση, την επικοινωνία, την ποιό-

τητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, την κακοδιοί-

κηση στους ΟΤΑ και τις ∆ΕΚΟ, τις µεταφορές, τις

επικοινωνίες, την εργασία, τη βιοµηχανία, την

ενέργεια, τη φορολογία, τα τελωνεία, τα δηµοσιο-

νοµικά θέµατα, το εµπόριο και τις κρατικές προµή-

θειες, τη γεωργία και την αγροτική πολιτική, καθώς

και την παιδεία. 

Ο απολογισµός του έργου του Κύκλου για το

έτος 2000 εστιάζεται στη µελέτη του φαινοµένου

της κακοδιοίκησης που παρατηρείται στο σύνολο

του δηµόσιου τοµέα (βλ. παρακάτω 2.1) και στην

αναζήτηση µεθόδων βελτίωσης της επικοινωνίας

του πολίτη µε τη διοίκηση και γενικότερα αναβάθ-

µισης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.

Τα προβλήµατα που εντοπίστηκαν από τη µελέτη

των αναφορών των πολιτών παρουσιάζονται ανά

ελεγχόµενο φορέα (βλ. παρακάτω 3).

Με βάση τη συσσωρευµένη εµπειρία που προ-

κύπτει από 27 µήνες εξοικείωσης µε τα βαθύτερα

αίτια της δυσλειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, ο

Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη κατέληξε στο

συµπέρασµα ότι η παρανόηση και η δυσπιστία που

χαρακτηρίζει τις σχέσεις του πολίτη µε τη διοίκηση

συναρτώνται άµεσα µε την εγγενή αδυναµία της

τελευταίας να λειτουργήσει ευέλικτα και αποτελε-

σµατικά. Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, τα στελέχη

της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης διστάζουν να

αναλάβουν πρωτοβουλίες και να εξαντλήσουν τα

όρια της νοµιµότητας προς όφελος του πολίτη.

Καλυπτόµενα πίσω από τη στενή και γραµµατική

ερµηνεία του νόµου, αρνούνται να αποστασιοποιη-

θούν από τις παγιωµένες τακτικές και µεθόδους, οι

οποίες αποδεδειγµένα έχουν καταλήξει στη συντή-

ρηση µιας απαρχαιωµένης διοικητικής κουλτούρας.

Με τον τρόπο αυτόν διατηρείται η εικόνα µιας γρα-

φειοκρατικής διοίκησης, εχθρικής προς τον πολίτη,

απέναντι στην οποία ο τελευταίος έχει ελάχιστα

περιθώρια αντίδρασης. 

Η άρνηση των υπαλλήλων να ασχοληθούν µε την

ορθή ερµηνεία του νόµου κατά την εφαρµογή του,

θεωρώντας ότι για την εξασφάλιση της νοµιµότητας

αρκεί η εφαρµογή της σχετικής εγκυκλίου, οδηγεί σε

πολλές περιπτώσεις στην παραβίαση της ίδιας της

νοµιµότητας. Το φαινόµενο αυτό καταδεικνύεται σε

όλη του την έκταση από την «οµολογία» υψηλών

στελεχών της διοίκησης ότι ο νόµος δεν εφαρµό-

ζεται, αν δεν φθάσει στην υπηρεσία η εγκύκλιος που

καθορίζει τα σχετικά µε την εφαρµογή του. 

Το γενικό αυτό συµπέρασµα αποτέλεσε αφετη-

ρία για πιο διεισδυτική αντιµετώπιση των προβλη-

µάτων από τον Κύκλο Σχέσεων Κράτους-Πολίτη

και την ένταξή τους σε ευρύτερο οργανωτικό και

εννοιολογικό πλαίσιο, µε σκοπό τον εκσυγχρονι-

σµό των πρακτικών της διοίκησης. Ταυτόχρονα,

έγινε φανερή η ανάγκη για δοµικές αλλαγές στον

τοµέα της εκπαίδευσης των στελεχών της δηµό-

σιας διοίκησης και για την εξοικείωσή τους µε απο-

τελεσµατικές και σύγχρονες µεθόδους λειτουργίας.

Ο Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη καλείται από

τον θεσµικό του ρόλο να συµβάλει στο φιλόδοξο

αυτό έργο, υποβάλλοντας στη διοίκηση και στην

πολιτική ηγεσία που την εποπτεύει σχετικές προ-

τάσεις (άρθρο 4, παράγρ. 6 του Π∆ 273/1999).

2. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ THΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ

2.1 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΚΑΚΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ

2.1.1 Προβλήµατα διοικητικής δράσης 

Ήδη από τους πρώτους µήνες λειτουργίας της Αρ-

χής έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν τα σηµεία

αιχµής στη λειτουργία της διοίκησης, ώστε, πέρα

από τη µεσολάβηση στις µεµονωµένες υποθέσεις

των πολιτών, να επιτευχθεί και ο µακροσκοπικός

στόχος της συνεργασίας µε τις εµπλεκόµενες υπη-

ρεσίες και της εξεύρεσης µόνιµων και µακροπρόθε-

σµων λύσεων σε προβλήµατα που έχουν εντοπι-

στεί. Η αξιοποίηση των νέων στοιχείων που προ-

κύπτουν µε την πάροδο του χρόνου συµπληρώνει

την εικόνα των προβληµάτων της δηµόσιας διοίκη-

σης και καθιστά πιο κατανοητές τις αποχρώσεις

και το περιεχόµενο του φαινοµένου της κακοδιοί-

κησης. Το Γράφηµα Ε.4.1 αποτυπώνει τα προβλή-

µατα διοικητικής δράσης που αφορούν το σύνολο

των φορέων οι οποίοι εµπίπτουν στην αρµοδιότη-

τα του Κύκλου. Η κατηγοριοποίηση των µορφών

κακοδιοίκησης έγινε µε κριτήριο την αποφυγή

υπερβολικού κερµατισµού και τη µεγιστοποίηση

της δυνατότητας συναγωγής αξιόπιστων συµπερα-

σµάτων. 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η

ελληνική δηµόσια διοίκηση αφορά ελλείψεις στην

οργάνωση και τη λειτουργία των υπηρεσιών της

(17,6%). Στις αναφορές των πολιτών, η µορφή

αυτή κακοδιοίκησης συνδυάζεται συνήθως µε κα-

θυστερήσεις στην έκδοση των απαραίτητων διοι-

κητικών πράξεων ή στην εκτέλεση των υλικών
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ενεργειών που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση

των υποθέσεων (16%), αλλά και µε καθυστερήσεις

στην απάντηση των αιτηµάτων των πολιτών

(12%). 

Παρά τις προσπάθειες, συντονισµένες και µη,

των αρµόδιων φορέων να ενηµερώνουν τους πολί-

τες για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, το

ζήτηµα της πληροφόρησης αναδεικνύεται σε ένα

από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της δηµόσιας

διοίκησης (11,4%). Σε πολλές περιπτώσεις, ο Κύ-

κλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη κλήθηκε να υπο-

καταστήσει τη διοίκηση στον ρόλο αυτόν και δια-

πίστωσε την υπέρµετρη δυσκολία που αντιµετωπί-

ζει ο µέσος πολίτης, προκειµένου να λάβει συγκε-

κριµένη και ακριβή απάντηση για το θέµα που τον

απασχολεί. Τις περισσότερες φορές η έλλειψη

πληροφόρησης αποτελεί τη σηµαντικότερη αιτία

για την ταλαιπωρία του πολίτη. Κατά τη συναλλα-

γή του µε το δηµόσιο, ο τελευταίος αναγκάζεται

συχνά και αδικαιολόγητα να προβαίνει σε άσχετες

ενέργειες. Έτσι οδηγείται πρακτικά έως και στην

ουσιαστική στέρηση του πυρήνα των δικαιωµάτων

του. Παρατηρείται επιπλέον ότι, ακόµη και εκεί

όπου ο πολίτης δεν προβάλλει δίκαιο αίτηµα, η

πληροφόρησή του για το ισχύον νοµικό πλαίσιο

και τις εναλλακτικές λύσεις που του παρέχονται

τον βοηθάει να αποδεχθεί αδιαµαρτύρητα τη στά-

ση της διοίκησης και τον ικανοποιεί, τουλάχιστον

στο µέτρο που αισθάνεται ότι αντιµετωπίστηκε µε

σεβασµό και αξιοπρέπεια. Αυτή η ελλιπής και πα-

ραµορφωµένη συνείδηση των πολιτών για τις υπο-

χρεώσεις τους και η αδυναµία της διοίκησης να

τους ενηµερώνει αξιόπιστα αποτελεί και το σηµα-

ντικότερο πρόβληµα στις σχέσεις κράτους-πολίτη. 

Μεγάλη οµάδα προβληµάτων απαρτίζουν αυτά

που συνδέονται µε παραβάσεις του Κώδικα ∆ιοι-

κητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999). Προβληµα-

τίζει το γεγονός ότι, παρά τις προσπάθειες που κα-
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ταβάλλονται από όλους τους φορείς για τη σωστή

αντιµετώπιση του πολίτη στις καθηµερινές συναλ-

λαγές του µε τη διοίκηση και στη σύνταξη κωδίκων

δεοντολογίας, ο µέσος υπάλληλος αγνοεί τις βασι-

κές του υποχρεώσεις που αποτυπώνονται σαφώς

σε διατάξεις νόµου (Ν. 2690/1999) και τις παραβι-

άζει συστηµατικά. Η υποχρέωση, για παράδειγµα,

της διοίκησης να απαντάει αιτιολογηµένα στα αι-

τήµατα των πολιτών µέσα στις νόµιµες προθεσµίες

δεν είναι τόσο αυτονόητη, αν λάβει κανείς υπόψη

το υψηλό ποσοστό που, όπως προαναφέρθηκε, κα-

ταλαµβάνει η µορφή αυτή κακοδιοίκησης στο σύ-

νολο των αναφορών που εξετάστηκαν (12%). Κα-

τάφωρα επίσης παραβιάζεται και η υποχρέωση της

διοίκησης να παραπέµψει, σε περίπτωση αναρµο-

διότητάς της, το αίτηµα του πολίτη στην αρµόδια

υπηρεσία. 

Στις παραβάσεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ια-

δικασίας εντάσσεται και η άρνηση χορήγησης ή

επίδειξης δηµόσιων και ιδιωτικών εγγράφων, κατά

παράβαση της αρχής της διαφάνειας (1,7%). Πα-

ρατηρείται ότι ο µέσος δηµόσιος λειτουργός, ακό-

µη και όταν γνωρίζει τις ρυθµίσεις του νόµου, δεν

είναι εξοικειωµένος µε έννοιες όπως αυτή του «δι-

οικητικού εγγράφου», του «έννοµου συµφέροντος»

ή της «αιτιολογηµένης άρνησης» του αιτήµατος.

Στην κατηγορία «άλλες διοικητικές παρατυπίες»

(5,4%) περιλαµβάνονται και άλλες παραβάσεις,

όπως η άρνηση πρωτοκόλλησης εγγράφων, θεώρη-

σης αντιγράφων κ.λπ. Οι παραβάσεις του Κώδικα

∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας αποκτούν ιδιαίτερη σηµα-

σία, αν αναλογιστεί κανείς ότι µε τον τρόπο αυτόν

αναστέλλεται στην πράξη κάθε προσπάθεια εκσυγ-

χρονισµού της δηµόσιας διοίκησης και υπονοµεύε-

ται εξ αντικειµένου κάθε εξαγγελία για τη δηµιουρ-

γία µιας διοίκησης φιλικής προς τον πολίτη.

Όπως τονίστηκε και στην Ετήσια έκθεση 1999,

η µη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων αποτελεί για

τον Κύκλο Σχέσεων Κράτους-Πολίτη µικρή µεν

στατιστικά µορφή κακοδιοίκησης (1,2%), ιδιαίτε-

ρης όµως σηµασίας. Το φαινόµενο αυτό συναντά-

ται κυρίως στους ΟΤΑ, όταν καλούνται να εκτελέ-

σουν δικαστική απόφαση που επιδικάζει καταβολή

χρηµατικού ποσού σε πολίτες. Με οποιαδήποτε

δικαιολογία και αν γίνεται αυτό (συνήθως προτάσ-

σονται οικονοµικοί λόγοι) η άρνηση της διοίκησης

να εκτελέσει δικαστική απόφαση υποδηλώνει αµφι-

σβήτηση των θεσµών και ακύρωση του κράτους

δικαίου και συνιστά την πεµπτουσία της αυθαιρε-

σίας στη δράση της.

Μια άλλη κατηγορία µορφών κακοδιοίκησης

σχετίζεται µε ζητήµατα εσφαλµένης ερµηνείας και

εφαρµογής των νόµων. Η παράλειψη οφειλόµενης

νόµιµης ενέργειας, η οποία περιλαµβάνει τις περι-

πτώσεις όπου η διοίκηση δρα κατά παράβαση των

ισχυουσών διατάξεων, παρουσιάζεται σε ποσοστό

13,2%, ενώ σηµαντικές είναι και οι περιπτώσεις

όπου η διοίκηση δρα κατά παράβαση της αρχής της

αναλογικότητας (6,1%). Ειδικά σε ό,τι αφορά την

αρχή της αναλογικότητας, η οποία έχει καθιερωθεί

µέσω της νοµολογίας τόσο των ελληνικών διοικητι-

κών δικαστηρίων όσο και του Ευρωπαϊκού ∆ικα-

στηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ο Συνήγορος

του Πολίτη τονίζει σε κάθε επαφή του µε τη διοί-

κηση ότι η µη εφαρµογή της κατά την ερµηνεία των

διατάξεων συνιστά ευθεία παράβαση νόµου. 

2.1.2 Ακραίες περιπτώσεις κακοδιοίκησης

Από το σύνολο των αναφορών που επεξεργάστηκε

ο Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, αξίζει να πα-

ρουσιαστούν περιπτώσεις όπου ο πολίτης βρίσκε-

ται αντιµέτωπος µε δράση της διοίκησης που ξε-

περνά τα όρια της λογικής. Σε αυτές τις περιπτώ-

σεις ακόµη και η ίδια η διοίκηση δηλώνει «συ-

µπάσχουσα», αδύναµη όµως να ενεργήσει ώστε να

επανορθώσει τα λάθη και τις αδυναµίες της. Οι πε-

ριπτώσεις αυτές προβληµατίζουν ιδιαίτερα, επειδή

αφήνουν να διαφανεί η εσωτερική αδυναµία της δι-

οίκησης, αλλά και η αδιαφορία της να επανορθώ-

νει τα σφάλµατά της και να προσαρµόζεται στην

πραγµατικότητα. Τα φαινόµενα αυτά παρουσιάζο-

νται συνήθως σε συνδυασµό µε ένα κακότεχνο ή

ανεπαρκές νοµοθετικό πλαίσιο και υποδηλώνουν

εµµέσως πλην σαφώς ότι η διοίκηση, τουλάχιστον

στο µέτρο που έρχεται σε άµεση επαφή µε τους

πολίτες, συχνά αγνοεί τα όρια της νοµιµότητας µέ-

σα στα οποία έχει τη δυνατότητα να κινείται αλλά

και τα οποία οφείλει να εξαντλεί. 

Για παράδειγµα, σε αδιέξοδο βρίσκεται πολί-

της, ο οποίος, ενώ έχει ήδη καταβάλει φόρο σε

∆ΟΥ, καλείται να τον καταβάλει εκ νέου σε άλλη,

µε την αιτιολογία ότι η ∆ΟΥ που αρχικά βεβαίωσε

και εισέπραξε τον φόρο ήταν αναρµόδια. Η ανα-

γνώριση από το Υπουργείο Οικονοµικών ότι οι

∆ΟΥ λειτουργούν ανεξάρτητα η µια από την άλλη,

έτσι ώστε χρηµατικά ποσά που αναζητήθηκαν από

τη µια και καταβλήθηκαν σε αυτή δεν επηρεάζουν

τις υποχρεώσεις του πολίτη απέναντι στην άλλη,

αντιµετωπίστηκε από τον Συνήγορο του Πολίτη

µε την επισήµανση της αρχής του ενιαίου της διοί-

κησης και των υπηρεσιών της. Η αρµόδια υπηρε-

σία συνέστησε να γίνει οίκοθεν παραποµπή στο ∆ι-

οικητικό Πρωτοδικείο, προκειµένου να καταστεί

δυνατή η ακύρωση της πράξης µε βάση την οποία

καταβλήθηκε το ποσόν της οφειλής, και αυτό να

επιστραφεί στον πολίτη, ο οποίος στη συνέχεια θα

κληθεί να το καταβάλει στην αρµόδια ∆ΟΥ. Η «λύ-

ση» αυτή καταδεικνύει την αδυναµία των αρµόδιων

φορέων να λειτουργήσουν στο µέτρο της κοινής
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λογικής και να απεγκλωβιστούν από τακτικές που

υπονοµεύουν την αξιοπιστία τους στα µάτια των

πολιτών.

Σε άλλη περίπτωση, πολίτης, συµµορφούµενος

µε τις βεβαιώσεις που λάµβανε από το ΚΕΠΥΟ,

κατέβαλλε επί πέντε έτη τέλη κυκλοφορίας χαµη-

λότερα από τα νόµιµα. Όταν κλήθηκε από την αρ-

µόδια ∆ΟΥ, κατανοώντας τη συνυπαιτιότητά του,

αποδέχθηκε να καταβάλει τη διαφορά που προέ-

κυπτε καθώς και προσαυξήσεις στο ποσόν αυτό,

παρά τη συνυπαιτιότητα του δηµοσίου. Αντί γι’

αυτό, κλήθηκε να αγοράσει εκ νέου τα σχετικά σή-

µατα, καταβάλλοντας το σύνολο της αξίας τους και

το αντίστοιχο πρόστιµο για εκπρόθεσµη προµή-

θεια. Για να εισπράξει το ποσόν που είχε ήδη κα-

ταβάλει έπρεπε να ακολουθήσει τη διαδικασία που

ορίζει ο νόµος για την επιστροφή αχρεωστήτως

καταβληθέντων ποσών για τέλη κυκλοφορίας, σύµ-

φωνα µε την οποία έπρεπε να προσκοµίσει τις βε-

βαιώσεις πληρωµής των τελών κατά το επίµαχο

χρονικό διάστηµα και τα ειδικά σήµατα, τα οποία

ήταν ήδη επικολληµένα στο αυτοκίνητό του. 

Ακραία διοικητική αυθαιρεσία αναδεικνύει και

το παράδειγµα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε-

σιών Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία χρέω-

σε τέλη χρήσης για µηχανήµατα έργων, που ανή-

καν σε εταιρεία που είχε πτωχεύσει, σε τρίτο πρό-

σωπο, υπάλληλο της εν λόγω εταιρείας, ο οποίος

δεν είχε καµία νοµική σχέση µε τα µηχανήµατα.

Όταν ο πολίτης διαµαρτυρήθηκε, η υπηρεσία ανα-

γνώρισε το λάθος, πλην όµως, προκειµένου να

απαλλάξει τον πολίτη από την υποχρέωση που βά-

ρυνε τον πρώην εργοδότη του, απαίτησε από αυ-

τόν να αναζητήσει και να προσκοµίσει στην υπη-

ρεσία τα στοιχεία ταυτότητας των νόµιµων εκπρο-

σώπων της εταιρείας, τον τόπο κατοικίας, τον

ΑΦΜ τους κ.λπ.

Ανάλογες περιπτώσεις ακραίας κακοδιοίκησης

αποτελούν και οι ακόλουθες: 

α) ∆ΟΥ επικαλέστηκε τον νόµο για τα τέλη κυ-

κλοφορίας, προκειµένου να απαιτήσει από πολίτη

που ήταν φυλακισµένος την καταβολή προστίµου

λόγω της εκπρόθεσµης προµήθειας του ειδικού σή-

µατος τελών κυκλοφορίας. 

β) ∆ήµος επικαλέστηκε πληροφορίες που είχε

από τους περιοίκους, όταν κλήθηκε να εξηγήσει

γιατί επέβαλε τέλη εµποροπανήγυρης σε πολίτη. 

γ) ∆ΟΥ, χωρίς να εξετάσει την ύπαρξη κληρο-

νοµικής διαδοχής, βεβαίωσε χρέος κληρονοµιάς σε

τρίτο πρόσωπο, σύζυγο αποθανόντος κληρονόµου

που, σύµφωνα µε τους κανόνες του κληρονοµικού

δικαίου, ήταν ξένη µε την κληρονοµιά. 

δ) Η αρµόδια υπηρεσία ζήτησε από πολίτη να

προσκοµίσει ακουόγραµµα από δηµόσιο νοσοκο-

µείο, προκειµένου να διορθωθεί δικό της λάθος που

είχε ως αποτέλεσµα την αναγραφή σε έντυπο άδει-

ας οδήγησης ότι ο πολίτης είχε πρόβληµα ακοής,

ενώ στην πραγµατικότητα είχε πρόβληµα όρασης

(βλ. σχετικά και Ετήσια έκθεση 1999).

ε) Τόσο ο ΟΑΕ∆ όσο και δήµος, που απασχό-

λησε επί πέντε µήνες πολίτη µε σύµβαση προγράµ-

µατος Stage, αρνούνται να καταβάλουν την αποζη-

µίωση του προγράµµατος, διότι λόγω απόλυτης

συνωνυµίας υπογράφηκαν δύο συµβάσεις για την

ίδια θέση άσκησης, απασχολήθηκαν και τα δύο

άτοµα, αλλά θα καταβληθεί η προβλεπόµενη απο-

ζηµίωση µόνο στο ένα. 

Στόχος του Κύκλου Σχέσεων Κράτους-Πολίτη,

όπως και γενικότερα του Συνηγόρου του Πολίτη,

είναι να συµβάλει στην ευρύτερη προσπάθεια εξορ-

θολογισµού της λειτουργίας της δηµόσιας διοί-

κησης, προωθώντας την υιοθέτηση πρακτικών και

συµπεριφορών ικανών να µεγιστοποιήσουν τις δυ-

νατότητες που επιτρέπει ο νόµος για εξυπηρέτηση

του πολίτη, να προαγάγουν τη νοµιµοποίησή της

στη συνείδηση των πολιτών και να διασφαλίσουν

τον απεγκλωβισµό της από τη λογική της τυφλής

προσκόλλησης στο γράµµα του νόµου. Όσο διαιω-

νίζεται η λογική αυτή, θα παραµένουν ανέπαφοι οι

µηχανισµοί που ευνοούν την αναπαραγωγή της

εικόνας ενός αυθαίρετου και εν πολλοίς αναχρονι-

στικού κράτους που αντιµετωπίζει τον πολίτη απο-

κλειστικά ως πηγή είσπραξης δηµόσιων εσόδων και

προσβάλλει τον πυρήνα της συνταγµατικώς κατο-

χυρωµένης αξιοπρέπειάς του. 

2.1.3 Ο προσωπικός παράγοντας 
και η σηµασία του στην αποτελεσµατική
αντιµετώπιση της κακοδιοίκησης

Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία που αποκόµισε ο

Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη κατά την επαφή

του µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, αναδεικνύεται ο

ρόλος της προσωπικής εµπλοκής του αρµόδιου

υπαλλήλου σε καταλυτικό παράγοντα για την απο-

τελεσµατική διεκπεραίωση των υποθέσεων των πο-

λιτών. ∆εν είναι τυχαίο ότι οι υπηρεσίες που πα-

ρέχουν την πληρέστερη εξυπηρέτηση στον πολίτη

στελεχώνονται από υπαλλήλους που είναι πρόθυ-

µοι να εγκύψουν στο πρόβληµα, να λάβουν υπόψη

την ιδιοµορφία του και να αναζητήσουν λύση µε ευ-

ελιξία και ενδιαφέρον. Παρατηρείται ότι στις πε-

ριπτώσεις αυτές, οποιοδήποτε και αν είναι το απο-

τέλεσµα, ο πολίτης ικανοποιείται, καθώς βλέπει ότι

κάποιος αρµόδιος ασχολήθηκε µε το πρόβληµά

του. ∆εν πρόκειται εδώ απλώς για περιπτώσεις

όπου ο πολίτης αντιµετώπισε την ευγενική άρνηση

του υπαλλήλου, στο πλαίσιο µιας συµπεριφοράς

φιλικής µεν, πλην όµως χωρίς αποτέλεσµα. Αντί-

θετα, πρόκειται για περιπτώσεις όπου ο υπάλλη-
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λος, αφού διακρίβωσε το δίκαιο του αιτήµατος του

πολίτη, ασχολήθηκε µε την ουσία του προβλήµατος

και, κινούµενος στο πλαίσιο της νοµιµότητας,

βρήκε τρόπο να παρακάµψει τα τυπικά προβλήµα-

τα και να εξασφαλίσει την ικανοποίησή του. Χαρα-

κτηριστικό παράδειγµα τέτοιας προσέγγισης απο-

τελεί η συµβολή υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης Μετα-

φορών και Επικοινωνιών της Νοµαρχίας ∆υτικής

Αττικής στην επίλυση υπόθεσης, κατά την οποία η

υπηρεσία είχε χάσει τον ατοµικό φάκελο του πολί-

τη και για τον λόγο αυτόν αδυνατούσε να του εκδώ-

σει άδεια κυκλοφορίας οχήµατος. Ο υπάλληλος, µε

δική του πρωτοβουλία, µετέβη την ίδια ηµέρα σε

όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες, επανασυνέλεξε τα έγ-

γραφα του χαµένου φακέλου και τον σχηµάτισε

από την αρχή. 

Ακόµη και σε περιπτώσεις που οι υπηρεσίες

παρουσιάζουν έντονα λειτουργικά και οργανωτικά

προβλήµατα, ο συνδυασµός καλής θέλησης και δι-

άθεσης για εξυπηρέτηση από πλευράς της υπηρε-

σίας και η συνεργασία µε τον Συνήγορο του Πολί-

τη καταλήγει πολύ συχνά σε διευθέτηση των προ-

βληµάτων και στην εξυπηρέτηση των ενδιαφερό-

µενων πολιτών. Παραδείγµατα υπαλλήλων της δι-

οίκησης που λειτούργησαν σε πολλές περιπτώσεις

κατά το πρότυπο αυτό αποτελούν ο ∆ιευθυντής

Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικού Τοµέα

της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αττικής, οι ∆ιευ-

θυντές των Α΄ και Β΄ ∆ΟΥ Καλλιθέας, οι υπάλληλοι

του Τµήµατος Τελών Κυκλοφορίας του ΚΕΠΥΟ,

ο ∆ιευθυντής του Τελωνείου Κέρκυρας, η ∆ιευθύ-

ντρια Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, η ∆ιευθύντρια ∆η-

µοσίων Προσόδων και ο Τµηµατάρχης του Τµήµα-

τος Τελών και Φόρων και Φορολογίας Ηλεκτρονι-

κών Χρήσεων του ∆ήµου Αθηναίων, ο προϊστάµε-

νος Εσόδων της Α΄ ∆ΟΥ Ιωαννίνων, ο Υποδιευθυ-

ντής Σχέσεων µε Πελάτες του ΟΤΕ, η Αναπληρώ-

τρια ∆ιευθύντρια Οικονοµικής Εκµετάλλευσης

∆ικτύων της ΕΥ∆ΑΠ, ο προϊστάµενος του Β΄ περι-

φερειακού κέντρου της ΕΥ∆ΑΠ και ο ∆ιευθυντής

Τηλεπικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής του ΟΤΕ.

Από την άλλη πλευρά, τα δυσεπίλυτα προβλή-

µατα που αντιµετώπισε ο Συνήγορος του Πολίτη

συνδέονται τις περισσότερες φορές µε έλλειψη συ-

νεργασίας από τους αρµόδιους υπαλλήλους. Στις

περιπτώσεις αυτές είναι εµφανής η άρνηση της δι-

οίκησης να αποδεχθεί την ύπαρξη του προβλήµα-

τος, να αξιοποιήσει τις προτάσεις του Συνηγόρου

του Πολίτη και να αναθεωρήσει τις απόψεις της, οι

οποίες αποδεδειγµένα οδήγησαν σε αποτελέσµατα

αµφισβητούµενης νοµιµότητας. Ο χειρισµός του

θέµατος των τελών χρήσης µηχανηµάτων έργων

(βλ. παρακάτω 3.4.1) από την αρµόδια ∆ιεύθυνση

του ΥΠΕΧΩ∆Ε αποτελεί παράδειγµα που αναδει-

κνύει αυτήν ακριβώς την αποστασιοποίηση από

την πραγµατικότητα και την αδιαφορία για τις

πραγµατικές παραµέτρους του προβλήµατος. Η

αδιαφορία αυτή ήταν εντονότερη σε περιπτώσεις

προφανούς κακοδιοίκησης, όπως αυτές που αφο-

ρούσαν τη χρέωση τελών σε εταιρείες που είχαν

ήδη πτωχεύσει ή σε άτοµα που είχαν απλή εργα-

σιακή σχέση µε εταιρείες ή ακόµη και σε φυσικά

πρόσωπα που είχαν αποβιώσει. 

2.2 ΡΟΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατά το έτος 2000 περιήλθαν στον Κύκλο Σχέσεων

Κράτους-Πολίτη 3494 νέες αναφορές πολιτών, στις

οποίες προστέθηκαν και 521 εκκρεµείς αναφορές

των δύο παρελθόντων ετών. 

Κατά το έτος 2000 ο Κύκλος επεξεργάστηκε συ-

νολικά 4015 αναφορές, που αντιστοιχούν στο

31,34% του συνόλου των αναφορών που επεξεργά-

στηκε ο Συνήγορος του Πολίτη. Για την ίδια πε-

ρίοδο (βλ. ∆ιάγραµµα Ε.4.1), 1362 από αυτές (πο-

σοστό 33,9%) κρίθηκαν εκτός και 2653 (66,1%)

εντός αρµοδιότητας. Από τις εντός αρµοδιότητας

αναφορές διεκπεραιώθηκαν οι 1839 (69,3%), ενώ οι

υπόλοιπες 814 (30,7%) παρέµεναν εκκρεµείς στις

31.12.2000.

Η σύγκριση των στοιχείων αυτών µε τα αντί-

στοιχα του έτους 1999 (βλ. Γράφηµα Ε.4.2) αναδει-

κνύει σηµαντικές µεταβολές τόσο σε απόλυτους

αριθµούς όσο και ποσοστιαία. 

Ειδικότερα, στον Κύκλο Σχέσεων Κράτους-Πο-

λίτη διαπιστώνεται εντυπωσιακή αύξηση των ει-

σερχόµενων αναφορών και του συνολικού αριθµού

των αναφορών που επεξεργάστηκε ο Κύκλος (κατά

44,1% και 49,6% αντίστοιχα). Παράλληλα, παρατη-

ρείται αύξηση του αριθµού των εντός αρµοδιότητας

αναφορών από 1991 σε 2653. Οι εκτός αρ-

µοδιότητας αναφορές αυξήθηκαν και αυτές από 692

σε 1362. Αριθµητικά, οι αναφορές που διεκπε-

ραιώθηκαν κατά το έτος 2000 αυξήθηκαν από 1470

σε 1839, γεγονός που, αν συνυπολογίσει κανείς τη

µείωση του προσωπικού κατά 5 άτοµα, αποτελεί

απόδειξη της αποτελεσµατικότητας των χειρισµών

του Κύκλου Σχέσεων Κράτους-Πολίτη για αύξηση

της παραγωγικότητας (βλ. παρακάτω 2.3.3)

Η αύξηση, τέλος, των εκτός αρµοδιότητας ανα-

φορών θα πρέπει να αποδοθεί κυρίως στο συ-

νεχιζόµενο έλλειµµα ουσιαστικής πληροφόρησης των

πολιτών, αλλά και πολλών εκπροσώπων των Μέσων

Μαζικής Ενηµέρωσης για τον ρόλο και τις αρµο-

διότητες της Αρχής, και αναδεικνύει µε ενάργεια την

ανάγκη για περαιτέρω βελτιώσεις στην επικοινωνια-

κή πολιτική του Συνηγόρου του Πολίτη ώστε να απο-

σαφηνιστούν οι περιοχές της διοικητικής δράσης που

κείνται εκτός αρµοδιότητας του θεσµού. 
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2.2.1 Αναφορές που δεν ερευνήθηκαν 
κατ’ ουσίαν

Με αφετηρία τον ιδρυτικό νόµο του Συνηγόρου του

Πολίτη (άρθρο 3, παράγρ. 1 του Ν. 2477/1997), οι

περιπτώσεις αναρµοδιότητας της αρχής χω-

ρίστηκαν σε δύο βασικές κατηγορίες, τις αναρµο-

διότητες εκ του νόµου (71,4%) και τις αναρµοδιό-

τητες για άλλους τυπικούς λόγους (28,6%) (βλ.

Γράφηµα Ε.4.3). 
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Συγκεκριµένα, κατά το έτος 2000 δεν ερευνή-

θηκαν λόγω αναρµοδιότητας 1362 αναφορές. Από

αυτές, οι 280 (20,6%) στρέφονταν κατά φορέων

του δηµοσίου τους οποίους ο Συνήγορος του Πολί-

τη δεν νοµιµοποιείται να ελέγξει, οι 243 (17,8%)

αφορούσαν την υπηρεσιακή κατάσταση δηµοσίων

υπαλλήλων, σε 127 (9,3%) είχαν παρέλθει οι 6 µή-

νες που καθορίζονται από τον νόµο ως προϋπόθεση

για την κατ’ ουσίαν εξέτασή τους από την Αρχή, οι

121 (9,2%) δεν αναφέρονταν σε συγκεκριµένη ατο-

µική διοικητική πράξη, παράλειψη ή υλική ενέργεια

της διοίκησης, οι 85 (6,2%) αφορούσαν ιδιωτικές

διαφορές, οι 50 (3,7%) ήταν υποθέσεις που εκκρε-

µούσαν ενώπιον δικαστικών αρχών, οι 25 (1,8%)

σχετίζονταν µε πράξεις που ανάγονται στην πολιτι-

κή λειτουργία της κυβέρνησης, οι 23 (1,7%) αφο-

ρούσαν το έργο άλλων ανεξάρτητων διοικητικών

αρχών, σε 14 (1%) δεν υπήρχε έννοµο συµφέρον

του αναφερόµενου πολίτη και σε 4 (0,3%) είχαν δη-

µιουργηθεί δικαιώµατα υπέρ τρίτων. Επίσης, 309

αναφορές (22,7%) αρχειοθετήθηκαν λόγω αοριστί-

ας, διότι είτε περιείχαν γενικές προτάσεις ή κοινο-

ποιήσεις προς την Αρχή είτε διατύπωναν αίτηµα

για παροχή συµβουλών. Οµοίως τέθηκαν στο αρ-

χείο 38 αναφορές (2,8%), επειδή υποβλήθηκαν χω-

ρίς να έχει προηγηθεί αίτηση του ενδιαφεροµένου

προς τη διοίκηση, 38 (2,8%) λόγω έλλειψης τυπι-

κών στοιχείων της αναφοράς (π.χ. στοιχεία επικοι-
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νωνίας του αναφεροµένου) και, τέλος, 5 (0,4%) ως

ασήµαντες ή µε ειδική πράξη αρχειοθέτησης. 

2.2.2 Εξέλιξη των εντός αρµοδιότητας 
αναφορών

Από το σύνολο των 2653 αναφορών που εξετάστη-

καν από τον Κύκλο (βλ. Γράφηµα Ε.4.4), οι 1074

(40,5%) κρίθηκαν βάσιµες, οι 652 (24,6%) αβά-

σιµες, οι 814 (30,7%) ήταν υπό διερεύνηση στις

31.12.2000, ενώ σε 113 (4,3%) αναφορές διακό-

πηκε η έρευνα είτε λόγω ανάκλησης της αναφοράς

από τον αιτούντα είτε λόγω επιγενόµενης εκκρε-

µοδικίας είτε, τέλος, λόγω άρνησης του αναφερο-

µένου να προσκοµίσει στοιχεία που του ζητήθηκαν. 

Από τις 1074 αναφορές που κρίθηκαν βάσιµες,

οι 977 (91%) επιλύθηκαν υπέρ του πολίτη, ενώ σε

97 (9%) η διοίκηση αρνήθηκε να αποδεχθεί τις

προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη (βλ. Γράφη-

µα Ε.4.5). Η επίλυση υπέρ του πολίτη επιτεύχθηκε

διά της πλήρους ή µερικής αποδοχής των αιτηµά-

των των πολιτών από τη διοίκηση ή διά της χο-

ρήγησης πληροφοριών και διευκρινίσεων στους πο-

λίτες, καθώς το κύριο πρόβληµα που προέκυπτε

κατά τη διερεύνηση αρκετών αναφορών εντοπιζό-

ταν στην ανεπαρκή παροχή πληροφοριών από τις

άµεσα ή έµµεσα εµπλεκόµενες δηµόσιες υπηρεσίες. 

Από τις 652 αναφορές που χαρακτηρίστηκαν

ως αβάσιµες (βλ. Γράφηµα Ε.4.6), στις 634

(97,2%) διαπιστώθηκε νοµιµότητα των διοικητι-

κών ενεργειών για τους ακόλουθους λόγους: 

α) Γιατί η δράση της διοίκησης ήταν απόλυτα

σύµφωνη µε τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις

και το αίτηµα του πολίτη κατ’ ουσίαν αβάσιµο. 

β) Γιατί, αν και το υποβληθέν αίτηµα ήταν εύ-

λογο, δεν υπήρχε δυνατότητα ικανοποίησής του,

λόγω ύπαρξης νοµοθετικού κενού.

γ) Γιατί η διοίκηση, ασκώντας διακριτική ευχέ-

ρεια που της παραχωρήθηκε από τον νόµο, έκρινε

ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις ικανοποίησης

του αιτήµατος του πολίτη. 

Τέλος, σε 18 περιπτώσεις (2,8%) οι σχετικές

αναφορές κρίθηκαν αβάσιµες µετά τη διαπίστωση

ότι οι πολίτες είχαν υποβάλει αναληθή στοιχεία ή

είχαν σκόπιµα αποκρύψει στοιχεία κρίσιµα για την

έκβαση της υπόθεσής τους.

Όσον αφορά τις εκκρεµείς υποθέσεις (βλ. Γρά-

φηµα Ε.4.7), στις 31.12.2000 οι 441 (72,9%) βρί-

σκονταν είτε στο τελικό στάδιο της εξέτασης των

στοιχείων που υποβλήθηκαν αρχικά ή συγκεντρώ-

θηκαν µεταγενέστερα είτε στο στάδιο της σύντα-

ξης πορίσµατος. Σε 158 (26,1%) υποθέσεις ανα-

µενόταν απάντηση από τις εµπλεκόµενες υπηρε-

σίες στις προτάσεις που τους υπέβαλε ο Συνήγο-

ρος του Πολίτη ή εφαρµογή των εισηγήσεών του

που έχουν ήδη γίνει αποδεκτές. Σε 2 περιπτώσεις

(0,3%) αναµενόταν η έκβαση ενδικοφανούς προ-

σφυγής, η εκδίκαση της οποίας αποτελεί προϋπό-

θεση για να επιληφθεί της υπόθεσης ο Συνήγορος

του Πολίτη, και σε 4 αναφορές (0,7%) εκκρεµού-

σε η προσκόµιση συµπληρωµατικών ή νέων στοι-

χείων από τον ενδιαφερόµενο πολίτη.

2.2.3 Γεωγραφική κατανοµή 
των αναφορών

Η κατανοµή των αναφορών του έτους 2000 µε βά-

ση τον τόπο διαµονής των πολιτών που προσέφυ-

γαν στον Συνήγορο του Πολίτη δεν αναδεικνύει

σηµαντική διαφοροποίηση από τα στοιχεία του

έτους 1999. Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται πα-

ραστατικά στον Χάρτη Ε.4.1 και στο Γράφηµα

Ε.4.8, η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει να προηγεί-

ται µε ποσοστό 53,3%, έναντι 58,7% για το 1999.
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Ακολουθεί σταθερά η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-

κεδονίας µε 11,9% (10,9% το 1999) και έπονται οι

υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας µε αντίστοιχα

µικρές αυξοµειώσεις. Τα προηγούµενα ποσοστά

βέβαια δεν αποτυπώνουν αντικειµενικά τα φαινό-

µενα κακοδιοίκησης και εξηγούνται όχι µόνον από

την υπερσυγκέντρωση των υπηρεσιών στην Αττι-

κή, αλλά και από την ευκολότερη πρόσβαση των

πολιτών που διαµένουν στο λεκανοπέδιο στην Αρ-

χή. Συνολικά, το ποσοστό των αναφορών που προ-

έρχονταν από κατοίκους του εσωτερικού ανήλθε

στο 98,4% του συνόλου (98,7% για το 1999), ενώ

ελάχιστη αύξηση παρουσίασε το ποσοστό των

αναφορών που προέρχονταν από κατοίκους του

εξωτερικού, ανεξαρτήτως ιθαγένειας (1,6% σε

σχέση µε 1,3% το 1999).

2.2.4 Κατανοµή των αναφορών ανά φορείς

Η εξέταση ανά φορέα της κατανοµής των εντός

αρµοδιότητας αναφορών που περιήλθαν στον Κύ-

κλο κατά το έτος 2000 και εξετάστηκαν κατ’ ου-

σίαν επιτρέπει τη συγκρότηση µιας σαφέστερης ει-

κόνας για τα φαινόµενα κακοδιοίκησης που παρα-

τηρούνται στην ελληνική δηµόσια διοίκηση. Όπως

προκύπτει από το Γράφηµα Ε.4.9, τα υπουργεία

καταλαµβάνουν το 42% του συνολικού αριθµού

των αναφορών του Κύκλου. Ακολουθούν οι ΟΤΑ

µε 25%, οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (∆ΕΚΟ)

µε 17% και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαί-

ου (ΝΠ∆∆), ανεξάρτητα από το υπουργείο που τα

εποπτεύει, µε 16%. 

Από το σύνολο των υποθέσεων που αφορούν

υπουργεία (βλ. Γράφηµα Ε.4.10), το Υπουργείο

Οικονοµικών καταλαµβάνει το 55% του συνόλου.

Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 23% του συνό-

λου της κατανοµής που απεικονίζεται στο Γράφη-

µα Ε.4.9. Το υψηλό αυτό ποσοστό δικαιολογείται

εν µέρει και από το γεγονός ότι το Υπουργείο Οι-

κονοµικών όχι µόνον έχει ευρύ φάσµα αρµοδιοτή-

των, αλλά περιλαµβάνει και υπηρεσίες µε τις οποί-

ες οι πολίτες έρχονται σε συχνή επαφή.

2.3 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

Το έτος 2000 η δράση του Κύκλου Σχέσεων Κρά-

τους-Πολίτη κινήθηκε, όπως και στο παρελθόν, σε

δύο επίπεδα, ένα µικροσκοπικό και ένα µακροσκο-

πικό. Με αφετηρία τις αναφορές επιχειρήθηκε

αφενός η αντιµετώπιση των περιπτώσεων κακοδι-

οίκησης σε ατοµικό επίπεδο και αφετέρου η διε-

ρεύνηση των µηχανισµών διαλόγου και επικοινω-

νίας µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, τόσο για τα θέµα-

τα ατοµικών υποθέσεων όσο και για θέµατα γενι-

κότερου ενδιαφέροντος. 

2.3.1 Σχέσεις του Κύκλου 
µε τους αναφερόµενους πολίτες

Κατά το έτος 2000, ο Κύκλος Σχέσεων Κράτους-

Πολίτη δέχθηκε 44,1% περισσότερες αναφορές σε

σχέση µε το έτος 1999. Το γεγονός αυτό µπορεί να

αποδοθεί στην αυξηµένη ενηµέρωση του µέσου

πολίτη για την ύπαρξη και τη λειτουργία της Αρ-

χής. Ταυτόχρονα όµως, η αύξηση αυτή µπορεί να

κατανοηθεί ως ένδειξη αναγνώρισης της αποτελε-

σµατικότητας του θεσµού του Συνηγόρου του Πο-

λίτη αλλά και ως εκδήλωση της διαφαινόµενης αυ-

ξηµένης απαίτησης των πολιτών για ποιοτική ανα-

βάθµιση των υπηρεσιών που παρέχει η δηµόσια

διοίκηση, καθώς και για περαιτέρω εξορθολογισµό

των διαδικασιών της. Στο συµπέρασµα αυτό κατα-
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τείνουν διαπιστώσεις βασισµένες σε περιπτώσεις

όπου η αρνητική στάση της διοίκησης στο αίτηµα

του πολίτη είναι γνωστή και δεδοµένη, οι πολίτες

ενηµερώνονται γι’ αυτό πριν από την κατάθεση

σχετικής αναφοράς και, παρά ταύτα, επιλέγουν να

υποβάλουν αναφορά προς την Αρχή, µε το σκεπτι-

κό ότι µε τον τρόπο αυτόν συµβάλλουν στη γενική

αντιµετώπιση του προβλήµατος και στη δυνητική

διευθέτησή του διά της νοµοθετικής ή άλλης οδού.

Προσεγγίσεις αυτού του τύπου ενισχύουν αποφα-

σιστικά τη µακροσκοπική θεώρηση και την αντιµε-

τώπιση των γενικότερων θεµάτων που χειρίζεται ο

Κύκλος. 

Η επεξεργασία από τον Κύκλο Σχέσεων Κρά-

τους-Πολίτη οµαδικών αναφορών αλλά και αναφο-

ρών που υποβάλλονται από πληρεξούσιους δικηγό-

ρους αποτελεί φαινόµενο που παρουσιάστηκε ήδη

από το 1999, πλην όµως σηµείωσε ιδιαίτερη αύξη-

ση κατά το 2000, µε αποτέλεσµα να καθιστά πλέον

δυνατή τη συναγωγή γενικότερων συµπερασµά-

των. Η ευρύτερη σηµασία των οµαδικών αναφο-

ρών έγκειται στο γεγονός ότι, µε αυτόν τον τρόπο

προσφυγής προς την Αρχή, αναδεικνύονται ζητή-

µατα που αφορούν επαγγελµατικές ή άλλες οµά-

δες. Εξαιρουµένων των περιπτώσεων που δυνητικά

αφορούν θέµατα άσκησης πολιτικής, τις οποίες ο

Συνήγορος του Πολίτη αντιµετωπίζει µε ιδιαίτερη

προσοχή, ο γενικότερος χαρακτήρας των προβλη-

µάτων αυτών παρέχει την ευκαιρία για ευρύτερες

παρεµβάσεις και πολυεπίπεδη διαµεσολάβηση. 

Η συνεργασία του Συνηγόρου του Πολίτη µε

πληρεξούσιους δικηγόρους συναρτάται άµεσα και

προϋποθέτει τη σύµφωνη γνώµη του εµπλεκόµενου

πολίτη, η οποία διακριβώνεται µε απευθείας επι-

κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόµενος

ενηµερώνεται για τη δυνατότητά του να προσφύγει

ο ίδιος στην Αρχή χωρίς καµία οικονοµική επιβά-

ρυνση, καθώς και για το γεγονός ότι η σύνταξη της

αναφοράς, για την οποία ούτως ή άλλως µπορεί να

τον συνδράµει το επιστηµονικό προσωπικό του

Συνηγόρου του Πολίτη, δεν απαιτεί νοµικές ή άλ-

λες τεχνικές γνώσεις. Η έκβαση της υπόθεσης ανα-

κοινώνεται απευθείας στον πολίτη. 

Η ταχύτητα µε την οποία διεκπεραιώνονται
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υποθέσεις συναρτάται άµεσα όχι µόνο µε τον όγκο

των αναφορών που περιέρχονται στον Κύκλο αλλά,

κατά µείζονα λόγο, µε τους ρυθµούς ανταπόκρισης

και την ποιότητα της συνεργασίας που επιδεικνύ-

ουν οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες. Για τον λόγο αυ-

τόν, οι πολίτες ενηµερώνονται για τους διαθέσιµους

τρόπους αντιµετώπισης του θέµατός τους, προκει-

µένου, µε βάση συγκεκριµένες εναλλακτικές επιλο-

γές και µε δεδοµένο ότι η αναφορά στον Συνήγορο

του Πολίτη δεν αναστέλλει τις προθεσµίες για την

άσκηση προσφυγών ή άλλων ένδικων µέσων, να

αξιολογήσουν εκείνοι τον προσφορότερο τρόπο

προσέγγισης του θέµατος.

Στους πολίτες τονίζεται πάντοτε ότι ο χειρι-

σµός των αναφορών γίνεται µε απόλυτη σειρά προ-

τεραιότητας, ότι ο Συνήγορος του Πολίτη διαµε-

σολαβεί και δεν ελέγχει κατασταλτικά τις υπηρε-

σίες και ότι η διαµεσολάβηση αυτή είναι περισσό-

τερο αποτελεσµατική, αν ο πολίτης προσφεύγει

εγκαίρως στην Αρχή και παρέχει έτσι τον χρόνο

στους χειριστές να µελετήσουν την υπόθεση και να

ενεργήσουν στο θεσµικό πλαίσιο που τους επιτρέ-

πεται. Μολονότι είναι αυτονόητο, διευκρινίζεται

επίσης ότι ο Συνήγορος του Πολίτη επεµβαίνει µό-

νον εάν η σχετική έρευνα τεκµηριώσει την ύπαρξη

κακοδιοίκησης.
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Η πρακτική των πολιτών να κοινοποιούν στον

Συνήγορο του Πολίτη έγγραφα µε αποδέκτες άλ-

λες δηµόσιες υπηρεσίες υποδηλώνουν τη θετική

άποψη των πολιτών για τον θεσµικό ρόλο της Αρ-

χής. Οι ενδείξεις που υπάρχουν από τις απαντή-

σεις των υπηρεσιών, οι οποίες στη συνέχεια κοινο-

ποιούνται στον Συνήγορο του Πολίτη, επιτρέπουν

το συµπέρασµα ότι η κοινοποίηση στην Αρχή ενι-
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σχύει την πεποίθηση των πολιτών ότι η διοίκηση

θα ασχοληθεί µε το θέµα τους ουσιαστικότερα. Οι

αόριστες αναφορές αποτελούν, τέλος, έναν άλλο

παράγοντα που λειτουργεί ανασταλτικά για την

εξυπηρέτηση του πολίτη, αφού υπάρχουν πολίτες

που αντιµετωπίζουν δυσκολία στη σαφή διατύπω-

ση των αιτηµάτων τους, γεγονός που δυσχεραίνει

τον ικανοποιητικό χειρισµό της υπόθεσής τους. 

Η καθηµερινή επαφή µε τους πολίτες και η

εµπειρία από την τριβή µε τις δηµόσιες υπηρεσίες

βοήθησαν στην έµπρακτη διαµόρφωση ενός δια-

παιδαγωγικού ρόλου του Συνηγόρου του Πολίτη.

Προκατειληµµένοι από το δεδοµένο κλίµα δυσπι-

στίας, οι πολίτες ενεργούν ενίοτε στην επαφή τους

µε τη διοίκηση κατά τρόπο που κάθε άλλο παρά

συµβάλλει στη διεκπεραίωση της υπόθεσής τους.

Το µεγάλο ζήτηµα της αµοιβαίας δυσπιστίας δεν

είναι δυνατόν να αναλυθεί στο σηµείο αυτό. Γίνε-

ται όµως προσπάθεια από το επιστηµονικό προ-

σωπικό του Κύκλου Σχέσεων Κράτους-Πολίτη να

εξηγείται στους πολίτες µε κάθε ευκαιρία ότι πρέ-

πει να συνυπολογίζουν τις δύσκολες συνθήκες κά-

τω από τις οποίες συνήθως εργάζονται οι υπάλλη-

λοι, να διατηρούν την ψυχραιµία τους και να διατυ-

πώνουν το αίτηµά τους εύληπτα και µε ακρίβεια

για να αποφεύγονται οι εντάσεις.

Η σωστή και έγκαιρη ενηµέρωση, τέλος, των

πολιτών για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις

τους είναι ένα θέµα που, κατά την πάγια θέση του

Συνηγόρου του Πολίτη, εµπίπτει στην αρµοδιότη-

τα της διοίκησης. Σπάνιες, όχι όµως ανύπαρκτες,

είναι οι περιπτώσεις όπου ο πολίτης αδιαφορεί ο

ίδιος για τις υποθέσεις του, παραλείπει να ενεργή-

σει σύµφωνα µε αυτές και υφίσταται στη συνέχεια

τις δυσµενείς συνέπειες της αδιαφορίας του.

Ο Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, µε βάση

την εµπειρία από την επικοινωνία του µε τους πο-

λίτες είτε µέσω των αναφορών είτε από την προ-

σωπική επαφή, κατέληξε σε ορισµένες βασικές

διαπιστώσεις που ορίζουν και συνιστούν κώδικες

επικοινωνίας µε τους πολίτες. Ειδικότερα: 

α) Ακόµη και όταν οι πολίτες δεν «έχουν δίκιο»,

η διοίκηση, λόγω της επικοινωνιακά µη ορθής συ-

µπεριφοράς της, τους κάνει να αισθάνονται αδι-

κούµενοι και πραγµατικά είναι, αφού θίγεται το δι-

καίωµά τους στην πληροφόρηση. 

β) Απαιτείται τήρηση αυστηρής ισορροπίας

από τη µεριά του επιστηµονικού προσωπικού της

Αρχής κατά τον χειρισµό των υποθέσεων, ώστε να

µη δίδονται ελπίδες δικαίωσης που δεν µπορούν να

τηρηθούν. 

γ) Η σαφής και απλή εξήγηση για τα όρια των

ενεργειών της Αρχής, αν και συχνά προκαλεί τρι-

βές και αµφισβητήσεις, επιβάλλεται για την απο-

τελεσµατική άσκηση του έργου της. 

δ) Η διαπροσωπική σχέση του χειριστή της

υπόθεσης µε τον πολίτη βοηθάει στην ορθή διερεύ-

νηση της υπόθεσης και συµβάλλει γενικότερα στην

εµπέδωση της εµπιστοσύνης των πολιτών προς την

Αρχή και στον σχηµατισµό της εικόνας µιας άλλης,

διαφορετικής υπηρεσίας που ξέρει να ακούει και να

υπολογίζει τους πολίτες. 

2.3.2 Σχέσεις του Κύκλου µε τις δηµόσιες
υπηρεσίες

Η αποτελεσµατικότητα του Κύκλου Σχέσεων Κρά-

τους-Πολίτη συναρτάται άµεσα µε τις σχέσεις που

κατορθώνει να διαµορφώσει µε τις δηµόσιες υπη-

ρεσίες κατά τον χειρισµό των υποθέσεων. Αποφα-

σιστική παράµετρο στο θέµα αυτό αποτελεί και η

οικοδόµηση σχέσεων εµπιστοσύνης και επικοινω-

νίας µε τους υπαλλήλους και τα στελέχη της δηµό-

σιας διοίκησης. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται,

εν πολλοίς, µέσα από την καθηµερινή επαφή και

την προσωπική εξοικείωση υπαλλήλων και στελε-
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χών της διοίκησης µε τη φύση, τους στόχους και

τον τρόπο λειτουργίας του θεσµού. Στο πλαίσιο

αυτής της συνεχούς επικοινωνίας αναδεικνύεται

και ο διαµεσολαβητικός χαρακτήρας της Αρχής,

καθώς και ο ρόλος της ως θεσµού που, µέσα από

την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης, αποσκοπεί

στην ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών που παρέ-

χει η διοίκηση στους πολίτες.

Παρά ταύτα, ο βαθµός αποδοχής του Συνηγό-

ρου του Πολίτη από τη διοίκηση διαφέρει από

υπηρεσία σε υπηρεσία. ∆εν είναι λίγοι εκείνοι που

εκφράζουν αµφιβολίες, δυσπιστία ή ακόµη και δυ-

σφορία για το έργο της Αρχής, αρνούµενοι να συ-

νεργαστούν µαζί της, κατά παράβαση των υποχρε-

ώσεών τους που περιέχουν οι σχετικές διατάξεις

του Ν. 2477/1997. 

Όµως, στην πλειονότητά τους, τόσο οι υπάλ-

ληλοι όσο και τα στελέχη της διοίκησης συνεργάζο-

νται αρµονικά και συστηµατικά µε τον Κύκλο και

διευκολύνουν τους χειριστές των υποθέσεων στην

αναζήτηση λύσεων και απεγκλωβισµού τους από

γραφειοκρατικές διαδικασίες. Συχνές και αποδοτι-

κές είναι οι επαφές των επιστηµόνων του Κύκλου

µε αρµόδια στελέχη του ΟΤΕ, της ΕΥ∆ΑΠ, του

∆ΙΚΑΤΣΑ, του ∆ήµου Αθηναίων κ.ά. Εξαιτίας του

µεγάλου αριθµού των σχετικών αναφορών, ιδιαίτε-

ρη σηµασία αποδίδεται στις σχέσεις του Κύκλου µε

το Υπουργείο Οικονοµικών, όπου µάλιστα, µε πρω-

τοβουλία του Υφυπουργού Οικονοµικών, ανώτατο

στέλεχος του υπουργείου ορίστηκε ως αρµόδιο να

διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία µε

την Αρχή.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η συνεργασία

του αρµόδιου υπαλλήλου και του προϊσταµένου της

υπηρεσίας αρκεί για την αντιµετώπιση των προ-

βληµάτων των πολιτών. Αντίθετα, σε άλλες περι-

πτώσεις, η επίλυση κάποιων ζητηµάτων καθιστά

αναγκαία την εξάντληση της κλίµακας της ιεραρχί-

ας. Η τακτική αυτή ακολουθείται συνήθως από τις

υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, όπου για

κάθε υπόθεση που εγείρει ο Συνήγορος του Πολί-

τη, ζητείται, εκτός από τη γνώµη της οικείας ∆ΟΥ,

και πορισµατική έκθεση της αρµόδιας Οικονοµι-

κής Επιθεώρησης, η οποία συνήθως επικυρώνει τις

απόψεις της ∆ΟΥ.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη συστηµα-

τική ενηµέρωση υψηλόβαθµων στελεχών της διοί-

κησης, καθώς και της προϊστάµενης πολιτικής ηγε-

σίας για τους στόχους και τον τρόπο λειτουργίας

της, η Αρχή διοργάνωσε, σε συνεννόηση µε τον αρ-

µόδιο Υφυπουργό Οικονοµικών και σε συνεργασία

µε τη Σχολή Επιµόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουρ-

γείου Οικονοµικών, πιλοτική διηµερίδα στο Ηρά-

κλειο Κρήτης τον Νοέµβριο του 2000, µε αντικεί-

µενο: 

α) την πληροφόρηση των στελεχών του Υπουρ-

γείου Οικονοµικών για τα προβλήµατα που αντιµε-

τωπίζει ο Κύκλος κατά τη διερεύνηση υποθέσεων

που αφορούν φορολογικά θέµατα και την εφαρµο-

γή της σχετικής νοµοθεσίας, και 

β) την ενηµέρωση του επιστηµονικού προσωπι-

κού του Κύκλου για τις πρωτοβουλίες του Υπουρ-

γείου Οικονοµικών (στρατηγικός σχεδιασµός, διοι-

κητικές ρυθµίσεις, τεχνολογική υποδοµή κ.λπ.) που

έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρε-

χόµενων υπηρεσιών. Τα αποτελέσµατα της διηµε-

ρίδας κρίθηκαν ικανοποιητικά και από τις δυο

πλευρές. Κατόπιν τούτου, αποφασίστηκε η επανά-

ληψη του εγχειρήµατος µε τη διοργάνωση ανάλο-

γων διηµερίδων στην Αθήνα και την Αλεξανδρού-

πολη µέσα στο 2001. 

2.3.3 Εσωτερική λειτουργία του Κύκλου 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2000, το επιστηµονι-

κό προσωπικό του Κύκλου Σχέσεων Κράτους-Πο-

λίτη µειώθηκε κατά 25%. Η µείωση του προσωπι-

κού συνέπεσε µε τη σηµαντική αύξηση του αριθµού

των εισερχόµενων αναφορών. Προκειµένου να

αντιµετωπιστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατι-

κά η επαπειλούµενη συµφόρηση του Κύκλου, πα-

ρέστη επιτακτική η ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική

θεµατική εξειδίκευση του επιστηµονικού προσωπι-

κού σε συγκεκριµένους τοµείς που κρίθηκαν ως

πρώτης προτεραιότητας. Για τον σκοπό αυτόν αξι-

οποιήθηκε στο έπακρο η σώρευση σηµαντικής

εµπειρίας και γνώσεων τεχνικής φύσης από πλευ-

ράς επιστηµόνων, παρά το σχετικά βραχύβιο της

λειτουργίας της Αρχής. Η τάση αυτή ειδίκευσης

δεν µπορεί να γενικευθεί, δεδοµένου του εύρους

των φορέων του δηµοσίου που εµπίπτουν στη θε-

µατική αρµοδιότητα του συγκεκριµένου Κύκλου. 

Ο Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, θέτοντας

ως πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση της ποιότητας

των παρεχόµενων προς τον πολίτη υπηρεσιών,

καθώς και την εξαντλητική και σε βάθος διερεύνηση

των αιτηµάτων του, αναζήτησε µεθόδους αποτελε-

σµατικότερης οργάνωσης και χειρισµού. Ως εκ τού-

του, προχώρησε αρχικά σε µερική επιλεκτική κατα-

νοµή των εισερχόµενων αναφορών και, στη συνέχεια,

στη δηµιουργία άτυπων οµάδων εργασίας µε κριτήρια

τόσο τον συνολικό αριθµό των αναφορών που συγκέ-

ντρωνε καθένας από τους ελεγχόµενους από τον

Κύκλο φορείς όσο και το γνωστικό αντικείµενο και τα

ενδιαφέροντα των ίδιων των επιστηµόνων. Ταυτό-

χρονα, µε την καθιέρωση εβδοµαδιαίων και έκτακτων

συναντήσεων του προσωπικού του Κύκλου, επιδιώ-

χθηκε η αποφυγή δηµιουργίας στεγανών και η διατή-

ρηση από τους επιστήµονες της συνολικής εποπτείας

των θεµατικών αντικειµένων.
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Αυτή η προσπάθεια συγκερασµού της εξειδίκευ-

σης µε τη διατήρηση, παράλληλα, της γενικής επο-

πτείας κρίνεται επιτυχηµένη, όπως αποδεικνύεται

και από την αποτελεσµατικότητα του Κύκλου Σχέ-

σεων Κράτους-Πολίτη στη διαχείριση των αναφο-

ρών οι οποίες εµπίπτουν στην αρµοδιότητά του. 

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

3.1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Από την έναρξη της λειτουργίας του Συνηγόρου του

Πολίτη, το Υπουργείο Οικονοµικών επέδειξε ιδιαί-

τερα θετική διάθεση για συνεργασία µε την Αρχή,

αναγνωρίζοντας, κυρίως λόγω της καθηµερινής συ-

ναλλαγής µε τους πολίτες, τα προβλήµατα που πα-

ρουσιάζονται σε υπηρεσίες του. Κατά το έτος 2000

το 57% των αναφορών που επεξεργάστηκε ο Κύ-

κλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη αφορούσαν τις

υπηρεσίες του εν λόγω υπουργείου. Όπως και στο

παρελθόν, το µεγαλύτερο ποσοστό των αναφορών

που εµπλέκουν υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονο-

µικών αφορά τις ∆ΟΥ (83%). Οι υπόλοιπες αναφο-

ρές κατανέµονται ανάµεσα στα τελωνεία (3%), το

ΓΛΚ (2%), το ΚΕΠΥΟ (2%) και τις κεντρικές υπη-

ρεσίες του υπουργείου (10%). 

Η εισπρακτική κυρίως φύση των υπηρεσιών

του Υπουργείου Οικονοµικών και η καθηµερινή

επαφή τους µε µεγάλο αριθµό πολιτών παράγουν

κακοδιοίκηση στο επίπεδο κυρίως της επικοινω-

νίας και της πληροφόρησης. Προς την κατεύθυνση

θεραπείας των προβληµάτων το υπουργείο έχει

αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες, τις οποίες ενι-

σχύει ο Συνήγορος του Πολίτη, εντοπίζοντας προ-

βλήµατα και προτείνοντας λύσεις για επεξεργασία.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως προκύπτει από το

Γράφηµα Ε.4.12, η προέχουσα µορφή κακοδιοίκη-

σης στο Υπουργείο Οικονοµικών (ποσοστό 22,8%

επί του συνόλου) εµπίπτει στην κατηγορία των

«λειτουργικών και οργανωτικών προβληµάτων»

των εµπλεκόµενων υπηρεσιών. Από την επεξεργα-

σία αυτών των αναφορών προκύπτουν τα βασικό-

τερα λειτουργικά και οργανωτικά προβλήµατα των

∆ΟΥ, που αφορούν: 

α) καθυστερήσεις στην ενηµέρωση των φακέ-

λων, στον έλεγχο των δηλώσεων κάθε τύπου

(φόρου εισοδήµατος, κληρονοµιάς κ.λπ.) και στην

αποστολή των εκκαθαριστικών σηµειωµάτων, 

β) τη διαφοροποίηση στο ωράριο λειτουργίας

και υποδοχής κοινού, και γενικότερα 

γ) τον ελλιπή συντονισµό µεταξύ των συναρµό-

διων υπηρεσιών. 

Τα θέµατα της πληροφόρησης αντιµετωπίζο-

νται ήδη από το Υπουργείο Οικονοµικών µε την έκ-

δοση φυλλαδίων και τη χρήση της τεχνολογίας (δια-

δίκτυο, ανοιχτή τηλεφωνική γραµµή πληροφόρη-

σης, γραφείο παραπόνων κ.λπ.). Παρά τις προσπά-

θειες αυτές, η έλλειψη πληροφόρησης ως µορφή

κακοδιοίκησης καλύπτει το 14,2% των σχετικών

αναφορών. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στην ιδι-

αίτερη πολυπλοκότητα του αντικειµένου των φορο-

λογικών ρυθµίσεων, σε συνδυασµό µε την έλλειψη

εξοικείωσης πολλών πολιτών µε οικονοµικά και

λογιστικά µεγέθη. Γεγονός πάντως παραµένει ότι,

ακόµη και αν απευθυνθεί στους αρµόδιους υπαλλή-

λους, ο πολίτης συχνά δεν καταφέρνει να πληροφο-

ρηθεί για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά του,

µε αποτέλεσµα και ο ίδιος να ταλαιπωρείται και η

διεκπεραίωση της υπόθεσής του να χρονίζει. 

Μια άλλη οµάδα αναφορών αναδεικνύει παρα-

βάσεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, όπως

είναι η µη τήρηση των προθεσµιών για την έκδοση

διοικητικής πράξης ή την εκτέλεση υλικής ενέργει-

ας (12,7%), η καθυστέρηση απάντησης ή και η µη

απάντηση σε αίτηµα του πολίτη (10,7%) και η µη

εφαρµογή της αρχής της διαφάνειας (0,6%). Η κα-

κή συµπεριφορά του αρµόδιου υπαλλήλου αναφέ-

ρεται, ως το µοναδικό πρόβληµα του πολίτη, σε µι-

κρό ποσοστό των αναφορών (1,7%). 

Από ποιοτικής πλευράς, ιδιαίτερα σηµαντική

κατηγορία κακοδιοίκησης συνιστούν οι περιπτώ-

σεις που αφορούν ουσιαστικά προβλήµατα εφαρ-

µογής του φορολογικού νόµου, τα οποία συνήθως

εµφανίζονται µε τη µορφή της µη εφαρµογής της

αρχής της αναλογικότητας (10,7%) και της παρά-

λειψης οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας (9,8%). Τα

σηµεία αυτά εντόπισε ο Συνήγορος του Πολίτη

ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, τονίζο-

ντας τόσο στις ετήσιες εκθέσεις του όσο και στα

επιµέρους πορίσµατα ότι η εφαρµογή της φορολο-

γικής νοµοθεσίας κατά παράβαση αυτών των αρ-

χών, καθώς και γενικότερα της αρχής της νοµιµό-

τητας συνεχίζει να αποτελεί την κύρια αιτία δυσα-

ρέσκειας των φορολογουµένων. 

Οι συγκεκριµένες υποθέσεις που παρουσιάζο-

νται στη συνέχεια αναδεικνύουν ζητήµατα που

προέκυψαν από τις αναφορές των πολιτών που δέ-

χθηκε ο Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη. Αφο-

ρούν κυρίως προβλήµατα ερµηνείας του φορολογι-

κού νόµου, αλλά και την εφαρµογή των διατάξεων

του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας στις καθηµε-

ρινές συναλλαγές των πολιτών µε τις υπηρεσίες

του Υπουργείου Οικονοµικών. 

3.1.1 Φορολογικό απόρρητο

Το φορολογικό απόρρητο ορίζεται στο άρθρο 85

του Ν. 2238/1994, όπου είναι σαφής η πρόθεση

του νοµοθέτη να προστατεύσει την ιδιωτική σφαί-
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ρα του πολίτη από επεµβάσεις στην προσωπική

του ζωή. Παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω διατά-

ξεις είναι σαφείς, διαπιστώθηκε ότι ορισµένες υπη-

ρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών µε δυσκολία

τις εφαρµόζουν, καταλήγοντας σε αποτελέσµατα

που δεν ανταποκρίνονται ούτε στο γράµµα ούτε

στον σκοπό του νόµου.

3.1.1.1 Φορολογικό απόρρητο 

µεταξύ συζύγων

Η δυνατότητα που παρέχεται από τον νόµο (και

που αποτελεί τη συνήθη πρακτική), να υποβάλ-

λουν οι σύζυγοι κοινή φορολογική δήλωση, προϋ-

ποθέτει λογικά ότι το φορολογικό απόρρητο δεν

ισχύει ανάµεσά τους. Οι σύζυγοι δηλώνουν παράλ-

ληλα τα εισοδήµατά τους και συνυπογράφουν την

κοινή δήλωση, εποµένως, είναι παράλογο να θεω-

ρούνται τα φορολογικά στοιχεία του ενός άγνωστα

ή απόρρητα για τον άλλο. Η αντίθετη άποψη προ-

βληµατίζει ιδιαίτερα, όταν επιπροσθέτως συνδυά-

ζεται και µε παραβίαση της αρχής της ισότητας

των δύο φύλων, όπως στην περίπτωση (υπόθεση

4875/2000) όπου σύζυγος απευθύνθηκε στη ∆ΟΥ

Ψυχικού και ζήτησε να λάβει αντίγραφο του κοι-

νού µε τον σύζυγό της εκκαθαριστικού σηµειώµα-

τος. Η ∆ΟΥ Ψυχικού αρνήθηκε τη χορήγηση του

αντιγράφου µε την αιτιολογία ότι είναι στοιχείο

που εµπίπτει στο φορολογικό απόρρητο. Παράλ-

ληλα όµως δέχθηκε ότι εάν ζητούσε το αντίγραφο

ο σύζυγος θα του χορηγούνταν. 

Αλλά και για θέµατα ουσιαστικής φορολόγη-

σης, η σύζυγος δεν φαίνεται να αντιµετωπίζεται

από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών

ως «φορολογούµενος». Αυτό γίνεται φανερό από

την ακόλουθη περίπτωση (υπόθεση 3257/2000):

Σύζυγος κατέθεσε αιτήσεις στη ∆ΟΥ Πρέβεζας,

ζητώντας να ενηµερωθεί για τον τρόπο υπολογι-

σµού του φόρου εισοδήµατος και την παρακράτη-

ση του ποσού επιστροφής από δικό της εισόδηµα.

Επικαλούµενη φορολογικό απόρρητο, η ∆ΟΥ Πρέ-

βεζας αρνήθηκε τη χορήγηση οποιουδήποτε στοι-

χείου και πληροφορίας σχετικά µε την κοινή φορο-

λογική δήλωση. Το θέµα απασχόλησε στη συνέ-

χεια την Οικονοµική Επιθεώρηση Ηπείρου και,

τελικά, η ∆ΟΥ Πρέβεζας, ύστερα από την παρέµ-

βαση του Συνηγόρου του Πολίτη, έδωσε στην

ενδιαφερόµενη τα στοιχεία που ζητούσε.

3.1.1.2 Φορολογικό απόρρητο έναντι του

ίδιου του φορολογουµένου 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρακάτω

περίπτωση, κυρίως γιατί η ερµηνεία που δόθηκε

από την αρµόδια ∆ΟΥ έρχεται σε αντίθεση µε την

ίδια την έννοια του απορρήτου. Φορολογούµενος

ζήτησε από τη ∆ΟΥ Νέας Σµύρνης να του χορηγή-

σει αντίγραφα των ατοµικών του δελτίων χρεών και

της απόφασης συµψηφισµού χρέους του, προκειµέ-

νου να ελέγξει τη νοµιµότητα της συνέχισης της

παρακράτησης χρέους του από τη σύνταξή του και

το ύψος των συνολικών προσαυξήσεων που είχαν

επιβληθεί στην αρχική οφειλή (υπόθεση 11508/

2000). Η ∆ΟΥ Νέας Σµύρνης αρχικά αρνήθηκε τη

χορήγηση των στοιχείων αυτών, επικαλούµενη το

φορολογικό απόρρητο. Στην επικοινωνία του µε τη

∆ΟΥ ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε το αυτονόη-

το, δηλαδή ότι η έννοια του απορρήτου προϋποθέ-

τει γνωστοποίηση στοιχείων σε τρίτο πρόσωπο, και

ζήτησε την άµεση χορήγηση στον πολίτη των προ-

σωπικών του στοιχείων, αίτηµα που έγινε δεκτό

από την αρµόδια υπηρεσία. 

3.1.2 Η συσταλτική ερµηνεία 
των φορολογικών διατάξεων 
και η εφαρµογή των γενικών αρχών 
του δικαίου

Η ορθή ερµηνεία του φορολογικού νόµου αποτέλεσε

ένα από τα σηµεία αιχµής του Συνηγόρου του Πολί-
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τη στις επαφές του µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου

Οικονοµικών. Από την έρευνα των µεµονωµένων

υποθέσεων διαφαίνεται ότι η εφαρµογή των γενικών

αρχών του δικαίου κατά την ερµηνεία των διατάξεων

όχι µόνο θα συνέβαλλε στην τήρηση της αρχής της

νοµιµότητας, αλλά και θα έλυνε µε τον πλέον δίκαιο

τρόπο τα προβλήµατα που ανακύπτουν. Ο Συνήγο-

ρος του Πολίτη προσπαθεί να εξοικειώσει τις αρµό-

διες υπηρεσίες µε τη θέση ότι οι κανόνες του φορο-

λογικού δικαίου αποτελούν τυπικούς νόµους και,

εποµένως, η ερµηνεία τους οφείλει να λαµβάνει

υπόψη τις γενικές αρχές του δικαίου που έχουν

συνταγµατική ισχύ, όπως τις αρχές της αναλογικό-

τητας και της προστατευόµενης εµπιστοσύνης, οι

οποίες, σύµφωνα µε τη νοµολογία του ΣτΕ και την

επιστήµη του ∆ηµοσίου ∆ικαίου αποτελούν εκφάν-

σεις της αρχής του κράτους δικαίου. Οι αρµόδιες

υπηρεσίες όµως εµµένουν σε µια εξαιρετικά συσταλ-

τική, γραµµατική ερµηνεία του φορολογικού νόµου,

προβάλλοντας ως επιχείρηµα την αναρµοδιότητά

τους να ερµηνεύσουν τον νόµο και παραβλέποντας

το γεγονός ότι µε τον τρόπο αυτόν παραβιάζουν

αυτή την ίδια την αρχή της νοµιµότητας. 

Τα παραδείγµατα που ακολουθούν αποτελούν

χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου η εξεύρεση

λύσης µε βάση τις αρχές της αναλογικότητας ή της

ανωτέρας βίας θα παρείχαν νόµιµη, δίκαιη και

εύλογη λύση. 

3.1.2.1 Κατάσχεση ακινήτου αξίας

10.000.000 δρχ. για την ικανοποίηση οφειλής

ύψους 39.167 δρχ. προς το δηµόσιο 

Η αρχή της αναλογικότητας αποτελεί γενική αρχή

του δικαίου που ελκύει την ισχύ της κατευθείαν από

το Σύνταγµα. Έχει γίνει συχνά αντικείµενο επε-

ξεργασίας και οριοθέτησης από τα ανώτατα ελ-

ληνικά δικαστήρια, αλλά και από το Ευρωπαϊκό ∆ι-

καστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Στον χώρο

του φορολογικού δικαίου η αρχή αυτή έχει πρακτική

εφαρµογή στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας

κατά την επιβολή προστίµων, µε την έννοια ότι το

επιβαλλόµενο, επαχθές για τον πολίτη µέτρο, πρέπει

να είναι ανάλογο µε τον επιδιωκόµενο σκοπό. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα παραβίασης της

αρχής της αναλογικότητας είναι η παρακάτω υπό-
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θεση (υπόθεση 12194/1999): Η ∆ΟΥ Αµαρουσίου

κοινοποίησε σε πολίτη ατοµική ειδοποίηση για το

ποσόν των 68.754 δρχ., επιβαρυµένο µε προσαυ-

ξήσεις. Ο πολίτης κατέβαλε την κύρια οφειλή και

ζήτησε τη διαγραφή των προσαυξήσεων. Στο διά-

στηµα που εκκρεµούσε η αίτηση απαλλαγής από

τις προσαυξήσεις, ο προϊστάµενος της ∆ΟΥ ζήτη-

σε την κατάσχεση ακινήτου του οφειλέτη, το οποίο

σύµφωνα µε την έκθεση κατάσχεσης εκτιµήθηκε

στο ποσόν των 10.000.000 δρχ. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέφρασε την άποψη

ότι η πράξη κατάσχεσης ήταν παράνοµη, διότι προ-

φανώς παραβίαζε την αρχή της αναλογικότητας, τη

σχέση αναλογίας δηλαδή ανάµεσα στον επιδιωκόµενο

σκοπό και το µέσον που χρησιµοποιήθηκε. 

Ωστόσο, η άποψη της ∆ΟΥ και της Οικονοµι-

κής Επιθεώρησης ήταν ότι η πράξη κατάσχεσης

ήταν σύννοµη, διότι το άρθρο 5, παράγρ. 5 του Ν.

2579/1998 επέτρεπε την κατάσχεση για ποσά άνω

των 30.000 δρχ. και κατά συνέπεια δεν έπρεπε να

δηµιουργηθεί ζήτηµα από τον πολίτη. Η πρόταση

του Συνηγόρου του Πολίτη για άρση της κατάσχε-

σης δεν έγινε δεκτή. Κατόπιν τούτου, για την υπό-

θεση αυτή συντάσσεται πόρισµα. 

3.1.2.2 Χαρακτηρισµός φορολογικών 

βιβλίων ως ανακριβών εξαιτίας φορολογικής 

παράβασης ύψους 5000 δρχ.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εµµένει στη θέση ότι η

άσκηση της διακριτικής ευχέρειας από την πλευρά

της διοίκησης πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να

συνάδει µε τις γενικές αρχές του δικαίου και να

ανταποκρίνεται στο κοινό περί δικαίου αίσθηµα.

Χαρακτηριστική περίπτωση παραβίασης της αρ-

χής της αναλογικότητας είναι η ακόλουθη (υπόθε-

ση 16134/2000). 

Σε τακτικό έλεγχο στα βιβλία εταιρείας για 5

έτη, η ∆ΟΥ Ζωγράφου επισήµανε µεµονωµένες

παραβάσεις ύψους 5000 δρχ. και 19.000 δρχ. που

είχαν ήδη εντοπιστεί από το Σ∆ΟΕ και για τις

οποίες είχε καταβληθεί πρόστιµο από την εται-

ρεία. Οι παραβάσεις αυτές αντιστοιχούσαν σε δύο

διαφορετικά έτη. Για τη δεύτερη µάλιστα δεν

υπήρχε ζήτηµα µείωσης του δηλωµένου εισοδήµα-

τος, εφόσον επρόκειτο για παράλειψη έκδοσης

απόδειξης ανταλλαγής. Με βάση τις παραβάσεις

αυτές, τα βιβλία της εταιρείας χαρακτηρίστηκαν

ανακριβή, µε αποτέλεσµα τον διπλασιασµό του

φορολογικού συντελεστή και την υπέρµετρη επιβά-

ρυνση του πολίτη. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε στη ∆ΟΥ

Ζωγράφου ότι παράβαση τέτοιου ύψους δεν θα

έπρεπε να συντελέσει στον χαρακτηρισµό των βι-

βλίων ως ανακριβών, όταν µάλιστα επρόκειτο για

εταιρεία µε συνολικό εισόδηµα ύψους 70.000.000

δρχ. Για τους λόγους αυτούς η Αρχή ζήτησε την

επανεξέταση του ζητήµατος και αναµένει την απά-

ντηση της ∆ΟΥ. 

3.1.2.3 Η ανωτέρα βία ως λόγος παράτασης

των ανατρεπτικών προθεσµιών

Ο κανόνας ότι οι ανατρεπτικές προθεσµίες παρα-

τείνονται λόγω ανωτέρας βίας έχει γίνει αντικείµε-

νο εξαντλητικής επεξεργασίας από τα διοικητικά

δικαστήρια. Στην υπόθεση που παρουσιάζεται

(υπόθεση 8063/2000) η διοίκηση παραβίασε την

αρχή της χρηστής διοίκησης, λογική συνέπεια της

οποίας είναι ότι κανείς δεν είναι υποχρεωµένος να

πράξει το αδύνατον. Ένα κράτος δικαίου δεν µπο-

ρεί να απαιτήσει από τους πολίτες να τηρήσουν

την προθεσµία για την εκπλήρωση υποχρέωσής

τους, όταν εύλογα και αποδεδειγµένα αγνοούν γε-

γονότα γενεσιουργά της υποχρέωσης αυτής. Εξάλ-

λου, αποτελεί πάγιο νοµολογιακό κανόνα ότι η

ανωτέρα βία συνιστά λόγο παράτασης των ανατρε-

πτικών προθεσµιών.

Πολίτης (υπόθεση 11841/2000), µόνιµος κά-

τοικος εξωτερικού, πληροφορήθηκε τον Αύγουστο

του 1998, όταν ήλθε για διακοπές στην Ελλάδα,

ότι ήταν ο µοναδικός εξ αδιαθέτου κληρονόµος

κάποιας µακρινής θείας του, που είχε αποβιώσει

στα τέλη του 1996. Αµέσως προέβη σε όλες τις

απαραίτητες ενέργειες για να αποδεχθεί την κλη-

ρονοµιά, που ήταν µεγάλης αξίας. Η δήλωση

φόρου κληρονοµιάς στη Ι΄ ∆ΟΥ Αθηνών κρίθηκε

εκπρόθεσµη, επειδή υποβλήθηκε µετά την παρέ-

λευση 6 µηνών από τον θάνατο της κληρονοµουµέ-

νης. Αποτέλεσµα αυτής της απόφασης ήταν να

επιβληθεί στον κληρονόµο ως πρόστιµο το ήµισυ

του κύριου φόρου, καθώς και προσαυξήσεις για

εκπρόθεσµη καταβολή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η

ίδια Ι΄ ∆ΟΥ Αθηνών είχε πληροφορηθεί τον θάνα-

το της κληρονοµουµένης και τη µη εύρεση κληρο-

νόµου από τον δηµόσιο φορέα, στον οποίο η εργα-

ζόταν η θανούσα. Είχε µάλιστα ζητηθεί ο διορι-

σµός κηδεµόνα της κληρονοµιάς. 

Με το σκεπτικό ότι ήταν δικαιολογηµένη η

άγνοια του κληρονόµου για το γεγονός του θανά-

του, που αποτελεί την αφετηρία για τον υπολογι-

σµό της σχετικής προθεσµίας, ο Συνήγορος του

Πολίτη ζήτησε από τη Ι΄ ∆ΟΥ Αθηνών να δεχθεί

την εκπρόθεσµη δήλωση και να τον απαλλάξει από

τα πρόστιµα και τις προσαυξήσεις. Η άγνοια τεκ-

µαιρόταν από συγκεκριµένα γεγονότα, όπως η

µόνιµη εγκατάσταση του κληρονόµου στο εξωτερι-

κό, η µακρινή συγγένεια µε την κληρονοµούµενη, η

οικονοµικά αξιόλογη κληρονοµιά, καθώς και το

άµεσο ενδιαφέρον που εκδήλωσε ο κληρονόµος
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µόλις πληροφορήθηκε την ιδιότητά του αυτή.

Ωστόσο, η Ι΄ ∆ΟΥ Αθηνών απέρριψε την επιχειρη-

µατολογία του Συνηγόρου του Πολίτη και ο ενδια-

φερόµενος προσέφυγε στη διοικητική δικαιοσύνη. 

Στην ίδια θεµατική κατηγορία εντάσσεται η

περίπτωση κρατουµένου στις φυλακές (υπόθεση

8063/2000), ο οποίος, εξαιτίας της κράτησής του,

απώλεσε την προθεσµία προµήθειας του ειδικού

σήµατος τελών κυκλοφορίας και υποχρεώθηκε να

καταβάλει το σχετικό πρόστιµο. Η διοίκηση αγνό-

ησε εντελώς την αντικειµενική αδυναµία του υπό-

χρεου να επιµεληθεί των υποθέσεών του και τον

εξοµοίωσε, ως προς την ευθύνη, µε τα πρόσωπα

που έχουν ελευθερία να κινηθούν και να ενεργή-

σουν. Η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για

απαλλαγή του υπoχρέου από το πρόσθετο τέλος

δεν έγινε δεκτή από τη ∆ΟΥ Τρικάλων.

3.1.3 Έλλειψη συντονισµού ∆ΟΥ 
µε αποτέλεσµα τη διπλή φορολόγηση 
του πολίτη 

Το 1988 πολίτης (υπόθεση 9921/2000) θέλησε να

αποκτήσει µε γονική παροχή ένα φορτηγό αυτοκί-

νητο. Από λάθος, ο συµβολαιογράφος που συνέτα-

ξε τη σχετική σύµβαση υπέβαλε την απαραίτητη

φορολογική δήλωση µεταβίβασης στη ∆ΟΥ Κεφα-

λαίου Πειραιά. Την επόµενη ηµέρα κατέθεσε σω-

στά την ίδια δήλωση στη ∆ΟΥ Κορυδαλλού, που

είχε τοπική αρµοδιότητα. Με βάση τη δήλωση αυ-

τή έγινε η µεταβίβαση. Το 1994 η ∆ΟΥ Κεφαλαί-

ου Πειραιά διενήργησε έλεγχο για την κατατεθει-

µένη σε αυτή δήλωση και, παρά το γεγονός ότι

ήταν αναρµόδια, βεβαίωσε στον πολίτη τον φόρο

που του αναλογούσε. Ο πολίτης, θεωρώντας καλό-

πιστα ότι µε τον τρόπο αυτόν εξοφλεί τη φορολο-

γική υποχρέωσή του, κατέβαλε τον φόρο.

Το 1998 η ∆ΟΥ Κορυδαλλού, ύστερα από σχε-

τικό έλεγχο, επέβαλε εκ νέου τον ίδιο φόρο στον

πολίτη και τον βεβαίωσε µέσω της ∆ΟΥ Νίκαιας,

στην οποία υπαγόταν ο πολίτης λόγω κατοικίας. Ο

πολίτης απευθύνθηκε στη ∆ΟΥ Κορυδαλλού και

προσκόµισε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απο-

δείκνυαν ότι είχε καταβάλει τον φόρο για τη γονι-

κή παροχή. Όµως η ∆ΟΥ Κορυδαλλού τού γνώρι-

σε ότι, επειδή εκείνη είναι η αρµόδια να επιβάλει

τον φόρο, δεν µπορούσε να τον διαγράψει, παρά

το ότι αποδεικνύεται εγγράφως ότι ο πολίτης έχει

ήδη καταβάλει την οφειλή του. Επιπλέον, επειδή

είχε παρέλθει τριετία από τη βεβαίωση του χρέους,

αυτό είχε καταστεί οριστικό και κατά τη ∆ΟΥ δεν

µπορούσε να διαγραφεί.

Στην επαφή του µε τη ∆ΟΥ Κορυδαλλού ο

Συνήγορος του Πολίτη τόνισε ότι στην περίπτωση

αυτή και για λόγους που οφείλονται αποκλειστικά

σε προβλήµατα συντονισµού και οργάνωσης των

υπηρεσιών, παραβιάζεται κατάφωρα η αρχή της

απαγόρευσης της διπλής φορολόγησης για την ίδια

αιτία. Για τον λόγο αυτόν, ζήτησε την παρέµβαση

της αρµόδιας Επιθεώρησης των ∆ηµόσιων Οικονο-

µικών Υπηρεσιών, προκειµένου να βρεθεί λύση και

είτε να διαγραφεί το χρέος και να επιστραφεί από

τον διάδοχο της αρµόδιας ∆ΟΥ που είχε αναρµό-

δια επιβάλει φόρο (∆ΟΥ Νίκαιας), είτε να διαγρα-

φεί το χρέος από τη ∆ΟΥ Κορυδαλλού. Ύστερα

από ειδική γνώµη του Νοµικού Συµβουλίου του

Κράτους για θέµατα φορολογίας, σε συνεργασία

και µε τον αρµόδιο Οικονοµικό Επιθεωρητή, έγινε

τελικά δυνατός ο συµψηφισµός του νεότερου χρέ-

ους µε το ήδη καταβληθέν ποσόν. 

3.1.4 Επιβολή ΦΠΑ σε συµβάσεις έργου
που υποκρύπτουν συµβάσεις εργασίας

Η ∆ΟΥ Ιλίου θεώρησε ότι εργαζόµενος µε σύµβα-

ση έργου στη ∆ιεύθυνση Ελέγχου και Αξιολόγησης

του Υπουργείου Εργασίας δεν υπάγεται σε ΦΠΑ,

επειδή τελούσε σε σχέση εξαρτηµένης εργασίας

(υπόθεση 13957/1999). Όταν ο πολίτης, ύστερα

από τρία χρόνια εργασίας στο Υπουργείο, θέλησε

να διακόψει τη σύµβασή του και αντίστοιχα να

δηλώσει τη διακοπή στη ∆ΟΥ Ιλίου, του ζητήθηκε

να υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ για τα προηγούµενα

έτη, διότι η σχέση του µε τον εργοδότη του αξιο-

λογήθηκε εκ των υστέρων ως µη εξαρτηµένη, και,

εποµένως, ήταν υπόχρεος στην καταβολή ΦΠΑ ως

ελεύθερος επαγγελµατίας. Η ∆ΟΥ Ιλίου προέβη

στην αξιολόγηση αυτή µε βασικό κριτήριο το γεγο-

νός ότι, σύµφωνα µε την κάρτα σήµανσης, ο εργα-

ζόµενος δεν τηρούσε ωράριο δηµοσίων υπαλλή-

λων. Επειδή το ζήτηµα αποτέλεσε σηµείο διαφω-

νίας ανάµεσα στον φορολογούµενο και τη ∆ΟΥ

Ιλίου, συντάχθηκε πόρισµα από την Οικονοµική

Επιθεώρηση ∆υτικής Αττικής, το οποίο υιοθέτησε

την άποψη της ∆ΟΥ Ιλίου. 

Μεταφραστής (υπόθεση 9363/2000) που πα-

ρέχει υπηρεσίες στο Υπουργείο Εξωτερικών µε

σύµβαση έργου ζήτησε από τη ∆ΟΥ Παλαιού Φα-

λήρου να εξαιρεθεί από την καταβολή ΦΠΑ, διότι

η σχέση µε τον εργοδότη του ήταν σχέση εξαρτη-

µένης εργασίας και όχι παροχής ελεύθερων υπηρε-

σιών. Επικαλέστηκε µάλιστα αποφάσεις του Συµ-

βουλίου της Επικρατείας και άλλων διοικητικών δι-

καστηρίων, οι οποίες είχαν κρίνει τις εργασιακές

σχέσεις συναδέλφων του στο Υπουργείο Εξωτερι-

κών ως σχέσεις που δηµιουργούσαν δεσµούς εξάρ-

τησης των προσώπων µε τον εργοδότη τους. Η

∆ΟΥ Παλαιού Φαλήρου δεν δέχθηκε το αίτηµα

του πολίτη και ο Συνήγορος του Πολίτη επιχείρη-

σε να συµβάλει στον καθορισµό των κριτηρίων αξι-
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ολόγησης της σχέσης, επισηµαίνοντας ότι οι µετα-

φραστές συνδέονται µε το Υπουργείο Εξωτερικών

µε σχέση που φέρει τα τυπικά γνωρίσµατα της

σύµβασης έργου, αµείβονται κατά σελίδα µετά-

φρασης µε ποσόν που καθορίζεται µονοµερώς από

τον εργοδότη, συναλλάσσονται µόνο µε το Υπουρ-

γείο Εξωτερικών και δεν ευθύνονται έναντι τρίτων

για την εργασία που παρέχουν, διότι αποκλειστι-

κός υπεύθυνος είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Η

∆ΟΥ Παλαιού Φαλήρου δεν θεώρησε επαρκή τα

κριτήρια αυτά και ενέµεινε στην άποψή της. Ανα-

µένεται ωστόσο απόφαση του Αρείου Πάγου σχε-

τικά µε τον χαρακτήρα των συµβάσεων αυτών. 

Κατά την έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη

µε αφορµή τις παραπάνω υποθέσεις, εµφανίστηκε

διαφορετική αντιµετώπιση του θέµατος ανάµεσα

στις ∆ΟΥ, γιατί δεν υπάρχουν ενιαία κριτήρια για

τον καθορισµό της σχέσης εργασίας ανάµεσα

στους πολίτες και στην υπηρεσία-εργοδότη. Από

αυτό έγινε φανερό ότι το πρόβληµα στις περιπτώ-

σεις αυτές και σε παρόµοιες που αντιµετώπισε ο

Συνήγορος του Πολίτη οφείλεται στην ανάγκη ερ-

µηνείας του όρου «ανεξάρτητη οικονοµική δραστη-

ριότητα», η οποία αποτελεί το αντικείµενο του Φό-

ρου Προστιθέµενης Αξίας. Στις περιπτώσεις που

υπάρχει διαφοροποίηση ανάµεσα στον τύπο της

σύµβασης και στην ουσιαστική σχέση που αυτή

παράγει, χρειάζεται να καθοριστούν συγκεκριµένα

κριτήρια µε βάση τα οποία θα γίνει κατά τρόπο

ενιαίο και αξιόπιστο η υπαγωγή µιας σχέσης στη

µία ή στην άλλη κατηγορία. 

Για το θέµα αυτό έχει συνταχθεί πόρισµα, όπου

τονίζεται η δυστοκία των ∆ΟΥ να ασκήσουν ορθολο-

γικά και µε τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφάλεια

δικαίου τη διακριτική ευχέρεια που τους παρέχεται. 

3.2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας του (1998-

1999), ο Συνήγορος του Πολίτη επέλεξε συνειδη-

τά να προσεγγίσει τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού µε

πνεύµα κατανόησης, επειδή κατά την περίοδο

εκείνη

α) η τοπική αυτοδιοίκηση έκανε τα πρώτα της

βήµατα, και 

β) ο µέσος πολίτης έτρεφε την ελπίδα ότι η

σταδιακά επερχόµενη αποκέντρωση δεν θα συνο-

δευόταν και από την αναπαραγωγή των κακώς

κείµενων των κεντρικών υπηρεσιών του ελληνικού

δηµοσίου. 

Έναν χρόνο αργότερα, οι αρχικές αυτές προσ-

δοκίες φαίνονται να διαψεύδονται από τα γεγονό-

τα. Τη δυσάρεστη αυτή διαπίστωση αποτύπωσε η

ειδική έκθεση για τους ΟΤΑ που συνέταξε ο

Συνήγορος του Πολίτη και δηµοσιοποίησε τον

Σεπτέµβριο του 2000.

Τα στοιχεία του έτους 2000 τεκµηριώνουν την

αύξηση, σε σχέση µε το 1999, του απόλυτου αριθ-

µού αναφορών που κατατέθηκαν στον Συνήγορο

του Πολίτη και αφορούν τους ΟΤΑ. Αποτέλεσµα

αυτής της εξέλιξης είναι ότι από το σύνολο των

αναφορών που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του

Κύκλου Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, αυτές που

αφορούν τους ΟΤΑ αποτελούν το δεύτερο µεγα-

λύτερο ποσοστό (βλ. 2.2.4 και Γράφηµα Ε.4.9).

Παράλληλα, όπως προκύπτει από το Γράφηµα

Ε.4.13, το µεγαλύτερο µέρος αυτών των αναφο-

ρών αφορούσε τους ΟΤΑ Α΄ βαθµού (63%), ενώ

οι ΟΤΑ Β΄ βαθµού περιορίζονται στο 37%.

Μεταξύ των ΟΤΑ Α΄ βαθµού περισσότερες

αναφορές αφορούν τον ∆ήµο Αθηναίων, τόσο

λόγω της πληθυσµιακής του πυκνότητας όσο και

της γεωγραφικής του ταύτισης µε την έδρα του

Συνηγόρου του Πολίτη. Για τους ίδιους λόγους, η

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών κατέχει την

πρώτη θέση σε επίπεδο νοµαρχιακών αυτοδιοική-

σεων. Τέλος, όπως απεικονίζεται στο Γράφηµα

Ε.4.14, οι µορφές κακοδιοίκησης που σχετίζονται

µε τους ΟΤΑ ταυτίζονται µε αυτές του συνόλου

των φορέων του ελληνικού δηµοσίου. 

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, ως

κυρίαρχη µορφή κακοδιοίκησης στους ΟΤΑ ανα-

δεικνύεται η αυθαίρετη άρνηση των υπηρεσιών

τους να προβούν σε οφειλόµενες εκ του νόµου

ενέργειες (20,4%), ακόµη και αν αυτές αποτελούν

δέσµια αρµοδιότητα της διοίκησης, όπως για

παράδειγµα η υποχρέωση ονοµατοδοσίας οδών ή

χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστηµάτων.

∆εύτερη κατά σειρά µορφή κακοδιοίκησης, µε

ποσοστό 15,8%, αναδεικνύεται η αδυναµία των

επιµέρους υπηρεσιών των ΟΤΑ να αντεπεξέλθουν

στο βάρος των αρµοδιοτήτων που τους έχουν εκ-

χωρηθεί από τις κεντρικές κρατικές υπηρεσίες ή

και να συντονιστούν µεταξύ τους για τη διεκπε-

ραίωση των υποθέσεων που εκκρεµούν. Χαρακτη-

ριστικό παράδειγµα τέτοιας δυσλειτουργίας απο-

τελεί η µη έγκαιρη προώθηση, λόγω ολιγωρίας ή

προσωρινής απώλειας, των φακέλων ΙΧ αυτοκινή-

των µεταξύ των ∆ιευθύνσεων Μεταφορών και Επι-

κοινωνιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Αποτέλεσµα είναι η πολυετής καθυστέρηση έκδο-

σης νέας άδειας κυκλοφορίας, γεγονός που µε τη

σειρά του συχνά οδηγεί σε ποικίλες καταστάσεις,

επαχθείς για τον πολίτη, όπως λόγου χάριν τη

βεβαίωση προστίµων για παραβάσεις του ΚΟΚ σε

παλαιούς ιδιοκτήτες.

Τρίτη σε συχνότητα µορφή κακοδιοίκησης

(14,5%) αποτελεί η καθυστέρηση που παρατηρεί-

ται στην έκδοση διοικητικής πράξης ή την επιτέ-
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λεση υλικής ενέργειας, φαινόµενο που συναντάται

κυρίως σε δήµους. Ενδεικτικό πάλι παράδειγµα σε

αυτή την κατηγορία είναι η απροθυµία των ταµει-

ακών υπηρεσιών των δήµων να προβούν στην εξό-

φληση τιµολογίων που υποβάλλουν επαγγελµατίες

για παρασχεθείσες προς τον δήµο υπηρεσίες.

Αρκετά συνήθεις πρακτικές των ΟΤΑ είναι

επίσης η καθυστέρηση απάντησης σε αιτήµατα δι-

οικουµένων (10,1%), καθώς και η ελλιπής έως

ανύπαρκτη παροχή πληροφοριών (11,1%) προς

τους ενδιαφεροµένους, τόσο ως προς την ουσία

του θέµατός τους όσο και ως προς το στάδιο διεκ-

περαίωσής του. 

Σε ό,τι αφορά τα γενεσιουργά αίτια των ποικί-

λων µορφών κακοδιοίκησης που συναρτώνται

άµεσα µε τη λειτουργία των ΟΤΑ, ιδιαίτερη βαρύ-

τητα έχουν η στελέχωση των υπηρεσιών των ΟΤΑ

µε προσωπικό µη εξειδικευµένο ή πληµµελώς κα-

ταρτισµένο, η νοοτροπία ότι οι θέσεις εργασίας

στους ΟΤΑ, και ιδιαίτερα στους δήµους, αποτε-

λούν στην ουσία θέσεις µερικής απασχόλησης και

άρα δικαιολογούν την αυθαίρετη απουσία του

προσωπικού από τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια

του ωραρίου εργασίας, η αντίληψη ότι το κατά

τεκµήριο απυρόβλητο της ιδιότητας των αιρετών

δηµοτικών αρχόντων καλύπτει και όλους τους

υπαλλήλους που προσλήφθηκαν λόγω των διαπρο-

σωπικών σχέσεων που είχαν µε τους πρώτους και,

τέλος, η εµπεδωµένη σε πολλούς πολιτική της

προώθησης των ατοµικών τους συµφερόντων σε

βάρος του κοινωνικού συνόλου. Ενδεικτικά αναφέ-

ρονται η κακή συµπεριφορά υπαλλήλων (4%), οι

διοικητικές παρατυπίες (2,9%), η µη εφαρµογή

της αρχής της διαφάνειας και η µη επίδειξη διοι-

κητικών εγγράφων (1,9%), η µεροληπτική συµπε-

ριφορά και η υιοθέτηση πρακτικών που εισάγουν

διακρίσεις (1,3%), η µη εκτέλεση δικαστικών απο-

φάσεων (1,3%) και οι παράνοµες διαδικασίες

(1,1%). Παρουσιάζονται επίσης φαινόµενα κα-

κοδιοίκησης που σχετίζονται µε τη µη εφαρµογή

γενικών αρχών του δικαίου, όπως είναι οι αρχές

της χρηστής διοίκησης (6,3%), της αναλογικότη-

τας (3,6%), της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης

(3,6%) και της καλής πίστης (2,3%).

Τον Κύκλο Σχέσεων Κράτους-Πολίτη απα-

σχόλησαν στο παρελθόν έτος αρκετές περιπτώ-

σεις αναφορών, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων

ήταν η άρνηση συνεργασίας του αρµόδιου δηµοτι-

κού υπαλλήλου ή του ειδικού συµβούλου δήµου ή

νοµαρχίας µε την Αρχή. Σε όλες ανεξαιρέτως τις

περιπτώσεις, το κώλυµα ξεπεράστηκε µόνον όταν

ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε απευθείας

στον αρµόδιο δήµαρχο ή νοµάρχη, γνωστοποιώ-

ντας την πρόθεσή του να προβεί, σύµφωνα µε τα

όσα ορίζονται στον ιδρυτικό του νόµο, στη λήψη

πειθαρχικών µέτρων κατά του δυστροπούντος

υπαλλήλου.

Ξεχωριστή µνεία πρέπει να γίνει στη µη εκτέ-

λεση των δικαστικών αποφάσεων εκ µέρους των

ΟΤΑ (1,3%). Το φαινόµενο αυτό αποτελεί µορφή

κακοδιοίκησης ιδιαίτερης σηµασίας και βαρύνου-

σας σπουδαιότητας, καθώς η προσφυγή του πολί-

τη στη δικαιοσύνη αποτελεί το ισχυρότερο και

ύστατο όπλο που του παρέχει η σύγχρονη έννοµη

τάξη για την προάσπιση των δικαιωµάτων του.

3.2.1 Παράνοµη επιβολή 
«ανταποδοτικών» τελών από τη 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας

Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας επέβαλε

µε απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου αντα-

ποδοτικά τέλη σε σηµαντικό αριθµό υπηρεσιών. Οι

αναφορές που κατατέθηκαν στον Συνήγορο του

Πολίτη (υποθέσεις 9751/1999 και 13002/1999)

αφορούσαν την επιβολή «ανταποδοτικών» τελών

για την πράξη έκδοσης διαβατηρίου. 

Με έγγραφό του προς τη ΝΑ Καβάλας, ο Συ-
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νήγορος του Πολίτη εξέθεσε τους λόγους για τους

οποίους η επιβολή αυτών των «ανταποδοτικών» τε-

λών είναι πράξη αντισυνταγµατική, καθώς το κύριο

χαρακτηριστικό γνώρισµα της έννοιας του ανταπο-

δοτικού τέλους είναι η ύπαρξη του στοιχείου της

άµεσης αντιπαροχής προς τον πολίτη ειδικής υπη-

ρεσίας εκ µέρους της πολιτείας. Το ανταποδοτικό

τέλος έχει την έννοια της καταβολής τιµήµατος

από τον ενδιαφερόµενο, το οποίο αντιστοιχεί στην

αξία της παρεχόµενης και ελευθέρως χρησιµοποι-

ούµενης από αυτόν ειδικής υπηρεσίας. Κατά συνέ-

πεια, η παροχή διαβατηρίου, καθότι δέσµια αρµο-

διότητα της διοίκησης, δεν αποτελεί ειδική υπηρε-

σία ή επικουρική ανταπόδοση επί του συγκεκριµέ-

νου τέλους. 

Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, ο Συνήγορος του

Πολίτη ζήτησε από τον Νοµάρχη Καβάλας να

προβεί στην ανάκληση της επίµαχης απόφασης

του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, η οποία είχε προ-

καλέσει έντονες διαµαρτυρίες από πολίτες και ανε-

ξάρτητους φορείς στη Νοµαρχία Καβάλας. Η συ-

γκεκριµένη απόφαση ανεστάλη, αλλά δεν ανακλή-

θηκε, όπως είχε ζητήσει ο Συνήγορος του Πολίτη,

ύστερα από τις συντονισµένες ενέργειες της Αρχής,

της Περιφέρειας και των εµπλεκόµενων τοπικών

φορέων και αφού είχαν παρέλθει έξι περίπου µήνες

άκαρπης επικοινωνίας, κατά τους οποίους, µεταξύ

άλλων, παρέµειναν αναπάντητα τέσσερα σχετικά

έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη. Επισηµαίνε-

ται ότι, µετά την αναστολή της απόφασης, ο Νο-

µάρχης Καβάλας απέστειλε έγγραφο προς την Αρ-

χή, στο οποίο υπερασπίζεται τις απόψεις του για

την επιβολή ανταποδοτικών τελών από τη Νοµαρ-

χιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας. 
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3.2.2 Έγκριση µετεγγραφής µαθητών 
σε νέο σχολείο και παράλληλη άρνηση 
χορήγησης του δελτίου µετεγγραφής τους
από το προηγούµενο σχολείο 

Οι προσφεύγοντες στον Συνήγορο του Πολίτη

(υπόθεση 13470/2000) γονείς µαθητών του Γυµνα-

σίου Γαλατά Τροιζηνίας, υπάλληλοι του ΟΤΕ και

της Εθνικής Τράπεζας, µετατέθηκαν από τις υπη-

ρεσίες τους στον γειτονικό Πόρο. Με την έναρξη

του νέου σχολικού έτους, ζήτησαν τη µετεγγραφή

των παιδιών τους από το Γυµνάσιο Γαλατά στο Γυ-

µνάσιο Πόρου. Μολονότι είχαν στη διάθεσή τους

τα απαραίτητα από τον νόµο πιστοποιητικά και

κυρίως το σχετικό υπηρεσιακό σηµείωµα έγκρισης

µετεγγραφής που είχε εκδώσει το γυµνάσιο υποδο-

χής, οι προσφεύγοντες προσέκρουσαν στην άρνη-

ση του διευθυντή του Γυµνασίου Γαλατά να κάνει

αποδεκτή τη µετεγγραφή των παιδιών.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ήλθε σε επαφή τόσο

µε τον διευθυντή του εν λόγω γυµνασίου όσο και µε

τον καθ’ ύλην προϊστάµενο δευτεροβάθµιας εκπαί-

δευσης στη Νοµαρχία Πειραιά. Ο διευθυντής του

σχολείου επέµενε να αρνείται τις µετεγγραφές,

εκτιµώντας ότι δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋπο-

θέσεις που ορίζονται από το άρθρο 15, παράγρ. 1

του Π∆ 104/1970, διότι, κατά την άποψή του, η

απόσταση στην οποία µετοίκησαν οι µαθητές δεν

καθιστούσε αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή τη µε-

τάβασή τους στο έως τώρα σχολείο. Επίσης, επι-

καλέστηκε τις ευρύτερες χωροταξικές ανάγκες

σχεδιασµού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην

περιοχή, που επιβάλλουν τον ισοµερή καταµερι-

σµό του µαθητικού δυναµικού σε γειτονικά σχο-

λεία, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερ-

συγκέντρωσης µαθητών σε ένα και της βαθµιαίας

εγκατάλειψης ενός άλλου. Το κατ’ αρχήν εύλογο

επιχείρηµα της προάσπισης του γενικού συµφέρο-

ντος έναντι των ατοµικών αξιώσεων των γονέων

προβλήθηκε επίσης και από τον αρµόδιο προϊστά-

µενο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πειραιά. 

Αφού επικοινώνησε µε τη ∆ιεύθυνση ∆ευτερο-

βάθµιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ, ο Συνήγορος

του Πολίτη κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η επί-

κληση του γενικού συµφέροντος, όπως αυτό εκτέ-

θηκε προηγουµένως, θα συνιστούσε νόµιµη αιτία

άρνησης χορήγησης ατοµικού δελτίου µετεγγραφής

από διευθυντή σχολείου, υπό την προϋπόθεση ότι

δεν είχε συνταχθεί προηγουµένως υπηρεσιακό ση-

µείωµα έγκρισης της µετεγγραφής από το σχολείο

υποδοχής. Από τη στιγµή όµως που η διοίκηση δη-

µιούργησε την εύλογη προσδοκία στον γονέα ότι η

µετεγγραφή γίνεται δεκτή στο σχολείο υποδοχής, η

µεταγενέστερη απαγόρευσή της από τη διεύθυνση

του σχολείου συνιστούσε παραβίαση της συνταγµα-

τικώς κατοχυρωµένης ελεύθερης ανάπτυξης της

προσωπικότητας (άρθρο 5 του Συντάγµατος).

Τα προηγούµενα έγιναν δεκτά από την αρµό-

δια ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πει-

ραιά και, ύστερα από σχετική εντολή της, ο διευ-

θυντής του Γυµνασίου Γαλατά εξέδωσε τα ατοµικά

δελτία µετεγγραφής.

3.2.3 Αντικειµενική ευθύνη του δηµοσίου

Το ζήτηµα της αντικειµενικής ευθύνης των ΟΤΑ

για ζηµιές που προκαλούνται από πράξεις ή παρα-

λείψεις των οργάνων τους ανέκυψε και κατά το

έτος 2000. Τα προβλήµατα δηµιουργούνται κυρίως

από κακή συντήρηση του οδοστρώµατος, ευθύνη

που εµπίπτει στην αρµοδιότητα των ΟΤΑ. Στις

περιπτώσεις αυτές ο Συνήγορος του Πολίτη προ-

τείνει την εξωδικαστική αποζηµίωση του πολίτη,

κυρίως όταν πρόκειται για µη αµφισβητούµενη και

συγκεκριµένη ζηµιά, προκειµένου να αποφεύγει ο

πολίτης την ταλαιπωρία της δικαστικής διαµάχης,

που πολλές φορές είναι και οικονοµικά ασύµφορη. 

3.2.3.1 Καταβολή αποζηµίωσης για υλικές

ζηµιές που προκλήθηκαν σε ΙΧ αυτοκίνητο

από ελάττωµα του οδοστρώµατος 

Στην αναφορά του προς τον Συνήγορο του Πολί-

τη (υπόθεση 12876/1999), ο πολίτης ανέφερε ότι

τα ελαστικά του αυτοκινήτου του υπέστησαν υλική

ζηµιά από ελάττωµα του οδοστρώµατος της δεξιάς

λωρίδας κυκλοφορίας στην εθνική οδό Κέρκυρας-

Γύρου Αχιλλείου. Η φθορά των ελαστικών κατέ-

στησε αναγκαία την αντικατάστασή τους, µε απο-

τέλεσµα ο πολίτης να ζηµιωθεί κατά το ποσόν των

60.000 δρχ. περίπου. Προσκρούοντας στην άρνη-

ση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας να

τον αποζηµιώσει, ο πολίτης προσέφυγε στην Αρχή. 

Κατ’ εξουσιοδότηση του ΥΠΕΧΩ∆Ε, η επίβλε-

ψη και η συντήρηση της συγκεκριµένης οδού ανή-

κε στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας (∆ιεύ-

θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών). Τα άρθρα 105 και

106 ΕισΝΑΚ ορίζουν αντικειµενική ευθύνη του δη-

µοσίου από αδικοπραξία, δηλαδή από την παρά-

λειψή του να συντηρήσει το οδόστρωµα. Με βάση

αυτά τα δεδοµένα, ο Συνήγορος του Πολίτη πρό-

τεινε στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας να

εξεταστεί η δυνατότητα καταβολής αποζηµίωσης

στον πολίτη, ούτως ώστε να µη χρειαστεί να προ-

σφύγει στα διοικητικά δικαστήρια και να µην υπο-

στεί την ηθική και οικονοµική ταλαιπωρία αλλά και

την καθυστέρηση που συνεπάγεται αυτή η επιλογή.

Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας διευ-

κρίνισε ότι είχε ήδη προβεί στις απαιτούµενες ενέρ-

γειες για την αποκατάσταση των φθορών του οδο-
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στρώµατος και είχε προχωρήσει στην ανάθεση του

συγκεκριµένου έργου, αλλά, παρά ταύτα, εξαιτίας

των δυσµενών καιρικών συνθηκών, η αποκατάστα-

ση του οδοστρώµατος δεν επιτεύχθηκε στον επιθυ-

µητό βαθµό. Τέλος, ενηµέρωσε την Αρχή ότι ζήτη-

σε από το ∆ικαστικό Γραφείο Κέρκυρας του Νοµι-

κού Συµβουλίου του Κράτους να γνωµοδοτήσει σχε-

τικά µε τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη

για την ικανοποίηση ή µη του αιτήµατος του πο-

λίτη. Μετά την έκδοση της σχετικής γνωµοδότησης

η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκη-

σης Κέρκυρας κάλεσε τον πολίτη να αποζηµιωθεί.

3.2.3.2 Καταβολή αποζηµίωσης για υλικές

ζηµιές που προκλήθηκαν σε ΙΧ αυτοκίνητο

από πτώση δέντρου

Πολίτις υπέβαλε στον ∆ήµο Νέας Ερυθραίας αίτηση

για αποζηµίωση φθορών που υπέστη το αυτοκίνητό

της από πτώση δέντρου και για τη λήψη µέτρων

προς αποφυγή νέων ατυχηµάτων από πτώση κλα-

διών (υπόθεση 13623/1999). Ο δήµος δεν απάντησε

στην ενδιαφερόµενη για την τύχη του αιτήµατός της. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη ενηµέρωσε τις υπη-

ρεσίες του δήµου για την υποχρέωσή τους να πα-

ράσχουν έγγραφη αιτιολογηµένη απάντηση στην

ενδιαφερόµενη και παράλληλα κατέβαλε προσπά-

θειες για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.

Τελικά, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο

δήµος κατέβαλε στην ενδιαφερόµενη τον Νοέµ-

βριο του 2000 ολόκληρη την αξία του τιµολογίου

αποκατάστασης των φθορών του αυτοκινήτου της,

που ανέρχονταν σε 294.305 δρχ. 

3.2.4 Καθυστέρηση αναγνώρισης 
ιδιότητας αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης 

Πολίτις, προκειµένου να της αναγνωριστεί η ιδιό-

τητα της αγωνίστριας της Εθνικής Αντίστασης,

κατέθεσε νόµιµα και εµπρόθεσµα στις 16.7.1996

ένσταση κατά της αρ. 209/9.5.96 απόφασης της

Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Κρίσης Αγωνιστών Εθ-

νικής Αντιστάσεως της Νοµαρχίας Φωκίδας (υπό-

θεση 11374/1999). Η ένσταση επρόκειτο να κριθεί

από τη δευτεροβάθµια επιτροπή κρίσης, η οποία,

σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, συγκροτείται

και λειτουργεί στη Νοµαρχία Αθηνών. Με αναφο-

ρά προς τον Συνήγορο του Πολίτη, η πολίτις δια-

µαρτυρήθηκε γιατί παρά τα τρία έτη που είχαν

παρέλθει από την ηµεροµηνία υποβολής, η δευτε-

ροβάθµια επιτροπή δεν της είχε απαντήσει για την

τύχη της ένστασής της.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επικοινώνησε µε τη

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιά και

επισήµανε ότι το όλο θέµα ήταν σοβαρό, τόσο λό-

γω της ιδιάζουσας φύσης του έργου της επιτροπής

αυτής και των περιπτώσεων που αυτή εξετάζει όσο

και λόγω της υπέρµετρης καθυστέρησης. Παρά τις

επισηµάνσεις αυτές, καθώς και τις επανειληµµένες

µεταγενέστερες υπενθυµίσεις και παρεµβάσεις

προς το αρµόδιο τµήµα της Νοµαρχιακής Αυτοδι-

οίκησης Αθηνών-Πειραιά, που έγιναν εγγράφως

και προφορικά, το θέµα δεν αντιµετωπίστηκε. Για

τον λόγο αυτόν, ο Συνήγορος του Πολίτη απευ-

θύνθηκε στη νοµάρχη, η οποία επιλήφθηκε του θέ-

µατος και επικοινώνησε απευθείας µε το αρµόδιο

τµήµα, ενώ παράλληλα ενηµέρωνε την Αρχή για

τις ενέργειές της. 

Η αρχική αυτή παρέµβαση της νοµάρχου δεν

απέφερε αποτελέσµατα. Σε νεότερη τηλεφωνική

επικοινωνία µε υπάλληλο του αρµόδιου τµήµατος,

ο Συνήγορος του Πολίτη πληροφορήθηκε ότι η

ίδια, αν και αρµόδια, δεν ήταν σε θέση να παράσχει

οποιαδήποτε πληροφορία για το θέµα, διότι είχε

πρόσφατα αναλάβει τα καθήκοντά της και δεν ήταν

ενήµερη για υποθέσεις, όπως αυτή της ενδιαφερο-

µένης, που ανάγονταν στο έτος 1996. Παρά δε το

γεγονός ότι οι δυσκολίες αυτές, τις οποίες επικαλέ-

στηκε, σαφέστατα δεν προέκυπταν από λανθασµέ-

νες ενέργειες της ενδιαφεροµένης, η οποία είχε

εµπρόθεσµα και νοµότυπα καταθέσει την ένσταση,

η εν λόγω υπάλληλος δεν έδειξε καµία διάθεση να

συµβάλει στην επίλυση του θέµατος.

Κατόπιν αυτών, ο Συνήγορος του Πολίτη απευ-

θύνθηκε εκ νέου προς τη νοµάρχη, έθεσε και πάλι

υπόψη της όλα τα προαναφερθέντα και της ζήτησε

να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Λαµβά-

νοντας υπόψη όλα τα δεδοµένα, η νοµάρχης ανέθε-

σε σε νέο πρόσωπο τα καθήκοντα της ∆ιεύθυνσης

Πολιτικών ∆ικαιωµάτων και προώθησε τον φάκελο

της ενδιαφεροµένης προς τη δευτεροβάθµια επι-

τροπή κρίσης, η οποία εν συνεχεία έκανε δεκτή την

προσφυγή µε οµόφωνη απόφασή της. 

3.2.5 Μη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Από την αρχή της λειτουργίας του ο Συνήγορος

του Πολίτη τόνισε τη σηµασία που παρουσιάζει

αυτή η µορφή κακοδιοίκησης για τη λειτουργία της

δηµόσιας διοίκησης. Παρά το γεγονός ότι το πο-

σοστό της µη εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων

που αφορά στους ΟΤΑ δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλο

(1,3%), ο ουσιαστικός διπλασιασµός του σε σχέση

µε το 1999 (0,7%) αποτελεί δυσοίωνη εξέλιξη, η

οποία, πέρα από εµφανές παράδειγµα αυθαιρεσίας

των τοπικών αρχόντων, συνιστά στην ουσία άρνη-

ση του ίδιου του κράτους δικαίου. Η επίκληση της

οικονοµικής στενότητας, που προβάλλεται ως η

συχνότερη δικαιολογία σε αυτές τις περιπτώσεις,

δεν αρκεί για να ανατρέψει τις διαπιστώσεις αυτές.
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3.2.5.1 Εκτέλεση δικαστικής απόφασης 

περί καταβολής αποζηµίωσης για υλικές

ζηµιές σε ΙΧ αυτοκίνητο από πτώση δέντρου 

Με την 5784/1999 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφε-

τείου Αθηνών, ο ∆ήµος Νέου Ηρακλείου υποχρεώ-

θηκε να καταβάλει το ποσόν των 2.300.000 δρχ.

ως αποκατάσταση ζηµιάς που υπέστη το αυτοκί-

νητο πολίτη από πτώση δέντρου. Στο ποσόν αυτό

συµπεριλαµβάνονταν και οι νόµιµοι τόκοι που συσ-

σωρεύθηκαν από την επίδοση της αγωγής έως την

εξόφληση. Μετά την υπερβολική καθυστέρηση του

δήµου να καταβάλει τους αναλογούντες τόκους, ο

πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη

(υπόθεση 9245/2000).

Όπως και στην προηγούµενη υπόθεση, ο Συ-

νήγορος του Πολίτη άσκησε πίεση προς τις υπη-

ρεσίες του δήµου, µε αποτέλεσµα να καταβληθούν

στον δικαιούχο οι οφειλόµενοι τόκοι, που ανέρχο-

νταν σε 540.500 δρχ. 

3.2.5.2 Εφαρµογή δικαστικής απόφασης 

για µείωση προστίµου

Με την αρ. 4060/1997 ανέκκλητη απόφασή του

που δεν υπόκεινταν σε αναίρεση, το Τριµελές

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης µεταρρύθµισε τη ∆Π

46066/9.7.93 απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονί-

κης περί επιβολής προστίµου για ρύπανση περι-

βάλλοντος στην προσφεύγουσα εταιρεία και περιό-

ρισε σε 150.000 δρχ. το πρόστιµο των 300.000

δρχ. που είχε ήδη καταβληθεί από αυτήν στην Α΄

∆ΟΥ Θεσσαλονίκης. Έκτοτε και παρά τις οχλή-

σεις των ενδιαφεροµένων, η Νοµαρχιακή Αυτοδι-

οίκηση Θεσσαλονίκης δεν προέβη σε καµία ενέρ-

γεια για την επιστροφή των καταβληθέντων χρη-

µάτων στους δικαιούχους (υπόθεση 7460/2000). 

Μετά τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του

Πολίτη η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονί-

κης υπέδειξε στους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν

στην οικεία ∆ΟΥ αίτηση για την επιστροφή των

χρηµάτων τους. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

3.2.6 Επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντων χρηµατικών ποσών

Πολίτης ζήτησε (υπόθεση 3018/2000) την παρέµ-

βαση του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειµένου να

του επιστραφεί από τον ∆ήµο Ιωαννιτών χρηµατι-

κό ποσόν για τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)

που κατέβαλε για τα έτη 1997, 1998, 1999 και

2000. Το ακίνητο αυτό όµως είχε δοθεί για αντι-

παροχή, είχε ήδη ανεγερθεί η οικοδοµή και από

τον Σεπτέµβριο του 1997 είχαν εγκατασταθεί όλοι

οι ιδιοκτήτες των διαµερισµάτων, οι οποίοι και κα-

τέβαλαν το σχετικό τέλος ακίνητης περιουσίας. Ο

εργολάβος που ανέλαβε το έργο είχε προσκοµίσει

στην οικονοµική υπηρεσία του δήµου τα σχετικά

συµβόλαια αντιπαροχής, γνωστοποιώντας της ότι

τα διαµερίσµατα παραδόθηκαν στους ιδιοκτήτες

τους. ∆εδοµένου δε ότι αυτά είχαν επιπλέον ηλε-

κτροδοτηθεί, οι ιδιοκτήτες τους είχαν ήδη αρχίσει

να καταβάλουν το ΤΑΠ στον δήµο. Τέλος, από

τον Αύγουστο του 1998, ο ίδιος ο πολίτης είχε

γνωρίσει στην υπηρεσία µε έγγραφη δήλωσή του

ότι δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει ΤΑΠ. 

Η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου Ιωαννιτών

επέρριψε ευθύνες στον πολίτη, δηλώνοντας ότι αυ-

τός επικαλείται αόριστα την υποβολή κάποιας αί-

τησης, ενώ ουδέποτε είχε υποβάλει διορθωτική έγ-

γραφη δήλωση, µε την οποία να γνωστοποιείται

στην υπηρεσία η µεταβολή στα αρχικά στοιχεία

του ακινήτου. Για τον λόγο αυτόν, η υπηρεσία αρ-

νήθηκε να προβεί στις αιτούµενες αλλαγές, επικα-

λούµενη τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρ-

θρου 24 του Ν. 2130/1993.

Με βάση τα στοιχεία που προσκόµισε ο πολί-

της, προέκυψε ότι στις 24.8.1998 ο ίδιος είχε

όντως υποβάλει στην αρµόδια οικονοµική υπηρε-

σία του δήµου έγγραφη δήλωση µε τις µεταβολές

των αρχικών στοιχείων του ακινήτου. Κατόπιν

αυτού, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε την επι-

στροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

από την ηµεροµηνία υποβολής της αναφοράς του

πολίτη και εφεξής, αφού η υπαιτιότητα για τη µη

εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας βάραινε

πλέον την υπηρεσία. Με απόφαση του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου του ∆ήµου Ιωαννιτών η πρόταση έγινε

δεκτή και τα ποσά επιστράφηκαν.

3.2.7 ∆ιαγραφή προστίµου 
που βεβαιώθηκε από λάθος ταµειακής
υπηρεσίας δήµου 

Πολίτης (υπόθεση 10895/2000) υπέβαλε στον ∆ή-

µο Θεσσαλονίκης αίτηση, µε την οποία ζητούσε τη

διαγραφή προστίµου για παράνοµη στάθµευση του

αυτοκινήτου του το έτος 1998, που βεβαιώθηκε

στο όνοµά του από λάθος της ταµειακής υπηρε-

σίας του δήµου. Στην αίτησή του, ο ενδιαφερόµε-

νος ενηµέρωσε την εµπλεκόµενη υπηρεσία ότι είχε

προβεί στη µεταβίβαση του εν λόγω αυτοκινήτου

περίπου προ δεκαετίας. Επειδή δεν έλαβε απάντη-

ση από τον δήµο, ο πολίτης προσέφυγε στον Συνή-

γορο του Πολίτη.

Η Αρχή ζήτησε από τον δήµο την άµεση εξέ-

ταση του αιτήµατος, αφού, εκτός από την επιβολή

του προστίµου, εκκρεµούσε και το θέµα της µη χο-

ρήγησης φορολογικής ενηµερότητας, γεγονός που

εµπόδιζε τον ενδιαφερόµενο να διεκπεραιώσει τις
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κάθε είδους προσωπικές του συναλλαγές. Κατόπιν

αυτού, ο δήµος προχώρησε στη διαγραφή του προ-

στίµου, αποδεχόµενος το γεγονός της λανθασµέ-

νης βεβαίωσής του και εξηγώντας ότι το πρόβληµα

προέκυψε από ελλιπή ενηµέρωση των αρχείων της

αρµόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Μεταφορών

και Επικοινωνιών της Θεσσαλονίκης, στο οποίο,

µερικές φορές, δεν καταγράφονται οι µεταβολές

στην ιδιοκτησία ορισµένων οχηµάτων.

3.2.8 Ονοµατοθεσία δρόµου

Ανώνυµη εταιρεία κατέθεσε αίτηση στον Συνήγο-

ρο του Πολίτη (υπόθεση 7051/2000), στην οποία

ανέφερε ότι ο ∆ήµος Σπάτων δεν προχωρούσε

στην ονοµατοθεσία του δρόµου όπου εδρεύει η

εταιρεία, µε αποτέλεσµα αυτή να υφίσταται σηµα-

ντική ζηµία από την απώλεια ή την καθυστέρηση

εµπορευµάτων και εγγράφων απολύτως αναγκαίων

για την εύρυθµη λειτουργία της.

Επικαλούµενος το άρθρο 12 του ∆ΚΚ (Π∆ 410/

1995), στο οποίο ρητά αναφέρεται ότι η ονοµασία

των οδών γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού συµ-

βουλίου, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του γνωµοδο-

τικού συµβουλίου για την αναγνώριση και τις µετα-

βολές στα ονόµατα οδών (άρθρο 8 ∆ΚΚ), ο Συνή-

γορος του Πολίτη πρότεινε στον ∆ήµαρχο Σπάτων

να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ονο-

µατοθεσία της οδού των εµπορικών εγκαταστάσε-

ων του αιτουµένου. Ο δήµος ανταποκρίθηκε αµέ-

σως, προχώρησε σε αυτοψία και προέβη στην ονο-

µατοθεσία της οδού. 

3.2.9 Χορήγηση άδειας λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Πολίτης ζήτησε τη µεσολάβηση του Συνηγόρου

του Πολίτη στον ∆ήµο Κηφισιάς για τη χορήγηση

άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγιειονοµικού

ενδιαφέροντος (εστιατορίου) στη Νέα Κηφισιά

(υπόθεση 277/2000).

Παρόλο που η από 3.5.1999 αίτηση προς τον

δήµο συνοδευόταν από έγγραφο της ∆ιεύθυνσης

Πολεοδοµίας του δήµου, το οποίο πιστοποιούσε

την καταλληλότητα του χώρου, αυτή απορρίφθηκε,

µε την αιτιολογία ότι η λειτουργία του εστιατορίου

ενδέχεται να αποτελέσει πηγή όχλησης για τους

κατοίκους και να υποβαθµίσει την ποιότητα της

ζωής τους. Μετά την απόρριψη της αίτησής του

από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ο πολίτης προσέφυγε

στην επιτροπή του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994

και ζήτησε την ακύρωση της παραπάνω απόφασης.

Η επιτροπή έκανε δεκτή την προσφυγή του πολίτη

και ακύρωσε την απόφαση του ∆ήµου Κηφισιάς.

Στη συνέχεια, ο ∆ήµος Κηφισιάς κατέθεσε κα-

τά της παραπάνω απόφασης της Επιτροπής προ-

σφυγή στην Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοί-

κησης και Αποκέντρωσης, η οποία και απορρίφθη-

κε. Κατόπιν αυτού, ο πολίτης επανήλθε στον ∆ήµο

Κηφισιάς, ζητώντας εκ νέου τη χορήγηση της άδει-

ας λειτουργίας εστιατορίου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη κάλεσε τη δηµοτική

αρχή της Κηφισιάς να χορηγήσει την εν λόγω

άδεια λειτουργίας ως όφειλε, επισηµαίνοντας ότι: 

α) Όταν πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις,

η χορήγησή της αποτελεί δέσµια αρµοδιότητα των

ΟΤΑ και όχι διακριτική τους ευχέρεια. 

β) Με την άποψη αυτή συµφωνούν τόσο η

Περιφέρεια Αττικής όσο και το Υπουργείο Εσωτε-

ρικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

Παρά την παρέλευση τεσσάρων µηνών και την

αποστολή υπόµνησης, ο ∆ήµος Κηφισιάς δεν χο-

ρήγησε την άδεια λειτουργίας στον πολίτη ούτε

απάντησε στον Συνήγορο του Πολίτη, όπως όφει-

λε να πράξει. Αγνοώντας όλα τα παραπάνω, ο ∆ή-

µος Κηφισιάς ενηµέρωσε προφορικά τον πολίτη

ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, επικαλούµενο τον κίν-

δυνο επιβάρυνσης της περιοχής, αποφάσισε να µη

χορηγήσει άδειες. Η απόφαση αυτή ελήφθη παρά

το γεγονός ότι η περιοχή είναι γενικής και όχι αµι-

γούς κατοικίας.

Εν όψει αυτών των εξελίξεων, ο Συνήγορος του

Πολίτη συνέταξε σχετικό πόρισµα, το οποίο απέ-

στειλε στην Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοί-

κησης και Αποκέντρωσης για τις κατά νόµο ενέρ-

γειές της. Στις 31.12.2000 η υπόθεση εκκρεµούσε.

3.2.10 Άρνηση έκδοσης χρηµατικού 
εντάλµατος πληρωµής

Πολίτης διαµαρτυρήθηκε γιατί ο ∆ήµος Σπάτων

αρνήθηκε να προβεί στην έκδοση χρηµατικού

εντάλµατος πληρωµής ύψους 394.600 δρχ. (υπόθε-

ση 4877/1999). Μέρος του ποσού αυτού προερχό-

ταν από αποζηµίωση για έκταση 7,4 τ.µ. που ανήκε

στον πολίτη και στη συνέχεια µεταβιβάστηκε σε

τρίτο πρόσωπο. Αν και ο ∆ήµος Σπάτων αναγνώρι-

σε τη συγκεκριµένη οφειλή προς τον πολίτη µέσα

στο οικονοµικό έτος 1998, δεν προέβη στην έκδο-

ση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος, επικαλού-

µενος την υποβολή ένστασης από τον νέο κύριο.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επιχείρησε κατ’ επα-

νάληψη να επικοινωνήσει τηλεφωνικά µε τον ειδι-

κό ταµία του δήµου, προκειµένου να διαπιστώσει

τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο δήµος για

να επιλύσει το πρόβληµα. Αυτό όµως στάθηκε αδύ-

νατον. Για τον λόγο αυτόν, η Αρχή απέστειλε έγ-

γραφο στην οικονοµική υπηρεσία του δήµου, ζητώ-

ντας να πληροφορηθεί τους λόγους της καθυστέ-

ρησης της υπόθεσης.
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Ο ∆ήµος Σπάτων δεν απάντησε ούτε εγγράφως

ούτε προφορικά. Τον Σεπτέµβριο του 1999 άρχισε

νέος κύκλος προσπαθειών επικοινωνίας µε την οι-

κονοµική υπηρεσία του δήµου. Με τη συνδροµή

της προϊσταµένης, κατέστη εν τέλει δυνατή η επι-

κοινωνία µε τον ειδικό ταµία του δήµου, ο οποίος

δεσµεύθηκε να ενηµερώσει αµέσως εγγράφως την

Αρχή. Μετά την πάροδο άλλων δύο µηνών, κατά

τη διάρκεια των οποίων ουδεµία επικοινωνία υπήρ-

ξε από πλευράς του ειδικού ταµία, επιτεύχθηκε, µε

πολύ κόπο, εκ νέου επικοινωνία και αποσπάστηκε

νέα δέσµευση για ενηµέρωση επί του θέµατος του

πολίτη. Ωστόσο, ούτε αυτή τη φορά φάνηκε συνε-

πής ο δήµος στη δέσµευσή του, µε συνέπεια να

υποχρεωθεί ο Συνήγορος του Πολίτη να απευθυν-

θεί στον ∆ήµαρχο Σπάτων προσωπικά, στον οποίο

επισήµανε την άρνηση συνεργασίας του συγκεκρι-

µένου υπαλλήλου και της οικονοµικής υπηρεσίας

του δήµου εν γένει, καθώς και την προοπτική επι-

βολής πειθαρχικών κυρώσεων.

Τον Φεβρουάριο του 2000, συνολικά δηλαδή

εννέα µήνες µετά την αρχική επικοινωνία του Συ-

νηγόρου του Πολίτη µε τον ∆ήµο Σπάτων, ο δήµος

ενηµέρωσε την Αρχή ότι προτίθεται να προχωρήσει

στην καταβολή των οφειλόµενων χρηµάτων. Η κα-

ταβολή πραγµατοποιήθηκε τον επόµενο µήνα. 

3.2.11 Επιβολή προστίµου για παράνοµη
στάθµευση παρά την έλλειψη 
σηµατοδότησης

Τα πρόστιµα που επιβάλλονται από τη δηµοτική

αστυνοµία έγιναν πολλές φορές αντικείµενο ανα-

φοράς στον Κύκλο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Συ-

νήγορος του Πολίτη δεν υπεισέρχεται σε πραγµα-

τικές κρίσεις για την επαλήθευση των ισχυρισµών

των πολιτών, αλλά εξετάζει την τήρηση της διαδι-

κασίας µε την οποία επιβάλλεται το πρόστιµο,

καθώς και την ταυτότητα του αυτοκινήτου και των

εµπλεκόµενων προσώπων. Ιδιαίτερα απασχόλησε

τον Κύκλο Σχέσεων Κράτους-Πολίτη το γεγονός

ότι η βεβαίωση των οφειλών από παράβαση του

ΚΟΚ γίνεται κατά µέσο όρο τέσσερα χρόνια µετά

την τέλεση της πράξης, µε αποτέλεσµα να αποδυ-

ναµώνεται πλήρως το δικαίωµα του πολίτη να

αµφισβητήσει την οφειλή. Χαρακτηριστικές είναι

οι παρακάτω περιπτώσεις (υποθέσεις 11992/2000

και 12427/2000) στον ∆ήµο Ραφήνας, µε αφορµή

τις οποίες αναδείχθηκε και το γενικότερο πρόβλη-

µα στάθµευσης στην περιοχή. 

Οι πολίτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν από το

λιµάνι της Ραφήνας προσπάθησαν να σταθµεύσουν

στον δηµοτικό χώρο στάθµευσης αλλά δεν έγιναν

δεκτοί από τους υπαλλήλους του δήµου. Ο λόγος

που τους αντιτάχθηκε ήταν ότι ο χώρος στάθµευσης

ήταν πλήρης, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες βεβαι-

ώνουν ότι υπήρχαν κενές θέσεις. Έτσι, οι πολίτες

αναγκάστηκαν να σταθµεύσουν τα αυτοκίνητά τους

σε αποµακρυσµένο δρόµο, σε µεγάλη απόσταση

από το λιµάνι, σε περιοχή ελάχιστα κατοικηµένη,

χωρίς πεζοδρόµιο. Όταν επέστρεψαν για να πά-

ρουν τα αυτοκίνητά τους, βρήκαν κλήσεις του δήµου

για παράνοµη στάθµευση, στις οποίες µάλιστα ανα-

γραφόταν ότι η παράβαση έγινε σε διαφορετικό

δρόµο από αυτόν όπου είχαν σταθµεύσει. Ο τελευ-

ταίος δεν έφερε πινακίδα µε την ονοµασία του ούτε

σήµα που να απαγορεύει τη στάθµευση.

Εκτός από τις δύο συγκεκριµένες αναφορές που

υποβλήθηκαν εγγράφως, ο Συνήγορος του Πολίτη

έλαβε την ίδια περίοδο µεγάλο αριθµό τηλεφωνικών

καταγγελιών για επιβολή προστίµων λόγω παράνο-

µης στάθµευσης εντός των ορίων του ∆ήµου Ραφή-

νας. Τα στοιχεία αυτά επισηµάνθηκαν εγγράφως

στον ∆ήµο Ραφήνας, παράλληλα µε τη διαπίστωση

ότι τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε τον υπερβάλλο-

ντα ζήλο που φαινόταν να επιδεικνύουν µερικοί

δηµοτικοί υπάλληλοι κατά την τέλεση του έργου

τους, είχαν οδηγήσει στη δηµιουργία έντονου φαινο-

µένου κακοδιοίκησης. Για τον λόγο αυτόν προτάθη-

κε, πέραν της διαγραφής των προστίµων των αναφε-

ρόµενων πολιτών, η άµεση λήψη συγκεκριµένων

µέτρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

Τέλος, τονίστηκε ότι η αρµοδιότητα του δήµου

για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή του συστήµα-

τος ελεγχόµενης στάθµευσης δεν πρέπει να ασκείται

καταχρηστικά, µε µόνο σκοπό την εξυπηρέτηση των

κατοίκων της Ραφήνας, αλλά να λαµβάνει υπόψη και

την ανάγκη για εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκε-

πτών και ταξιδιωτών που καθηµερινά κάνουν χρήση

των οδών και του λιµανιού της Ραφήνας. 

Με απαντητικό έγγραφό του ο δήµος αµφισβή-

τησε τις επισηµάνσεις και τις προτάσεις του Συνηγό-

ρου του Πολίτη, ισχυριζόµενος, εκτός των άλλων, ότι

οι δηµοτικοί χώροι στάθµευσης λειτουργούν οµαλά

και δεν αποµακρύνουν τους επισκέπτες, καθώς και

ότι τόσο η συγκεκριµένη οδός όσο και οι υπόλοιποι

οδοί εντός της ζώνης ελεγχόµενης στάθµευσης διαθέ-

τουν σήµανση. Παρ’ όλα αυτά, διέγραψε τα πρόστι-

µα των συγκεκριµένων πολιτών και, όπως διαπιστώ-

θηκε από αυτοψία του Συνηγόρου του Πολίτη, προ-

χώρησε στην πλήρη και ευκρινή σήµανση όλων των

οδών που βρίσκονται εντός των ορίων του δήµου. 

3.2.12 Οφειλή προερχόµενη 
από υδροδότηση ενοικιαζόµενου ακινήτου 

Πολίτες προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη

(υπόθεση 4402/2000) διαµαρτυρόµενοι τόσο για

την επιβολή προσαυξήσεων από τον ∆ήµο Αρτέµι-

δος επί οφειλής, προερχόµενης από την υδροδό-
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τηση ακινήτου τους κατά τη χρονική περίοδο

1989-1998, όσο και για την ολιγωρία που επιδεί-

κνυε ο ∆ήµος Αρτέµιδος αναφορικά µε την εισα-

γωγή προς συζήτηση ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµ-

βουλίου αίτησής τους (από τον Ιούλιο του 1999)

που αφορούσε στη διευθέτηση αυτής της οφειλής.

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του

δήµου, ο ιδιοκτήτης ακινήτου είναι υπεύθυνος για

τα χρέη που προέρχονται από την κατανάλωση

ύδατος. Εν προκειµένω όµως ο κατά την κρίσιµη

περίοδο µισθωτής του ακινήτου προέβη σκόπιµα

και κακόβουλα, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέ-

ρων, σε αλλαγή του ονόµατος στους µετρητές κα-

τανάλωσης, χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση

ή έστω γνώση του γεγονότος από πλευράς ιδιο-

κτητών. Αποτέλεσµα ήταν αυτοί να µην είναι ενή-

µεροι για τη δηµιουργία της οφειλής και κατά

συνέπεια να µην έχουν τη δυνατότητα να λάβουν

εγκαίρως τα αναγκαία µέτρα για τη ρύθµιση του

θέµατος και κατ’ επέκταση να αποφύγουν ενδεχό-

µενη οικονοµική επιβάρυνση. 

Η ολιγωρία του δήµου να επιδιώξει δικαστικά

ή µε άλλο πρόσφορο µέτρο, όπως τη διακοπή της

παροχής, την εξόφληση της οφειλής από τον υπό-

χρεο ενοικιαστή οδήγησε τον Συνήγορο του Πολί-

τη στην άποψη ότι πρέπει να διαγραφούν οι σχε-

τικές προσαυξήσεις και ότι οι προσφεύγοντες

πολίτες πρέπει να κληθούν να πληρώσουν, διά

συµψηφισµού µε τα ήδη καταβληθέντα από πλευ-

ράς τους ποσά, µόνον το κεφάλαιο που αναλογού-

σε στην πραγµατική κατανάλωση ύδατος κατά τη

χρονική περίοδο 1989-1998. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη προσπάθησε να ει-

σαγάγει το θέµα προς συζήτηση ενώπιον του ∆η-

µοτικού Συµβουλίου. Τελικά, τον Μάιο του 2000 το

θέµα συζητήθηκε και απορρίφθηκε. Μετά την

απόρριψη της αίτησης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,

καθώς και αιτήµατος αντίστοιχου περιεχοµένου από

την Περιφέρεια Αττικής, οι ενδιαφερόµενοι πολίτες

κατέθεσαν νέα αίτηση προς την Επιτροπή Επίλυσης

Φορολογικών ∆ιαφορών του δήµου, µε την οποία

ζητούσαν τη διαγραφή των προσαυξήσεων, δεχόµε-

νοι να καταβάλουν το ποσόν που αναλογεί στην

πραγµατική κατανάλωση ύδατος.

Τη θέση αυτή γνωστοποίησε ο Συνήγορος του

Πολίτη στην Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών

∆ιαφορών του ∆ήµου Αρτέµιδος στις αρχές Οκτω-

βρίου του 2000. Έκτοτε αναµένεται απάντηση.

3.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Στην ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη

για το έτος 1999, οι υποθέσεις που αφορούσαν

υπέρογκους λογαριασµούς των Επιχειρήσεων Κοι-

νής Ωφέλειας αναδείχθηκαν σε προέχον ζήτηµα.

Τα ζητήµατα αυτά φαίνεται να µειώθηκαν το

2000, κυρίως λόγω της ορθολογικότερης αντιµετώ-

πισής τους από τους εµπλεκόµενους φορείς. Η

επίλυση παρόµοιων προβληµάτων είναι ευκολότε-

ρη στη ∆ΕΗ και στην ΕΥ∆ΑΠ, γιατί ο µετρητής

της κατανάλωσης φυλάσσεται σε χώρο προσιτό

στον καταναλωτή και µπορεί ευκολότερα να ελέγ-

χεται από αυτόν. Η ∆ΕΗ ελέγχει τεχνικά την πα-

ροχή, αλλά δεν έχει θεσµοθετήσει ανεξάρτητη επι-

τροπή για την επεξεργασία αυτών των παραπό-

νων. Στην περίπτωση της ΕΥ∆ΑΠ, οι καταναλω-

τές, αφού ελεγχθούν οι περιπτώσεις διαρροής ή

βλάβης του µετρητή, παραπέµπονται στην Επιτρο-

πή Μειώσεων, όπου ζητείται η αναµόρφωση του

λογαριασµού, ακόµη και αν είναι ανεξακρίβωτα τα

αίτια του ύψους του. Από τη µείωση των αναφο-

ρών που περιέχουν παρόµοιο αίτηµα προκύπτει ότι

αυξάνεται ο βαθµός ικανοποίησης των πολιτών

από τα αποτελέσµατα της Επιτροπής.

Στις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, όπου η

παροχή συνδέεται µε συγκεκριµένο ακίνητο, πα-

ρουσιάζεται το πρόβληµα της αναζήτησης της

οφειλής από τον κύριο του ακινήτου, ακόµη κι αν

αυτός αποδεδειγµένα δεν είναι ο καταναλωτής. Το

πρόβληµα αυτό ανακύπτει κυρίως στην ΕΥ∆ΑΠ και

στη ∆ΕΗ, γιατί στον ΟΤΕ ακολουθείται η πρακτι-

κή να αναζητούνται οι οφειλές από τον αντισυµ-

βαλλόµενο και µόνον. Ιδιαίτερα οξύ εµφανίζεται το

πρόβληµα µε τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ. Στις πε-

ριπτώσεις όπου ο αντισυµβαλλόµενος-ενοικιαστής

δεν προσέρχεται να καταβάλει την οφειλή, η ∆ΕΗ

αναζητεί το ποσόν από τον κύριο του ακινήτου ή

από οποιονδήποτε τρίτο που είχε κάποια σχέση µε

τον οφειλέτη (συγγενή του ή άλλο πρόσωπο). Η

πρακτική αυτή, που υπαγορεύεται αποκλειστικά

από την πρόθεση της ∆ΕΗ να εισπράξει τα οφει-

λόµενα ποσά από οπουδήποτε, δεν είναι θεµελιω-

µένη νοµικά και για τον λόγο αυτόν οι υποθέσεις

επιλύονται υπέρ του διαµαρτυρόµενου πολίτη. 

Το πρόβληµα παραµένει µε την ΕΥ∆ΑΠ, όπου

ως αντισυµβαλλόµενοι εµφανίζονται από κοινού και

ο κύριος και ο κάτοχος-ενοικιαστής του ακινήτου.

Από τον κανονισµό της ΕΥ∆ΑΠ προβλέπεται ότι η

παροχή συνδέεται µε το ακίνητο. Τούτο όµως δεν

δικαιολογεί την αναζήτηση καταβολής του λο-

γαριασµού από µη υπόχρεο. Για το θέµα αυτό ο Κύ-

κλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη βρίσκεται σε διάλο-

γο µε την ΕΥ∆ΑΠ και ευελπιστεί ότι ο κυοφορούµε-

νος νέος κανονισµός θα παράσχει τη σχετική λύση.

3.3.1 ∆ΕΗ

Ποσοστό 4,13% των αναφορών που χειρίστηκε ο

Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη σχετιζόταν µε
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τη ∆ΕΗ. Όπως προκύπτει από τον αριθµό των

εισερχόµενων αναφορών, τα δύο σηµαντικότερα

ζητήµατα που απασχόλησαν τον Συνήγορο του

Πολίτη σχετικά µε τη ∆ΕΗ είναι ο τρόπος υπολο-

γισµού των ποσών κατανάλωσης ρεύµατος στους

λογαριασµούς και η ευθύνη της επιχείρησης για

βλάβες που υφίστανται οι πολίτες από κακή

συντήρηση του δικτύου. Κοινό χαρακτηριστικό και

των δύο περιπτώσεων είναι ότι ο πολίτης κινείται

στο πλαίσιο µιας σύµβασης ιδιωτικού δικαίου µε τη

∆ΕΗ, η οποία όµως, λόγω του µονοπωλιακού χα-

ρακτήρα της εταιρείας, έχει τη µορφή σύµβασης

προσχώρησης, µε αποτέλεσµα η εφαρµογή της να

καταλήγει σε ισοπεδωτική αντιµετώπιση των περι-

πτώσεων, χωρίς να παρέχονται ιδιαίτερες δυνατό-

τητες προβολής των αντίθετων θέσεων.

3.3.1.1 Υπολογισµός αξίας ηλεκτρικού 

ρεύµατος µε το σύστηµα της έκδοσης 

λογαριασµών «έναντι»

Το πρόβληµα που ανακύπτει στον υπολογισµό της

αξίας του ηλεκτρικού ρεύµατος σχετίζεται µε το

σύστηµα της διµηνιαίας µεν έκδοσης λογαριασµών,

αλλά και της τετραµηνιαίας καταµέτρησης του

ηλεκτρικού ρεύµατος, που εφαρµόζει η ∆ΕΗ για

λόγους περικοπής των δαπανών. Στην πράξη,

αυτό σηµαίνει ότι για το πρώτο δίµηνο εκδίδεται

ένας κατ’ εκτίµηση λογαριασµός, που φέρει την

ένδειξη «έναντι». Στο τέλος του δεύτερου διµήνου

γίνεται η καταµέτρηση και η χρέωση µε το κλιµα-

κωτό τιµολόγιο που ισχύει για την κατανάλωση

ρεύµατος και εκδίδεται και λογαριασµός που φέρει

την ένδειξη «εκκαθαριστικός». Για τον προσδιορι-

σµό του ποσού του εκκαθαριστικού λογαριασµού

αφαιρείται αριθµητικά το ποσόν που έχει ήδη κα-

ταβληθεί µε βάση τον λογαριασµό «έναντι» που

αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο τετράµηνο και που

είχε εκδοθεί κατ’ εκτίµηση. Τα προβλήµατα που

ανακύπτουν από το σύστηµα αποτέλεσαν τη βάση

για σηµαντικό αριθµό αναφορών που απασχόλη-

σαν τον Συνήγορο του Πολίτη και οδήγησαν στη

σύνταξη ειδικού πορίσµατος, το οποίο περιείχε συ-

γκεκριµένες προτάσεις για την ορθολογικότερη

αντιµετώπιση του θέµατος (βλ. κεφ. ΣΤ΄, Επιχει-

ρήσεις Κοινής Ωφέλειας).

Πέρα όµως από τη γενική του µορφή, το πρό-

βληµα εµφανίζεται εντονότερο στην πράξη, όταν

για οποιονδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η

προγραµµατισµένη τετραµηνιαία καταµέτρηση.

Στις περιπτώσεις αυτές (υποθέσεις 6277/2000 και

1415/2000), ο πολίτης λαµβάνει µια σειρά από λο-

γαριασµούς «έναντι», µε αποτέλεσµα, όταν γίνεται

η καταµέτρηση, η αξία του ηλεκτρικού ρεύµατος

που καταναλώθηκε, υπολογιζόµενη µε βάση το κλι-

µακωτό τιµολόγιο, να παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυ-

ξηµένη. Οι λόγοι που επικαλείται η ∆ΕΗ για την

παράλειψη των τετραµηνιαίων τουλάχιστον κατα-

µετρήσεων είναι η έλλειψη προσωπικού, οι κακές

καιρικές συνθήκες αλλά και η δύσκολη πρόσβαση

στον µετρητή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Συνήγο-

ρος του Πολίτη συνεργάζεται µε το αρµόδιο υπο-

κατάστηµα της ∆ΕΗ, προκειµένου να επιτευχθεί η

αναµόρφωση του λογαριασµού µε βάση την αναλο-

γική χρέωση στα κλιµάκια τιµολόγησης και, όταν η

οφειλή παραµείνει ιδιαίτερα υψηλή, στην ευνοϊκή

ρύθµιση αυτής. 

3.3.1.2 Ευθύνη της ∆ΕΗ για βλάβες 

σε οικοσκευή καταναλωτή, που προκύπτουν

από κακή συντήρηση του δικτύου

Σε µεγάλο αριθµό υποθέσεων (υποθέσεις 13674/

2000, 16238/2000, 17046/2000 κ.ά.) εκφράζονται

διαµαρτυρίες πολιτών για βλάβες που επέφεραν

στην οικοσκευή τους οι αυξοµειώσεις της τάσης

του ηλεκτρικού ρεύµατος που οφείλονταν σε κακή

συντήρηση του δικτύου από τη ∆ΕΗ. Ο Συνήγο-

ρος του Πολίτη εξέτασε τον ισχυρισµό της ∆ΕΗ

ότι οι βλάβες αυτές οφείλονται πάντα σε τυχαία

γεγονότα ή σε ανωτέρα βία και συνεπώς, σύµφωνα

µε το άρθρο 18, παράγρ. 2 του Κανονισµού της, η

επιχείρηση απαλλάσσεται της ευθύνης της. Από

την έρευνα που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι οι αυ-

ξοµειώσεις αυτές οφείλονται συχνά σε φθορά ή

κοπή του ουδέτερου καλωδίου στο δίκτυο παροχής

ρεύµατος της ∆ΕΗ. Πρόκειται για το καλώδιο που

χρησιµεύει στη µετάβαση του ρεύµατος από τη µια

φάση στην άλλη χωρίς να µεταβληθεί ριζικά η

τάση του. Σύµφωνα µε τα ισχύοντα ευρωπαϊκά

πρότυπα, η τάση αυτή µπορεί να κυµαίνεται από

207 έως 244 βολτ. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, το

ουδέτερο καλώδιο πάθει βλάβη, δεν ελέγχεται πλέ-

ον η αυξοµείωση της τάσης του ρεύµατος. Έτσι, το

δίκτυο µπορεί να διοχετεύει και τάση ύψους 380

βολτ, µε αποτέλεσµα να προκληθούν σηµαντικές

βλάβες στις οικοσκευές. Σε µελέτη που έχει διε-

νεργηθεί από το Πολυτεχνείο Πατρών, η εκδήλω-

ση βλαβών στα υπόγεια δίκτυα εµφανίζεται µε

συγκεκριµένη συχνότητα και συνήθως οφείλεται σε

κακή συντήρηση του δικτύου. 

Η θέση του Συνηγόρου του Πολίτη είναι ότι σε

κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται η συνδροµή

των στοιχείων της ανωτέρας βίας ή του τυχαίου

περιστατικού, ώστε να διαφοροποιείται η µεταχεί-

ριση των περιπτώσεων, στις οποίες η βλάβη οφεί-

λεται σε κακή συντήρηση του δικτύου, γεγονός που

συνιστά παραβίαση της συµβατικής υποχρέωσης

της ∆ΕΗ απέναντι στους καταναλωτές. Επισηµαί-

νεται ότι στο θέµα αυτό ο Κανονισµός της ∆ΕΗ
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περιορίζει σηµαντικά την ευθύνη της επιχείρησης,

αφού αποκλείει την ευθύνη για ζηµιές που επέρχο-

νται από διακοπές της παροχής ρεύµατος κατά την

εκτέλεση εργασιών, προγραµµατισµένων ή µη.

Το όλο θέµα συζητήθηκε σε συνάντηση του

Προέδρου της ∆ΕΗ µε τον Συνήγορο του Πολίτη,

ενώ συντάσσεται πόρισµα, στο οποίο, µεταξύ άλ-

λων, τονίζεται και η ευθύνη της επιχείρησης για

ελλιπή ενηµέρωση των καταναλωτών σε ό,τι

αφορά τα µέτρα που µπορούν να λάβουν προκει-

µένου να προστατευθούν από παρόµοιες βλάβες.

3.3.2 ΟΤΕ

Το 5,23% των αναφορών που κατατέθηκαν στον

Κύκλο Σχέσεων Κράτους-Πολίτη είχαν σχέση µε

τον ΟΤΕ. Πέρα από τα ζητήµατα που αφορούν τις

κύριες υπηρεσίες του ΟΤΕ, προβλήµατα παρατη-

ρήθηκαν και σε δευτερεύουσες παροχές του οργα-

νισµού στους συνδροµητές, όπως είναι η προβολή

τους είτε µέσα από τους τηλεφωνικούς καταλόγους

είτε από τον Χρυσό Οδηγό. Ο ΟΤΕ έχει διασφαλί-

σει την είσπραξη των οφειλών από τέτοιες πηγές,

αφού, κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 21 του Τηλε-

φωνικού Κανονισµού, «στον λογαριασµό τηλεπι-

κοινωνιών της σύνδεσης καταχωρίζονται τα τέλη

της και όλες οι σχετικές ή συναφείς προς αυτήν

οφειλές του συνδροµητή προς τον ΟΤΕ. Στον ίδιο

λογαριασµό, ο ΟΤΕ δικαιούται να καταχωρίζει,

µνηµονεύει ή συµβολίζει και όλες τις υπόλοιπες

οφειλές του συνδροµητή προς αυτόν κάθε είδους

και από οποιαδήποτε αιτία άσχετη ή µη συναφή

προς τη σύνδεση ή την τηλεπικοινωνία». 

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι ο ΟΤΕ ουσιαστικά

κάνει χρήση του ενδεχοµένου διακοπής της σύνδε-

σης ακόµη και για δευτερογενείς οφειλές προς αυ-

τόν, όπως είναι η καταχώριση ονόµατος στον Χρυ-

σό Οδηγό. Η πρακτική όµως αυτή παραβιάζει την

αρχή της αναλογικότητας (την εύλογη δηλαδή ανα-

λογία µεταξύ παράβασης και κύρωσης), ενώ περιο-

ρίζει δραστικά το δικαίωµα αµφισβήτησης του

ύψους ή της ίδιας της οφειλής από τη δευτερεύου-

σα υπηρεσία, καθώς ο καταναλωτής αντιµετωπίζει

άµεσα τον κίνδυνο διακοπής της κύριας παροχής.

∆εδοµένου µάλιστα ότι τα σχετικά µε δευτερογε-

νείς οφειλές ποσά είναι συνήθως χαµηλά, οι κατα-

ναλωτές σπάνια προβαίνουν σε κάποιες ενέργειες

αµφισβήτησής τους. 

3.3.2.1 Τέλη µη ανακοινώσιµης σύνδεσης

Αδικαιολόγητη εµφανίζεται η δυσκολία που αντι-

µετώπισε πολίτης (υπόθεση 8411/1999) για να

σταµατήσει να επιβαρύνεται µε τέλη µη ανακοινώ-

σιµης σύνδεσης, δεδοµένου ότι η τηλεφωνική του

σύνδεση ούτε ήταν µη ανακοινώσιµη ούτε ο ίδιος

είχε ζητήσει κάτι τέτοιο. Όταν, ύστερα από την

παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, έπαψε η

σχετική χρέωση, ο ΟΤΕ αρνήθηκε να επιστρέψει

τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που ήταν

ενσωµατωµένα στους λογαριασµούς, πέραν από

αυτά της τελευταίας πενταετίας, επικαλούµενος

αρχικά την πενταετή παραγραφή της αξίωσης.

Επιπλέον, υποστήριξε την ανυπαρξία παλαιότερων

αρχείων και ζήτησε από τον πολίτη να προσκοµί-

σει ο ίδιος αποδεικτικά παλαιών λογαριασµών,

από τα οποία να προκύπτει ότι κατέβαλλε τέλη µη

ανακοινώσιµης σύνδεσης. Η υπόθεση έληξε θετικά

για τον πολίτη, όταν επιτόπια έρευνα στα κεντρικά

αρχεία των τηλεφωνικών καταλόγων οδήγησε σε

επαλήθευση των ισχυρισµών του.

3.3.2.2 Χρυσός Οδηγός

Τα γενικά προβλήµατα που παρατηρούνται στη

λειτουργία της υπηρεσίας του Χρυσού Οδηγού

αναδείχθηκαν µέσα από τη διερεύνηση των σχετι-

κών αναφορών προς τον Συνήγορο του Πολίτη. Ει-

δικότερα, ο Χρυσός Οδηγός κινείται σε αργούς

ρυθµούς, µε κύρια αιτία δυσλειτουργίας την ασαφή

οριοθέτηση αρµοδιοτήτων και την έλλειψη συντο-

νισµού ανάµεσα στους υπαλλήλους, που οδηγεί σε

αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Σε χαρακτηριστική

υπόθεση (4060/2000), πολίτις απέκτησε µε µετα-

βίβαση τηλεφωνική σύνδεση που διαφηµιζόταν

στον Χρυσό Οδηγό ως επαγγελµατική και στη

συνέχεια, παρά τις έντονες γραπτές και προφορι-

κές διαµαρτυρίες της, κλήθηκε να καταβάλει τέλη

επαγγελµατικού καταλόγου και τις σχετικές προ-

σαυξήσεις για 15 µήνες. Ο ΟΤΕ έκανε δεκτή την

εισήγηση του Συνηγόρου του Πολίτη για απαλλα-

γή της από την οφειλή και επιφυλάχθηκε να µελε-

τήσει τις προτάσεις της Αρχής για καλύτερη οργά-

νωση των υπηρεσιών και διεκπεραίωση των υποθέ-

σεων σε συντοµότερο διάστηµα.

3.3.2.3 Καθορισµός του κατά νόµον 

υποχρέου για την καταβολή 

οφειλόµενων τελών 

Υπόχρεος να καταβάλει την οφειλή για τους λογα-

ριασµούς του ΟΤΕ είναι ο αντισυµβαλλόµενος µε

τον οργανισµό, αυτός δηλαδή στου οποίου το όνο-

µα εµφανίζεται η τηλεφωνική σύνδεση. Πολλές φο-

ρές όµως έχει εµφανιστεί το φαινόµενο, ο χρήστης

της τηλεφωνικής σύνδεσης να είναι τρίτο πρόσω-

πο, που λόγω κάποιας σχέσης µε τον κύριο (π.χ.

ενοικιαστής) καταβάλλει την οφειλή για λογα-

ριασµό του τελευταίου. Το πρόβληµα δηµιουργεί-

ται όταν ο ΟΤΕ, ενώ αντιµετωπίζει τον χρήστη ως
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δικαιούχο και προχωράει σε διακανονισµό µαζί

του, τελικά αναζητάει την οφειλή µε τις αντίστοι-

χες προσαυξήσεις από τον πραγµατικό οφειλέτη,

τον οποίο δεν έχει ενηµερώσει για τις διαχειριστι-

κές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί.

Για παράδειγµα, το υποκατάστηµα του ΟΤΕ

της Μυτιλήνης (υπόθεση 7366/2000) προέβη σε

διακανονισµό οφειλής µε τον ενοικιαστή-χρήστη

της τηλεφωνικής σύνδεσης, χωρίς να ενηµερώσει

τον ιδιοκτήτη-κύριο που ήταν και ο αντισυµβαλλό-

µενος. Όταν ο ενοικιαστής δεν αποδείχθηκε συνε-

πής στις οικονοµικές του υποχρεώσεις, ο ΟΤΕ

αναζήτησε τα οφειλόµενα από τον αντισυµβαλλό-

µενό του κύριο, ο οποίος εύλογα διαµαρτυρήθηκε

για το γεγονός ότι ειδοποιήθηκε όταν πλέον η

οφειλή είχε αυξηθεί. Σε επίσκεψή του στο υποκα-

τάστηµα του ΟΤΕ στη Μυτιλήνη, ο Συνήγορος

του Πολίτη εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου και

διαµόρφωσε την άποψη ότι µετά τον διακανονισµό

το χρέος θα πρέπει να επιµεριστεί τόσο στον ενοι-

κιαστή όσο και στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Η

υπόθεση έκλεισε θετικά για τον πολίτη, αφού ο

ΟΤΕ Μυτιλήνης υιοθέτησε τις προτάσεις του Συ-

νηγόρου του Πολίτη.

3.3.3 Ολυµπιακή Αεροπορία - 
Μακεδονικές Αερογραµµές: επιλογή 
ιπτάµενων µηχανικών

Το πρόβληµα της διαφάνειας στις προσλήψεις

προσωπικού ανακύπτει σε σχέση µε την Ολυµπια-

κή Αεροπορία και ειδικότερα µε τη θυγατρική της,

Μακεδονικές Αερογραµµές ΑΕ. Στην υπόθεση αυ-

τή (3695/1999), ο πολίτης αναφέρει ότι συµµετεί-

χε στον διαγωνισµό για θέσεις ιπτάµενων µηχανι-

κών που διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 1999 από

την εταιρεία των Μακεδονικών Αερογραµµών. Σε

αυτόν τον διαγωνισµό κατατάχθηκε στην όγδοη

θέση, παρά το γεγονός ότι οι πρώτοι επτά κατατα-

γέντες δεν διέθεταν πιστοποιητικά σε ισχύ κατά τη

χρονική στιγµή ανάρτησης του πίνακα κατάταξης.

Επίσης κατήγγειλε ότι, κατά παράβαση των όρων

της προκήρυξης, τα πρόσωπα αυτά έλαβαν µέρος

στον διαγωνισµό, χωρίς να παραιτηθούν από την

Ολυµπιακή Αεροπορία, όπου εργάζονταν.

Η εταιρεία Μακεδονικές Αερογραµµές ΑΕ αρ-

νήθηκε να συνεργαστεί µε την Αρχή και να χορηγή-

σει τα απαιτούµενα στοιχεία για τη διερεύνηση της

υπόθεσης. Κατόπιν αυτού, ο Συνήγορος του Πολίτη

απέστειλε πόρισµα στον Υπουργό Μεταφορών και

Επικοινωνιών, προκειµένου αυτός να ασκήσει τον

νόµιµο έλεγχο. Η υπόθεση εξετάστηκε από ελεγκτή

του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Υπουρ-

γείου Μεταφορών, ο οποίος διαπίστωσε αφενός µεν

παρατυπίες κατά τη διαδικασία της πρόσληψης,

αφετέρου δε κωλυσιεργία στις επαφές της εταιρείας

µε τον Συνήγορο του Πολίτη. Με έγγραφό του προς

τον Πρόεδρο των Μακεδονικών Αερογραµµών, ο

Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών ζήτησε,

µεταξύ άλλων, να επιβληθούν οι προβλεπόµενες κυ-

ρώσεις στους άµεσα εµπλεκοµένους.

3.3.4 ΕΥ∆ΑΠ: 
Είσπραξη παραγεγραµµένης οφειλής

Μικρό ποσοστό αναφορών του Κύκλου (3,42%)

αφορούσε τις υπηρεσίες της ΕΥ∆ΑΠ. Η δυσκολία

να συγκεραστεί στην πράξη ο επιχειρησιακός χα-

ρακτήρας της επιχείρησης µε τη φύση της ως Ορ-

γανισµού Κοινής Ωφέλειας αναδείχθηκε στην πα-

ρακάτω υπόθεση (13484/1999), όπου η ΕΥ∆ΑΠ,

ύστερα από 37 χρόνια, κάλεσε πολίτη να εξοφλή-

σει οφειλή του που είχε παραγραφεί. Ο πολίτης,

που αγνοούσε ότι µπορούσε να αρνηθεί τη σχετική

καταβολή, προέβη καλόπιστα σε ρύθµιση του

ποσού. Μετά την καταβολή όµως δύο δόσεων πλη-

ροφορήθηκε ότι κακώς κατέβαλε τα ποσά και ζή-

τησε την επιστροφή τους. Η ΕΥ∆ΑΠ αρνήθηκε να

τα επιστρέψει µε το νοµικά ορθό επιχείρηµα ότι

επρόκειτο για ατελή ενοχή, εφόσον η αξίωσή της

είχε µεν παραγραφεί µετά την παρέλευση 37 ετών,

ο οφειλέτης όµως µπορούσε να καταβάλει τα χρή-

µατα χωρίς να θεωρηθεί ότι τα κατέβαλε αχρεω-

στήτως. 

Κατά τη µεσολάβησή του, ο Συνήγορος του

Πολίτη τόνισε ότι η νοµική επιχειρηµατολογία που

προτάχθηκε από την ΕΥ∆ΑΠ µπορεί να ίσχυε ενώ-

πιον δικαστικής αρχής σε ό,τι αφορά σχέσεις µετα-

ξύ ιδιωτών, αλλά δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή στο

πλαίσιο λειτουργίας της σύγχρονης δηµόσιας διοί-

κησης. Οι υπηρεσίες του δηµοσίου, συµπεριλαµβα-

νοµένων και αυτών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,

πρέπει, εκτός από τα νοµικά και οικονοµικά τους

συµφέροντα, να προασπίζουν και τα συµφέροντα

των πολιτών-πελατών τους. Τούτο όµως σε καµία

περίπτωση δεν επιτυγχάνεται, όταν δηµόσια υπη-

ρεσία (στην προκειµένη περίπτωση η ΕΥ∆ΑΠ) όχι

απλώς ανέχεται την καταβολή από τον πολίτη

παραγεγραµµένων οφειλών, αλλά την προκαλεί,

αποστέλλοντας πρόσκληση καταβολής και απο-

κρύπτοντας ότι ο πολίτης δικαιούται να αρνηθεί

την καταβολή. Η θέση του Συνηγόρου του Πολίτη

ότι τα επίµαχα ποσά πρέπει να επιστραφούν στον

πολίτη δεν έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο και τον

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΕΥ∆ΑΠ. 

Με την αρ. 12858/17.1.01 απόφασή του, το

∆Σ της ΕΥ∆ΑΠ ενέκρινε τη µη βεβαίωση οφειλών

σε βάρος ιδιοκτητών ακινήτων που προέρχονται

από δικαιώµατα σύνδεσης µε το δίκτυο ακαθάρτων

και εφόσον έχει παρέλθει εικοσαετία από τον χρό-
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νο κατασκευής του αγωγού και τον χρόνο κατα-

σκευής του ακινήτου. Αρνήθηκε όµως να επιστρέ-

ψει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά στον πο-

λίτη.

3.3.5 ΟΑΣΑ

Θέµατα που αφορούν τα µέσα µαζικής µεταφοράς

θίγουν οι αναφορές που κατατέθηκαν για τον

ΟΑΣΑ και τις θυγατρικές εταιρείες του, ΗΣΑΠ ΑΕ

και ΕΘΕΛ ΑΕ. Οι υποθέσεις που παρατίθενται στη

συνέχεια αποτελούν παραδείγµατα καλής συνεργα-

σίας των υπηρεσιών αυτών µε τον Συνήγορο του

Πολίτη. Αφορούν κυρίως τοµείς άσκησης πολιτικής

και υποδηλώνουν την ύπαρξη πραγµατικού ενδια-

φέροντος για εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

3.3.5.1 Αναµόρφωση δροµολογίων

για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού

Σπουδαστές του ΙΕΚ Νέας Ιωνίας διαµαρτυρήθη-

καν, επειδή το τελευταίο δροµολόγιο της γραµµής

ΕΘΕΛ 444 Πατήσια-Χαλάνδρι, που εξυπηρετεί

την επιστροφή τους, πραγµατοποιείται στις 19:20

και όχι στις 22:00, όπως είναι προγραµµατισµένο

έτσι ώστε να συµπίπτει µε το τέλος των µαθηµά-

των τους. Για το θέµα αυτό είχαν απευθυνθεί εγ-

γράφως στον ΟΑΣΑ αλλά δεν έλαβαν απάντηση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στον ∆ιευ-

θύνοντα Σύµβουλο του ΟΑΣΑ και ζήτησε τη συµ-

βολή του στην επανεξέταση του αιτήµατος. Η

αντίδραση του οργανισµού ήταν άµεση και µέσα σε

σύντοµο χρονικό διάστηµα ικανοποιήθηκε το αίτη-

µα για την αλλαγή των δροµολογίων.

3.3.5.2 Προµήθεια µειωµένων εισιτηρίων 

από τα εκδοτήρια του ΗΣΑΠ

Παρά το γεγονός ότι, σύµφωνα µε τον νόµο, η επί-

δειξη της φοιτητικής ταυτότητας απαιτείται µόνον

κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων και µετά τη χρήση

του εισιτηρίου, η διοίκηση του ΗΣΑΠ ζητούσε

ήδη κατά την αγορά των εισιτηρίων την επίδειξη

της φοιτητικής ταυτότητας. Με αφορµή σχετική

υπόθεση (1604/2000), ο Συνήγορος του Πολίτη

δέχθηκε ότι η τακτική αυτή διευκολύνει µεν τον

προληπτικό έλεγχο των παραβάσεων, τόνισε όµως

ότι καθιστά αδύνατη την αγορά των εισιτηρίων

από διαφορετικά άτοµα από αυτά που θα χρησιµο-

ποιήσουν τα συγκεκριµένα εισιτήρια. Επισηµαίνε-

ται ότι η τακτική αυτή µόνον προβλήµατα δηµι-

ουργεί, αφού τα µειωµένα εισιτήρια διατίθενται

χωρίς κανέναν περαιτέρω έλεγχο από τα ειδικά

µηχανήµατα που βρίσκονται στους σταθµούς του

ΗΣΑΠ. 

Ο ΗΣΑΠ, διατηρώντας επιφυλάξεις ως προς

το αποτέλεσµα, υιοθέτησε τις απόψεις του Συνη-

γόρου του Πολίτη και εφήρµοσε την ισχύουσα διά-

ταξη. Κατόπιν τούτου, εισιτήρια µειωµένης τιµής

διατίθενται χωρίς την επίδειξη φοιτητικής ταυτό-

τητας. 

3.3.5.3 Έλεγχοι εισιτηρίων 

από υπαλλήλους της ΕΘΕΛ ΑΕ

Από το περιεχόµενο αρκετών αναφορών (7962/

1999, 13937/1999, 13882/1999 κ.ά.) ανέκυψε το

θέµα των προστίµων που επιβάλλονται από τους

ελεγκτές της ΕΘΕΛ ΑΕ, αλλά και από τον τρόπο

µε τον οποίο διενεργούνται οι έλεγχοι των εισιτη-

ρίων. Από την έρευνα που διενεργήθηκε εντοπί-

στηκαν ζητήµατα µη ορθής πληροφόρησης των

επιβατών σε ό,τι αφορά το ύψος του προστίµου και

τα νόµιµα δικαιώµατα των παραβατών (εικοσαήµε-

ρη προθεσµία για την εξόφληση), καθώς και ου-

σιώδεις παραλείψεις στη συµπλήρωση του εντύπου

της «πράξης επιβολής προστίµου» από τα ελεγκτι-

κά όργανα. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε

όλες τις σχετικές αναφορές των πολιτών τονίστηκε

η κακή συµπεριφορά του προσωπικού προς τους

παραβάτες. 

Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του

Πολίτη, η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του

ΟΑΣΑ έδωσε οδηγίες για την επίλυση του ζητήµα-

τος της ενηµέρωσης των παραβατών και της ορθής

συµπλήρωσης της «πράξης επιβολής προστίµου»

από τους ελεγκτές. Σε τηλεφωνική επικοινωνία

του Συνηγόρου του Πολίτη µε τον προϊστάµενο

των ελεγκτών, επισηµάνθηκε και αναγνωρίστηκε

το πρόβληµα της κακής συµπεριφοράς και απο-

σπάστηκε η δέσµευση να καταβληθούν ιδιαίτερες

προσπάθειες βελτίωσης µε συστάσεις και ακριβείς

οδηγίες. Ο Συνήγορος του Πολίτη παρακολουθεί

την υλοποίηση των δεσµεύσεων της ΕΘΕΛ ΑΕ. 

3.4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Από τη στατιστική επεξεργασία των αναφορών

αναδείχθηκε ως προέχουσα µορφή κακοδιοίκησης

η καθυστέρηση έκδοσης διοικητικής πράξης ή επι-

τέλεσης υλικής ενέργειας (20,7%). Ακολουθούν η

παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας (18,8%), η κα-

θυστέρηση απάντησης ή η µη απάντηση σε ερώτη-

µα-αίτηµα πολίτη (10,1%) και η ελλιπής ή ανύπαρ-

κτη πληροφόρηση (9,1%). Αν σε αυτές τις κατηγο-

ρίες προστεθούν τα λειτουργικά και οργανωτικά

προβλήµατα (9,1%), η µη εφαρµογή των αρχών της

αναλογικότητας (7,2%), της χρηστής διοίκησης

(6,7%), της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης (4,3%),
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οι υπόλοιπες διοικητικές παρατυπίες (2,9%) και η

µη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (2,4%), εξάγε-

ται το συµπέρασµα ότι χωρίς να εντοπίζεται στο

σύνολο των υπηρεσιών διοικητικής ή αποφασιστι-

κής αρµοδιότητας του ΥΠΕΧΩ∆Ε, η κακοδιοίκηση

καλύπτει ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων στο υπουρ-

γείο αυτό.

Κατά τη διάρκεια των επαφών του µε ορισµέ-

νες από τις υπηρεσίες του υπουργείου, το επιστη-

µονικό προσωπικό του Κύκλου Σχέσεων Κράτους-

Πολίτη διαπίστωσε µια αδικαιολόγητη απροθυµία

των αρµόδιων υπαλλήλων να συνεργαστούν µε την

Αρχή. Ιδιαίτερη συχνότητα παρουσίασε το φαινό-

µενο αυτό στη Γενική ∆ιεύθυνση Τεχνικής Υπο-

στήριξης και Λοιπών Έργων. Η στάση αυτή αφο-

ρούσε τόσο τον χειρισµό µεµονωµένων υποθέσεων

όσο και την προσπάθεια ρύθµισης θεµάτων γενικό-

τερου ενδιαφέροντος διά της νοµοθετικής οδού.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τη δεύτερη αυτή κατηγορία

περιπτώσεων, τη συµπεριφορά των υπηρεσιών του

υπουργείου διέκρινε µια διάχυτη αίσθηση αδιαφο-

ρίας για τις πραγµατικές παραµέτρους των προ-

βληµάτων, η οποία οδήγησε στην απόρριψη των

επιχειρηµάτων, που κατά καιρούς έθετε υπόψη

τους ο Συνήγορος του Πολίτη, χωρίς ουσιαστική

τεκµηρίωση. 

3.4.1 Τέλη χρήσης µηχανηµάτων έργων

Το ζήτηµα των τελών χρήσης µηχανηµάτων έργων,

που παρουσιάστηκε ήδη στην ετήσια έκθεση του

Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 1999 (βλ. Ετή-
σια έκθεση 1999, σ. 278, 4.4.1), εξακολουθεί να

αποτελεί αντικείµενο διαφωνίας µεταξύ του Υπουρ-

γείου ΠΕΧΩ∆Ε και του Κύκλου Σχέσεων Κράτους-

Πολίτη. Επειδή και κατά το 2000 δεν υπήρξε αντα-

πόκριση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε στις προτάσεις του Συ-

νηγόρου του Πολίτη ούτε επιδείχθηκε πρόθεση συ-

νεργασίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες µε στόχο

την εξεύρεση λύσης, ο Κύκλος Σχέσεων Κράτους-

Πολίτη, λαµβάνοντας υπόψη και τις νέες αναφορές

πολιτών που κατατέθηκαν το 2000 για το θέµα αυ-

τό, χειρίστηκε εκ νέου το ζήτηµα και υπέβαλε σχε-

τικό πόρισµα στο ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Στο πόρισµα αυτό οµαδοποιήθηκαν και κατη-

γοριοποιήθηκαν τα προβλήµατα τα οποία ανέκυ-

ψαν από τον χειρισµό των αναφορών, συγκεντρώ-

θηκαν και παρουσιάστηκαν συνοπτικά όλες οι περι-

πτώσεις επιβολής τελών χρήσης κατά τις οποίες

εντοπίστηκε κακοδιοίκηση από πλευράς εµπλεκό-

µενων υπηρεσιών και, τέλος, υποβλήθηκαν τεκµη-

ριωµένες προτάσεις για την οριστική και δίκαιη

ρύθµιση του θέµατος, µε την επισήµανση ότι αυτό

θα απέβαινε προς όφελος τόσο των αναφερόµενων

πολιτών όσο και του δηµοσίου.

3.4.1.1 Βεβαίωση τελών χρήσης 

µηχανηµάτων έργων παρά το αντίθετο περιε-

χόµενο δηµόσιου εγγράφου

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της έλλειψης συνερ-

γασίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την ορθολογική αντιµε-

τώπιση του προβλήµατος αποτελεί η κατά παρά-

βαση της αρχής της έγγραφης απόδειξης άρνηση

της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και

Λοιπών Έργων να δεχθεί γεγονός που βεβαιώνεται

σε δηµόσιο έγγραφο. Ο αναφερόµενος πολίτης

(υπόθεση 10337/2000) αγόρασε µηχάνηµα έργου

το 1984 και απέκτησε τη σχετική άδεια κυκλοφο-

ρίας. Το 1989 το µηχάνηµα πουλήθηκε και ο νέος

ιδιοκτήτης το παρόπλισε και στη συνέχεια το κατέ-

στρεψε. Το 1993 ο προσφεύγων πολίτης, εν όψει

της επιβολής των τελών χρήσης µηχανηµάτων

έργων, κατέθεσε στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρε-

σιών της Νοµαρχίας Αθηνών αίτηση για τη δια-

γραφή του µηχανήµατος, συνοδευόµενη από το

πωλητήριο συµβόλαιο, την άδεια κυκλοφορίας και

τις πινακίδες. Παράλληλα γνωστοποίησε στην ίδια

υπηρεσία τόσο την κατά το 1989 αλλαγή κυριότη-

τας του µηχανήµατος έργου όσο και τη µεταγενέ-

στερη παρόπλιση και καταστροφή του. Στις ενέρ-

γειες αυτές, καθώς και στη σύνταξη του περιεχο-

µένου της σχετικής αίτησης, προέβη σύµφωνα µε

τις οδηγίες που του δόθηκαν από τους υπαλλήλους

της παραπάνω υπηρεσίας.

Το 2000, µετά την παρέλευση επτά ετών, η ∆ι-

εύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχίας

Αθηνών απευθύνθηκε στην αρµόδια διεύθυνση του

ΥΠΕΧΩ∆Ε και ζήτησε τη διαγραφή του µηχανή-

µατος, αφού πρώτα κάλεσε τον πολίτη να καταβά-

λει τα τέλη χρήσης του µηχανήµατος για το τρέχον

έτος. Το Υπουργείο αρνήθηκε να προβεί στη δια-

γραφή, ισχυριζόµενο ότι ο πολίτης όφειλε συνολι-

κά τα τέλη χρήσης που αναλογούσαν στα έτη

1994-2000 και αµφισβητώντας την ουσιαστική και

τυπική εγκυρότητα της σχετικής αίτησης διαγρα-

φής. Η αιτιολογία που προέβαλε η σχετική υπηρε-

σία ήταν ότι: 

α) Στην από 1993 αίτηση διαγραφής που κατέ-

θεσε ο πολίτης ζητήθηκε η διαγραφή του µηχανή-

µατος µε διαφορετικό γραφικό χαρακτήρα από αυ-

τόν του υπόλοιπου κειµένου που αναφερόταν στη

µεταβίβαση του µηχανήµατος. 

β) ∆εν ήταν δυνατόν να εµπεριέχονται στην

ίδια αίτηση δυο αιτήµατα ταυτόχρονα (µεταβίβαση

και διαγραφή).

γ) ∆εν υπήρχε πάνω στην αίτηση συγκεκριµένη

σηµείωση για τη συνηµµένη κατάθεση της άδειας

και των πινακίδων κυκλοφορίας του µηχανήµατος. 

Αφού µελέτησε την υπόθεση, ο Συνήγορος του

Πολίτη πρότεινε την επανεξέταση της συγκεκριµέ-
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νης περίπτωσης και τη διαγραφή του εν λόγω µη-

χανήµατος από την ηµεροµηνία υποβολής της σχε-

τικής αίτησης (22.12.1993), επισηµαίνοντας ότι ο

πολίτης προέβη στη σύνταξη και την υποβολή της

σχετικής αίτησης διαγραφής σύµφωνα µε τις προ-

φορικές οδηγίες που του δόθηκαν από την αρµόδια

υπηρεσία (∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της

Νοµαρχίας Αθηνών) και τους υπαλλήλους της. Για

τυχόν τυπικές παραλείψεις ή ασαφή διατύπωση

του κειµένου της αίτησης δεν έφερε ευθύνη ο ίδιος

αλλά η αρµόδια υπηρεσία, η οποία δεν άσκησε τον

ενδεδειγµένο έλεγχο. 

Πρέπει ακόµη να σηµειωθεί ότι την περίοδο

εκείνη οι αρµόδιες διευθύνσεις τεχνικών υπηρε-

σιών δεν χορηγούσαν στους ενδιαφεροµένους ειδι-

κό έντυπο αίτησης διαγραφής µηχανηµάτων έρ-

γων. Επιπλέον, ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε

ότι οι κρίσεις της υπηρεσίας περί διαφορετικού

γραφικού χαρακτήρα ήταν εξ ολοκλήρου αυθαίρε-

τες και βασίζονταν σε προσωπικές εκτιµήσεις

υπαλλήλου. Πρόσθεσε δε ότι, εφόσον η υπηρεσία

το επιθυµούσε και το έκρινε σκόπιµο, µπορούσε να

προσφύγει στη δικαιοσύνη για τη διενέργεια γρα-

φολογικής ή και κάθε άλλης πρόσφορης εξέτασης

της αίτησης, προκειµένου να διακριβώσει τη γνη-

σιότητά της. Έως τότε, όµως, όφειλε να την απο-

δεχθεί όσον αφορά την τυπική της υπόσταση, κα-

θώς, σύµφωνα µε την αρχή της έγγραφης απόδει-

ξης όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 438 του

ΚΠολ∆, η αλήθεια του περιεχοµένου των δηµό-

σιων εγγράφων τεκµαίρεται έως ότου αυτά προ-

σβληθούν για πλαστότητα, και συνεπώς επιβάλλε-

ται η παραδοχή των όσων βεβαιώνονται σε αυτά

ως αληθή. 

Το ΥΠΕΧΩ∆Ε, αποδεχόµενο τις θέσεις του

Συνηγόρου του Πολίτη, προέβη στη διαγραφή του

µηχανήµατος από την ηµεροµηνία κατάθεσης της

σχετικής αίτησης, δηλαδή από το 1993.

3.4.2 Άρνηση καταβολής επιδότησης
συγκατοίκησης σεισµοπαθούς
λόγω θανάτου των δικαιούχων

Πολίτις προσέφυγε στην Αρχή (υπόθεση 7092/

2000), προκειµένου να της καταβληθεί από το Γρα-

φείο Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων (ΓΑΣ) Αι-

γάλεω η επιδότηση συγκατοίκησης σεισµοπαθούς,

που δικαιούνταν οι αποβιώσαντες γονείς της, για το

διάστηµα που τους φιλοξένησε. Το ΓΑΣ αρνήθηκε

να ικανοποιήσει το αίτηµά της, επικαλούµενο το

γεγονός ότι η 3876/14.9.99 απόφαση του Υπουρ-

γού ΠΕΧΩ∆Ε ανέφερε ότι δικαιούχοι της επιδότη-

σης ήταν οι ιδιοκτήτες ή οι ενοικιαστές κατοικιών

που χαρακτηρίστηκαν κατεδαφιστέες ή προσωρινά

µη κατοικήσιµες, οι οποίοι, προκειµένου να καλύ-

ψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες, µπορούσαν να

ενοικιάσουν κατοικία ή να φιλοξενηθούν σε φιλικό

ή συγγενικό σπίτι.

Με αφορµή την αναφορά αυτή, ο Συνήγορος

του Πολίτη πρότεινε την τροποποίηση της εν λόγω

υπουργικής απόφασης (βλ. κεφ. ΣΤ΄), έτσι ώστε σε

περιπτώσεις που οι φιλοξενούµενοι δικαιούχοι

αποβιώσουν το επίδοµα αυτό να λαµβάνουν όσοι

τους φιλοξένησαν και για όλο το χρονικό διάστηµα

της φιλοξενίας. 

Αρχικά, η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµο-

πλήκτων (ΥΑΣ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε απέρριψε την

πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη, ισχυριζόµενη

ότι, σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι φι-

λοξενήσαντες τον σεισµόπληκτο δεν µπορούν σε

καµία περίπτωση να λάβουν το επίδοµα, το οποίο

δικαιούνται µόνον οι νόµιµοι κληρονόµοι του. Στη

συνέχεια όµως η ΥΑΣ επανεξέτασε το θέµα, εν

όψει και της εµµονής του Συνηγόρου του Πολίτη

στην άποψή του για υιοθέτηση της σχετικής πρό-

τασης, και αφενός κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η

επίλυση του θέµατος απαιτούσε νοµοθετική ρύθµι-

ση, αφετέρου δεσµεύθηκε να καταβάλει την επιδό-

τηση συγκατοίκησης στην ενδιαφερόµενη θυγατέ-

ρα και µοναδική κληρονόµο των δικαιούχων, εφό-

σον αυτή προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που πι-

στοποιούν την ιδιότητά της ως µοναδικής κληρο-

νόµου. 

3.5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Οι αναφορές των πολιτών που ήγειραν ζητήµατα

κακοδιοίκησης σχετικά µε το Υπουργείο Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευµάτων αποτελούν το 8%

των αναφορών που δέχθηκε ο Κύκλος. Κατά ένα

µεγάλο µέρος, τα θέµατα που αποτέλεσαν αντικεί-

µενο διαφοράς των πολιτών µε το ΥΠΕΠΘ αφο-

ρούσαν το δικαίωµα πρόσβασης σε διοικητικά έγ-

γραφα. Οι ενδεικτικές περιπτώσεις που παρουσιά-

ζονται παρακάτω αποδεικνύουν την ελλιπή εµπέ-

δωση εκ µέρους των υπηρεσιών του υπουργείου

αφενός της αρχής της διαφάνειας της διοικητικής

δράσης και αφετέρου της υποχρέωσης εξυπηρέτη-

σης των πολιτών µέσα στις προβλεπόµενες χρονι-

κές προθεσµίες. 

Σηµαντικό τµήµα των αναφορών αυτών σχετί-

ζεται µε τη λειτουργία του ∆ΙΚΑΤΣΑ, το οποίο

παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα εξαιτίας της σώ-

ρευσης λειτουργικών και οργανωτικών αδυναµιών.

Ήδη από την αρχή της λειτουργίας του Συνηγό-

ρου του Πολίτη είχαν διαφανεί οι έντονες αυτές

δυσλειτουργίες και καταβλήθηκε προσπάθεια να

ξεκινήσει διάλογος µε τον φορέα αυτόν, ώστε να

αντιµετωπιστούν σε ρεαλιστική βάση (βλ. Ετήσια
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έκθεση 1999, σ. 254, 2.4.5). Κατά το έτος 2000

έγινε η πρώτη προσπάθεια οµαδοποίησης των

προβληµάτων, η οποία θα ολοκληρωθεί µέσα στο

2001 και θα καταλήξει στη σύνταξη πορίσµατος

που θα περιλαµβάνει οργανωτικές και λειτουργικές

προτάσεις για την ορθολογικότερη λειτουργία του

∆ΙΚΑΤΣΑ.

3.5.1 Άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα 

Ο ενδιαφερόµενος, πρόεδρος συλλόγου πτυχιού-

χων επιστήµης ηλεκτρονικών υπολογιστών περιφε-

ρειακού πανεπιστηµίου, ζήτησε την παρέµβαση του

Συνηγόρου του Πολίτη, προκειµένου να λάβει αντί-

γραφα των πιστοποιητικών που κατέθεσαν οι υπο-

ψήφιοι εκπαιδευτικοί για να εγγραφούν στους πίνα-

κες διοριστέων του κλάδου ΠΕ 19 - Πληροφορικής

ΑΕΙ. Στην αίτησή του επισήµανε ότι η ∆ιεύθυνση

Προσωπικού δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του

ΥΠΕΠΘ είχε αρνηθεί να του χορηγήσει τα αντί-

γραφα που ζητούσε (υπόθεση 9807/2000).

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε την επανεξέ-

ταση του αιτήµατος, µε το σκεπτικό ότι η άρνηση

πρόσβασης σε έγγραφα παραβιάζει τη διάταξη του

άρθρου 5, παράγρ. 2 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ια-

δικασίας, σύµφωνα µε την οποία όποιος έχει ειδι-

κό έννοµο συµφέρον δικαιούται να λαµβάνει γνώση

των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις

δηµόσιες υπηρεσίες, εκτός αν αυτά αφορούν την

ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου ή αν παραβλά-

πτεται το απόρρητο που προβλέπεται σε ειδικές

διατάξεις. Κάθε περιορισµός του δικαιώµατος γνώ-

σης των εγγράφων που φυλάσσονται σε δηµόσια

υπηρεσία πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά αιτιο-

λογηµένη πράξη της διοίκησης, άλλως παραβιάζει

την αρχή της νοµιµότητας. 

Ύστερα από την παρέµβαση της Αρχής, η ∆ι-

εύθυνση Προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-

σης του ΥΠΕΠΘ χορήγησε στον πολίτη τα έγγρα-

φα που είχε ζητήσει. 

3.5.2 Καθυστέρηση χορήγησης
αντιγράφου πτυχίου

Ο αναφερόµενος πολίτης (υπόθεση 3386/2000)

ζήτησε την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

στη Γραµµατεία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-

στηµίου Αθηνών, προκειµένου να του χορηγηθεί

επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου του, το οποίο

θα χρησιµοποιούσε για την έκδοση άδειας άσκη-

σης ιατρικού επαγγέλµατος στην Ιρλανδία. Επιση-

µαίνεται ότι το σχετικό αίτηµα είχε υποβληθεί

εγγράφως στις 22.6.1999, στις 21.9.1999 και στις

15.2.2000 από το Ιατρικό Συµβούλιο της Ιρλαν-

δίας (Medical Council) και η αρµόδια υπηρεσία

δεν είχε απαντήσει. Η καθυστέρηση ικανοποίησης

του αιτήµατος οφειλόταν στη δυσκολία της Γραµ-

µατείας να ερευνήσει το αρχείο για αναζήτηση

εγγράφων που είχαν εκδοθεί το 1966. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στον

Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής και επισήµανε την

αδικαιολόγητη καθυστέρηση ικανοποίησης του αι-

τήµατος του πολίτη. Αποτέλεσµα της διαµεσολά-

βησης της Αρχής ήταν να χορηγηθεί τελικά, στις

15.5.2000, το αντίγραφο του πτυχίου που είχε ζη-

τήσει ο πολίτης.

3.5.3 ∆ΙΚΑΤΣΑ

Οι αναφορές των πολιτών που σχετίζονται µε το

∆ΙΚΑΤΣΑ αναδεικνύουν µε ενάργεια τα σηµαντι-

κότερα λειτουργικά και οργανωτικά προβλήµατα

που αντιµετωπίζει το Κέντρο. Το περιεχόµενο των

σχετικών αναφορών εστιάζεται κυρίως στα ακό-

λουθα θέµατα: 

α) Στην εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση που

παρατηρείται στην αναγνώριση των τίτλων σπου-

δών αλλοδαπών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, γεγονός

που έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια σηµαντικών

ευκαιριών εύρεσης εργασίας και την αδυναµία συµ-

µετοχής σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού. 

β) Στην ελλιπή ή ανύπαρκτη πληροφόρηση των

πολιτών σχετικά µε την πορεία των υποθέσεών

τους. Η αδυναµία τηλεφωνικής ή προσωπικής επι-

κοινωνίας των ενδιαφεροµένων µε τους υπαλλή-

λους του ∆ΙΚΑΤΣΑ επιδεινώνει την κατάσταση και

επιτείνει τις διαµαρτυρίες. 

γ) Στην αδυναµία οµοιόµορφης άσκησης των

αρµοδιοτήτων του Κέντρου. Παρατηρείται διαφο-

ρετική αντιµετώπιση παρόµοιων υποθέσεων, ιδίως

στις περιπτώσεις αναγνώρισης ισοτιµίας και αντι-

στοιχίας µαθηµάτων και βαθµολογίας. 

δ) Στην απουσία πειστικής αιτιολόγησης των

αποφάσεων, η οποία θα δηµιουργούσε στον πολίτη

ασφάλεια για δίκαιη κρίση και θα αποφεύγονταν

έτσι η έντονη αµφισβήτηση των αποφάσεων.

Η υπόθεση που ακολουθεί αναδεικνύει το πρό-

βληµα που προκύπτει από την καθυστέρηση στη

διεκπεραίωση των υποθέσεων και τις δυσµενείς για

τον πολίτη συνέπειες.

3.5.3.1 Μείωση βαθµολογίας εξαιτίας 

νοµοθετικής µεταβολής µεταγενέστερης 

της αίτησης 

Στις 17.5.1999 ο πολίτης ζήτησε (υπόθεση 8882/

2000) από το ∆ΙΚΑΤΣΑ βεβαίωση ισοδυναµίας

της βαθµολογίας του ήδη αναγνωρισµένου τίτλου

σπουδών του. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση που

ήταν ανηρτηµένη στον πίνακα ανακοινώσεων του
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∆ΙΚΑΤΣΑ, η πράξη αναγνώρισης πρέπει να κοινο-

ποιείται στον πολίτη µέσα σε 20 ηµέρες από την

ηµέρα κατάθεσης της αίτησης. Το ∆ΙΚΑΤΣΑ υπε-

ρέβη κατά πολύ την προθεσµία των 20 ηµερών και

εξέδωσε την πράξη αυτή τον Μάρτιο 2000, δηλα-

δή ύστερα από δέκα µήνες. Στο µεταξύ, τον Νοέµ-

βριο του 1999 τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 2738/1999, ο

οποίος τροποποίησε την κλίµακα αντιστοιχίας της

βαθµολογίας, µε αποτέλεσµα η τελική βαθµολογία

του ενδιαφεροµένου να αντιστοιχεί σε «λίαν κα-

λώς» και όχι σε «άριστα», όπως θα συνέβαινε, αν η

πράξη αναγνώρισης είχε γίνει νόµιµα πριν από την

τροποποίηση του νόµου. Ο πολίτης ζήτησε την

παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη προς το

∆ΙΚΑΤΣΑ, προκειµένου να επανεξεταστεί το αρ-

χικό αίτηµά του, µε βάση τον νόµο που ίσχυε κατά

τον χρόνο υποβολής της αίτησης. 

Σύµφωνα µε την αρχή της µη αναδροµικότη-

τας των νόµων, ο Συνήγορος του Πολίτη τάχθηκε

υπέρ της αποδοχής του αιτήµατος του πολίτη:

στις περιπτώσεις δυσµενούς νοµοθετικής µεταβο-

λής, το αίτηµα του πολίτη κρίνεται µε βάση την

ευνοϊκότερη ρύθµιση, η οποία ίσχυε κατά το χρο-

νικό διάστηµα µέσα στο οποίο η διοίκηση ήταν

υποχρεωµένη να απαντήσει στο αίτηµα. Επιπλέ-

ον, επισηµάνθηκε ότι δεν είναι επιτρεπτή η επι-

δείνωση της θέσης του πολίτη λόγω της µεταβο-

λής του νοµοθετικού πλαισίου, όταν η αιτία της

επιδείνωσης είναι αποτέλεσµα της αδικαιολόγη-

της καθυστέρησης της διοίκησης να απαντήσει

εµπρόθεσµα στο αίτηµά του. 

Τελικά, το ∆Σ του ∆ΙΚΑΤΣΑ υιοθέτησε το

σκεπτικό του Συνηγόρου του Πολίτη και αναγνώ-

ρισε την αντιστοιχία της βαθµολογίας σύµφωνα µε

όσα ίσχυαν πριν από τη νοµοθετική µεταβολή. 

3.6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Οι αναφορές που είχαν ως αντικείµενο τη διοικη-

τική δράση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-

κών Ασφαλίσεων αφορούσαν όχι τόσο τις κεντρι-

κές υπηρεσίες του υπουργείου όσο τα δύο επο-

πτευόµενα από αυτό ΝΠ∆∆, τον Οργανισµό Απα-

σχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) και τον

Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). 

3.6.1 ΟΑΕ∆

Τα περισσότερα προβλήµατα που ανακύπτουν µε

τον ΟΑΕ∆ οφείλονται στην έλλειψη ενηµέρωσης

των πολιτών σχετικά µε τα δικαιώµατά τους αλλά

και τις προϋποθέσεις άσκησής τους. ∆ιαπιστώνε-

ται ότι οι υπηρεσίες του οργανισµού δεν αποδίδουν

την απαραίτητη σηµασία στην ενηµέρωση των

πολιτών, έτσι ώστε να γίνονται απόλυτα αντιλη-

πτές οι προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωµάτων

τους και να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόµενος τον

ακριβή τρόπο που πρέπει να ενεργήσει. Το γεγο-

νός αυτό, σε συνδυασµό µε την έλλειψη διάθεσης

για εξυπηρέτηση που συχνά χαρακτηρίζει τη συ-

µπεριφορά των αρµόδιων υπαλλήλων, έχει ως απο-

τέλεσµα να απευθύνονται οι πολίτες στον ΟΑΕ∆

περισσότερες από µία φορές µε το ίδιο αίτηµα,

υποβάλλοντας ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας.

Γίνεται δηλαδή φανερό ότι η αδυναµία σύντοµης

και αποτελεσµατικής διεκπεραίωσης των υποθέσε-

ων των πολιτών έχει δυσµενή αποτελέσµατα όχι

µόνο σε αυτούς αλλά και στη λειτουργία του οργα-

νισµού.

3.6.1.1 Άρνηση επιχορήγησης νέου 

ελεύθερου επαγγελµατία λόγω συνάφειας 

της νέας εµπορικής δραστηριότητας 

µε το επάγγελµα του πατέρα

Νέα επιχειρηµατίας εµπορίας λιπαντικών και ελα-

στικών αυτοκινήτων ζήτησε από τον ΟΑΕ∆ Γρεβε-

νών να την εντάξει σε πρόγραµµα επιχορήγησης

νέων ελεύθερων επαγγελµατιών (υπόθεση 8909/

2000). Το αίτηµα απορρίφθηκε µε την αιτιολογία

ότι η επιχείρηση δεν µπορούσε να θεωρηθεί νέα,

διότι ο πατέρας της ενδιαφεροµένης ήδη ασκούσε

εµπόριο υγρών καυσίµων. Κατά της απορριπτικής

απόφασης ασκήθηκε ένσταση στην κεντρική υπη-

ρεσία του ΟΑΕ∆, η οποία απορρίφθηκε έναν χρό-

νο µετά την υποβολή της, για τον ίδιο λόγο. Η εν-

διαφερόµενη προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολί-

τη και ζήτησε τη διαµεσολάβησή του, προκειµένου

να λάβει την επιδότηση. 

Η παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη συ-

νέβαλε ώστε να συνεκτιµηθούν από τον ΟΑΕ∆

γεγονότα που αγνοήθηκαν και στα δύο προηγούµε-

να στάδια κρίσης της αίτησης της ενδιαφεροµένης.

Τα γεγονότα αυτά ήταν η τυπική έναρξη νέας επι-

χείρησης και η διαφοροποίηση ανάµεσα στα αντι-

κείµενα του εµπορίου των δύο επιχειρήσεων, όπως

προέκυπτε από την άδεια λειτουργίας του πρατη-

ρίου καυσίµων. Με αυτά τα δεδοµένα ο ΟΑΕ∆

αποδέχθηκε τελικά το αίτηµα επιχορήγησης της

ενδιαφεροµένης.

3.6.2 Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας 

Από τις αναφορές που σχετίζονται µε τον ΟΕΚ

και διερευνήθηκαν από τον Κύκλο Σχέσεων Κρά-

τους-Πολίτη αναδείχθηκε ως κύριο πρόβληµα η

τάση του οργανισµού για περιορισµό του δικαιώ-

µατος στεγαστικής συνδροµής. Σε πολλές περι-

πτώσεις οι λύσεις που επιλέχθηκαν ήταν αντίθετες
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προς τον καταστατικό σκοπό του φορέα, που είναι

η εξασφάλιση κατοικίας στις κατηγορίες ατόµων

που προβλέπει ο κανονισµός του. Αυτή η πρακτι-

κή περιορίζει ασφυκτικά και ενίοτε παράνοµα το

σχετικό δικαίωµα, αποκλείοντας τη δυνατότητα

ερµηνείας του κανονισµού, σύµφωνα µε την αρχή

της χρηστής διοίκησης. Ο Συνήγορος του Πολίτη

θεωρεί ότι ο ΟΕΚ οφείλει κατά την άσκηση των

αρµοδιοτήτων του να ενεργεί µε απόλυτο σεβασµό

στον καταστατικό σκοπό του και να επιλέγει

λύσεις κατά το δυνατόν εγγύτερες σε αυτόν.

3.6.2.1 Άρνηση χορήγησης συµπληρωµατικού

στεγαστικού δανείου σε σεισµοπαθή λόγω

προγενέστερης δανειοδότησής του

Ο ενδιαφερόµενος (υπόθεση 3115/2000) είχε δα-

νειοδοτηθεί από τον ΟΕΚ για την απόκτηση κα-

τοικίας στην Κοζάνη, την οποία αγόρασε το 1993.

Η κατοικία αυτή καταστράφηκε ολοσχερώς από

τον σεισµό της 3ης Μαΐου 1995. Μετά την τριετή

αναστολή για την καταβολή των δόσεων, που δό-

θηκε στους δανειολήπτες του ΟΕΚ, ο ενδιαφερό-

µενος όφειλε να καταβάλει τοκοχρεωλυτικές δό-

σεις για το ακίνητο αυτό, που είχε όµως κατα-

στραφεί και δεν ικανοποιούσε τον σκοπό για τον

οποίο αγοράστηκε. Με το επιχείρηµα αυτό, ο πο-

λίτης ζήτησε από τον ΟΕΚ συµπληρωµατικό δά-

νειο για την εκ νέου ανέγερση της κατοικίας του.

Το αίτηµα απορρίφθηκε, διότι, σύµφωνα µε το άρ-

θρο 29 του κανονισµού του ΟΕΚ, δεν επιτρέπεται

η δανειοδότηση προσώπων που έχουν τύχει ήδη

στεγαστικής συνδροµής. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε το αίτηµα εύ-

λογο και ζήτησε από τον Υπουργό Εργασίας να

αξιοποιήσει τη δυνατότητα που του παρέχει το άρ-

θρο 12, παράγρ. 2 του Ν. 1641/1986 για τη χορή-

γηση του συµπληρωµατικού δανείου στον ενδιαφε-

ρόµενο. Πρότεινε δε να συµπληρωθεί η ισχύουσα

νοµοθεσία, ώστε να καταστεί δυνατή η εκ νέου δα-

νειοδότηση ατόµων που έτυχαν στεγαστικής συν-

δροµής, πλην όµως επλήγησαν από φυσικά φαινό-

µενα κατά τρόπο που αχρήστευσε τη συνδροµή αυ-

τή. Αποτέλεσµα της παρέµβασης του Συνηγόρου

του Πολίτη ήταν η θέσπιση διάταξης νόµου (άρθρο

14 του Ν. 2819/2000), µε την οποία παρέχεται

πλέον η δυνατότητα στους πληγέντες από σεισµό

να δανειοδοτηθούν εκ νέου από τον οργανισµό,

προκειµένου να καλύψουν τις στεγαστικές τους

ανάγκες.

Ωστόσο, η περίπτωση του ενδιαφεροµένου δεν

έχει αντιµετωπιστεί ακόµη αποτελεσµατικά, διότι

η σχετική διάταξη δεν έχει αναδροµική ισχύ. Ως

προς το αίτηµά του, όµως, αναµένεται η απάντηση

του Υπουργού Εργασίας (βλ. κεφ. ΣΤ΄). 

3.6.2.2 Ανάκληση ευνοϊκής διοικητικής

πράξης για χορήγηση δανείου 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορά µε αντι-

κείµενο δύο αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλί-

ου του ΟΕΚ (υπόθεση 7964/2000). Η δεύτερη από

αυτές (αρ. 53/16.7.98) ακυρώνει την πρώτη (αρ.

17/9.3.98), σύµφωνα µε την οποία η πολίτις κρίθη-

κε δικαιούχος στεγαστικής συνδροµής ή άτοκου

δανείου, ως άτοµο µε ειδικές ανάγκες. Όµως, µε τη

δεύτερη απόφασή του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

του ΟΕΚ απέρριψε χωρίς καµία αιτιολογία το αίτη-

µα της δικαιούχου για χορήγηση άτοκου δανείου. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από τον πρό-

εδρο του ΟΕΚ την ανάκληση της δεύτερης από-

φασης, η οποία, ως ανάκληση πρότερης ευνοϊκής

διοικητικής πράξης, όφειλε να είναι αιτιολογηµέ-

νη. Ο πρόεδρος του ΟΕΚ απάντησε ότι η πολίτις

δεν υπάγεται στην κατηγορία των δικαιούχων της

παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κανονισµού του

ΟΕΚ επειδή ήταν άγαµη. Σύµφωνα µε το γράµµα

της σχετικής διάταξης, µόνον οι απαριθµηµένες σε

αυτό κατηγορίες «δικαιούνται άµεσης στεγαστικής

συνδροµής». Με νέο έγγραφό του, ο Συνήγορος

του Πολίτη κάλεσε τον πρόεδρο του ΟΕΚ να λάβει

υπόψη του ότι η πολίτις εντάσσεται στην κατηγο-

ρία των βαριά κινητικά ανάπηρων ατόµων που πε-

ριγράφεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 31 του

κανονισµού του ΟΕΚ, τα οποία ανεξάρτητα από

την οικογενειακή τους κατάσταση θεµελιώνουν δι-

καίωµα στεγαστικής συνδροµής. Υπέδειξε δε ότι γι’

αυτόν άλλωστε τον λόγο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

του ΟΕΚ ενέκρινε το πρώτο αίτηµα της ενδιαφε-

ροµένης. 

Από τη συνδυαστική ερµηνεία των δύο παρα-

γράφων προκύπτει ότι για όλες τις κατηγορίες που

καλύπτει η παράγραφος 2 στοιχειοθετείται άµεση

αξίωση στέγασης και άρα παρεπόµενη ανάλογη

υποχρέωση της διοίκησης. Αντίθετα, για την κατη-

γορία που αναφέρεται στην παράγραφο 3, στην

οποία ανήκει η πολίτις, απλώς θεµελιώνεται δικαί-

ωµά της να τύχει στεγαστικής συνδροµής. Εποµέ-

νως, εάν ο ΟΕΚ είχε αρνηθεί από την αρχή τη στε-

γαστική συνδροµή, δεν θα ετίθετο θέµα. Όµως, το

γεγονός ότι η πρώτη αίτηση έγινε δεκτή και εκ των

υστέρων ακυρώθηκε άνευ αιτιολογίας συνιστά ανά-

κληση νόµιµης ευνοϊκής διοικητικής πράξης. Οι νό-

µιµες ατοµικές διοικητικές πράξεις από τις οποίες

οι διοικούµενοι απέκτησαν δικαιώµατα δεν ανακα-

λούνται. Ειδικότερα δε αποκλείεται η ανάκληση

ατοµικών επωφελών διοικητικών πράξεων λόγω µε-

ταγενέστερης διαφορετικής εκτίµησης των δεδοµέ-

νων που ήδη υπήρχαν κατά την έκδοση της πράξης

και στα οποία η πράξη στηρίζεται, καθώς και για

λόγους σκοπιµότητας. 
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Με αυτό το σκεπτικό ο Συνήγορος του Πολίτη

ζήτησε από τον ΟΕΚ να επαναφέρει σε ισχύ την

πρώτη απόφασή του. Με καθυστέρηση 7 µηνών ο

ΟΕΚ ισχυρίστηκε ότι η αρ. 17/1998 απόφαση ελή-

φθη «εκ πλάνης περί τα πράγµατα» και ότι πρόκει-

ται για ανάκληση παράνοµης πράξης, που για τον

λόγο αυτόν είναι νόµιµη. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, λαµβάνοντας υπόψη

την ανεπαρκή αιτιολογία και την καθυστέρηση της

πράξης ανάκλησης της αρ. 17/1998 απόφασης του

∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΕΚ, συνέταξε πόρι-

σµα που απέστειλε στον Υπουργό Εργασίας. Έως

τις 31.12.2000 ο ΟΕΚ δεν είχε ανταποκριθεί στο

παραπάνω αίτηµα. 

3.7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο µικρός αριθµός αναφορών που έλαβε ο Κύκλος

Σχέσεων Κράτους-Πολίτη και αφορούν το Υπουρ-

γείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (1,22% στο σύ-

νολο των εντός αρµοδιότητας αναφορών) δεν επι-

τρέπουν τη συναγωγή γενικότερων συµπερασµά-

των. Από τις υποθέσεις που παρουσιάζονται στη

συνέχεια διαφαίνεται η πολύ καλή συνεργασία του

υπουργείου αυτού µε τον Κύκλο Σχέσεων Κράτους-

Πολίτη και η ύπαρξη διάθεσης για επίλυση των

προβληµάτων που ανακύπτουν. Επισηµαίνεται ότι

δεν περιλαµβάνονται σε αυτή την ενότητα υποθέ-

σεις του αφορούν τις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και

Επικοινωνιών, οι οποίες αποτελούν υπηρεσίες των

νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων. 

3.7.1 Έλεγχος των ∆Χ επιβατηγών 
αυτοκινήτων (ταξί) που κυκλοφορούν
χωρίς νόµιµη άδεια

Με αφορµή αναφορά του Συνδικάτου Αυτοκινητι-

στών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) εξετάστηκε το ζήτηµα

ελέγχου της νοµιµότητας των αδειών των οχηµά-

των δηµόσιας χρήσης (υπόθεση 6213/2000). Από

τα έγγραφα που προσκοµίστηκαν διαπιστώθηκε

ότι, πράγµατι, λόγω ελλιπούς ελέγχου, πολλά δη-

µόσιας χρήσης επιβατηγά (∆ΧΕ) αυτοκίνητα κυ-

κλοφορούν χωρίς νόµιµη άδεια. Αυτό µεθοδεύεται

µε δύο τρόπους:

α) Κατά την απόσυρση ενός ∆ΧΕ αυτοκινήτου

δηλώνεται ψευδώς απώλεια των πινακίδων και της

άδειας και στη συνέχεια αυτά χρησιµοποιούνται για

να κυκλοφορήσει παράνοµα άλλο αυτοκίνητο, για

το οποίο δεν έχει αποκτηθεί νόµιµη άδεια κυκλο-

φορίας ως ∆ΧΕ.

β) Κυκλοφορούν ως ∆ΧΕ αυτοκίνητα µε πλα-

στογραφηµένες πινακίδες και άδεια. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε τα σοβα-

ρά αυτά προβλήµατα στον Υπουργό Μεταφορών

και Επικοινωνιών και τόνισε τη σπουδαιότητα του

θέµατος, αφού από τα στοιχεία που έχει στη διά-

θεσή του προκύπτει ότι ο αριθµός των ∆ΧΕ αυτο-

κινήτων που κυκλοφορούν παράνοµα στην Αττική

είναι ιδιαίτερα υψηλός. Με πρόσφατη απόφαση

του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Α-

44342/2942/28.7.00), συγκροτήθηκαν µεικτές επι-

τροπές, στις οποίες συµµετέχει και εκπρόσωπος

του ΣΑΤΑ, για την απογραφή και τον έλεγχο του

δικαιώµατος της νόµιµης κυκλοφορίας των κυκλο-

φορούντων ∆ΧΕ αυτοκινήτων στο Νοµαρχιακό ∆ι-

αµέρισµα Αθηνών. Έργο αυτών των επιτροπών εί-

ναι η απογραφή των ∆ΧΕ αυτοκινήτων και ο έλεγ-

χος της νόµιµης κυκλοφορίας τους ως ∆ΧΕ αυτοκι-

νήτων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των φακέ-

λων τους. Σύµφωνα µε την παραπάνω υπουργική

απόφαση, µετά το πέρας του ελέγχου θα συντάσ-

σεται πρακτικό, το οποίο θα υπογράφεται από τα

τρία µέλη της επιτροπής και θα τίθεται στον φάκε-

λο του αυτοκινήτου. Η εκτέλεση του έργου, που

προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 6 µήνες, θα πιστο-

ποιείται µε έγγραφο προς τη ∆ιεύθυνση Επιβατι-

κών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και

Επικοινωνιών. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη πιστεύει ότι µε τον

τρόπο αυτόν θα αντιµετωπιστεί το θέµα των ∆ΧΕ

αυτοκινήτων που κυκλοφορούσαν χωρίς νόµιµες

άδειες κυκλοφορίας. 

3.7.2 Άρνηση ταξινόµησης
πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου 

Πολίτης (υπόθεση 8192/2000), κάτοικος εξωτερι-

κού που έχει µετοικήσει στην Ελλάδα, έκανε αίτηση

για εκτελωνισµό πετρελαιοκίνητου ΙΧ αυτοκινήτου.

Για τον λόγο αυτόν υπέβαλε στο Τελωνείο Αθηνών

όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κατέβαλε

τέλος ταξινόµησης. Όµως, σύµφωνα µε τις οδηγίες

του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, η

∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νο-

µαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας αρνήθηκε να

ταξινοµήσει το αυτοκίνητο, γιατί αυτό δεν πληρού-

σε τις οδηγίες ΕΟΚ 88/76 και 88/78. Το Τελωνείο

Αθηνών από την άλλη πλευρά, επειδή δεν είχε

αρµοδιότητα να ελέγξει εάν το συγκεκριµένο όχηµα

µπορούσε στη συνέχεια να ταξινοµηθεί, εισέπραξε

νόµιµα το τέλος ταξινόµησης, µε αποτέλεσµα να

αδυνατεί να το επιστρέψει ως αχρεωστήτως κατα-

βληθέν.

Το πρόβληµα εντοπίστηκε στην έλλειψη συ-

ντονισµού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι-

νωνιών µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου

Οικονοµικών και τις προξενικές αρχές, οι οποίες

δεν ήταν σε θέση να ενηµερώσουν τον πολίτη για
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το πρόβληµα που θα αντιµετώπιζε εκ των υστέρων,

ούτως ώστε να µην προχωρήσει στον εκτελωνισµό

του αυτοκινήτου του. Όπως διαπιστώθηκε, οι πα-

ραπάνω υπηρεσίες αγνοούσαν το περιεχόµενο της

κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουρ-

γών ΠΕΧΩ∆Ε, Μεταφορών και Επικοινωνιών και

Οικονοµικών, όπου προβλέπονται οι διαδικασίες

και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον χα-

ρακτηρισµό των επιβατηγών αυτοκινήτων ως αντιρ-

ρυπαντικής τεχνολογίας, και ορίζεται ότι ο χαρα-

κτηρισµός γίνεται πριν από την καταβολή των

οφειλόµενων φορολογικών επιβαρύνσεων. 

Την κατάσταση αυτή ανέπτυξε ο Συνήγορος

του Πολίτη σε έγγραφό του προς τον Υπουργό

Μεταφορών και Επικοινωνιών, προτείνοντας ως

λύση βασισµένη στην αρχή της χρηστής διοίκησης

την κατ’ εξαίρεση και µε ατοµική ρύθµιση ταξινό-

µηση του αυτοκινήτου. Στο ίδιο έγγραφο, ο Συνή-

γορος του Πολίτη εισηγήθηκε στον υπουργό να

µεριµνήσει για την αποφυγή παρόµοιων περιστατι-

κών στο µέλλον, ενηµερώνοντας σχετικά τις τελω-

νειακές και προξενικές αρχές, καθώς και τα Υπουρ-

γεία Οικονοµικών και Εξωτερικών και προάγοντας

τις συνθήκες συντονισµού τους.

Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών

αποδέχθηκε τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πο-

λίτη και στο πλαίσιο της οµοιόµορφης εφαρµογής

του κοινοτικού δικαίου προχώρησε στην κατ’ εξαί-

ρεση ταξινόµηση του αυτοκινήτου, χωρίς την προ-

σκόµιση του πιστοποιητικού καυσαερίων που

απαιτούσε η σχετική ΚΥΑ. Ακόµη, διαβεβαίωσε

τον Συνήγορο του Πολίτη ότι η οριστική κατάργη-

ση του παραπάνω πιστοποιητικού µελετάται από

τα συναρµόδια Υπουργεία Μεταφορών και Επικοι-

νωνιών και ΠΕΧΩ∆Ε.

3.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Από τις αναφορές του έτους 2000 που κατατέθη-

καν στον Συνήγορο του Πολίτη και ενέπιπταν στην

αρµοδιότητα του Κύκλου Σχέσεων Κράτους-Πολί-

τη, ποσοστό 2% αφορούσε θέµατα του Υπουργείου

Πολιτισµού. Παρά τον µικρό αριθµό τους, οι ανα-

φορές αυτές ανέδειξαν χαρακτηριστικές και σοβα-

ρές µορφές κακοδιοίκησης. 

Το µείζον πρόβληµα που ανέκυψε κατά τη διε-

ρεύνηση των αναφορών εντοπίζεται στην αδυναµία

του υπουργείου να εκδώσει, µέσα στις προβλεπόµε-

νες ή εύλογες προθεσµίες, πράξεις που προαπαι-

τούν την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων άλλων

οργάνων, των οποίων η σύγκληση καθυστερεί. Επί-

σης, χαρακτηριστική είναι η αδυναµία του υπουρ-

γείου να εκπληρώσει συµβατικές υποχρεώσεις του

που έχουν οικονοµικό κυρίως χαρακτήρα. 

Προβλήµατα παρουσιάστηκαν ακόµη κατά την

εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα ∆ιοικητικής

∆ιαδικασίας σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε ιδιωτι-

κά έγγραφα που φυλάσσονταν σε υπηρεσίες του

υπουργείου. Η ελλιπής κατανόηση από τους αρµό-

διους υπαλλήλους της σπουδαιότητας των διατάξε-

ων αυτών, καθώς και η αδυναµία τους να τις εφαρ-

µόσουν σωστά, αξιολογώντας τις ιδιαιτερότητες κά-

θε υπόθεσης, συνεπάγεται στις περισσότερες περι-

πτώσεις την απόρριψη των σχετικών αιτηµάτων,

κατά παράβαση της αρχής της διαφάνειας. Για τους

λόγους αυτούς οι πράξεις που απορρίπτουν αιτήµα-

τα πρόσβασης σε έγγραφα στερούνται πολύ συχνά

της ειδικής αιτιολογίας που απαιτεί ο νόµος. 

Οι υποθέσεις που παρουσιάζονται στη συνέ-

χεια επιλέχθηκαν µε κριτήριο τις προαναφερθείσες

µορφές κακοδιοίκησης. 

3.8.1 Καθυστέρηση έκδοσης άδειας
λειτουργίας σχολής αυτοδυτών

Εκπρόσωποι σχολής αυτοδυτών στη Λέσβο (υπό-

θεση 11953/1999) ζήτησαν από την Εφορεία Ενα-

λίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού να

τους επιτραπεί η χρήση συγκεκριµένου θαλάσσιου

χώρου στην περιοχή της Μυτιλήνης, προκειµένου

να αναπτύξουν εκεί την εκπαιδευτική τους δραστη-

ριότητα. Η άδεια παραχώρησης προϋπέθετε την

έλλειψη αρχαιολογικού ενδιαφέροντος του χώρου,

γεγονός που όφειλε να ελέγξει και να βεβαιώσει η

Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων. 

Η υπηρεσία αρχικά απέρριψε το αίτηµα παρα-

χώρησης χώρου –που είχε ήδη ελεγχθεί από αυτήν

µε αφορµή αίτηση για έκδοση άδειας εγκατάστα-

σης ιχθυοκαλλιέργειας– µε την αιτιολογία ότι η

λειτουργία σχολής αυτοδυτών απαιτούσε πιο εκτε-

ταµένο και λεπτοµερή έλεγχο του θαλάσσιου χώ-

ρου που θα παραχωρούνταν. Ο έλεγχος όµως κα-

θυστερούσε υπερβολικά µε την επίκληση «του φόρ-

του εργασίας», ενώ η πρόταση των ενδιαφεροµέ-

νων να επισπευστεί η ελεγκτική διαδικασία µε δική

τους δαπάνη απορρίφθηκε από την Εφορεία ως µη

σύννοµη. Επισηµαίνεται ότι σε παρόµοια περίπτω-

ση αίτησης αποδέσµευσης χώρου για εγκατάσταση

ιχθυοκαλλιέργειας ο έλεγχος του χώρου πραγµατο-

ποιήθηκε από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

Η αβεβαιότητα για την έκβαση της υπόθεσης

και η αδυναµία ενηµέρωσής τους για τις πραγµατι-

κές προθέσεις της διοίκησης υποχρέωσε τους εν-

διαφεροµένους να ζητήσουν τη διαµεσολάβηση

του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος, κατά τη διε-

ρεύνηση του θέµατος διαπίστωσε ότι οι επιστολές

των ενδιαφεροµένων προς τη Γενική Γραµµατέα

αρχικά και τον Υπουργό Πολιτισµού στη συνέχεια

δεν είχαν απαντηθεί έως τις 31.12.2000. Πέντε
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µήνες µετά την τελευταία επιστολή του Συνηγόρου

του Πολίτη διενεργήθηκε έλεγχος σε τέσσερις θα-

λάσσιες περιοχές της Μυτιλήνης. Αν και οι περιο-

χές αυτές δεν παρουσίασαν αρχαιολογικό ενδιαφέ-

ρον, η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων δεν έχει εκ-

δώσει τη σχετική άδεια, διότι εκκρεµεί η απόφαση

αποχαρακτηρισµού των περιοχών αυτών, που θα

ληφθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο,

όποτε αυτό συνεδριάσει. 

Η υπόθεση παραµένει εκκρεµής, χωρίς να µπο-

ρεί να προσδιοριστεί ο χρόνος έκδοσης της οριστι-

κής απάντησης από το Υπουργείο Πολιτισµού, µε

αποτέλεσµα αυτή η κατάσταση να επιφέρει σοβα-

ρότατη οικονοµική βλάβη στους ενδιαφεροµένους. 

3.8.2 Καθυστέρηση εκ µέρους του Ταµείου
Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ) καταβολής 
υπολοίπου αµοιβής σε οµάδα µελετητών 

Οι ενδιαφερόµενοι προσέφυγαν στον Συνήγορο

του Πολίτη (υπόθεση 3192/1999) διαµαρτυρόµενοι

για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση που, ύστερα

από τη µονοµερή καταγγελία της σχετικής σύµβα-

σης από το ΤΑΠ, παρατηρείται στην έγκριση και

την καταβολή του υπολοίπου της αµοιβής τους για

εκπόνηση µελέτης µε θέµα τη «Συνολική ανάδειξη

του Κάστρου Πάργας». Η καθυστέρηση οφειλόταν

στην παράλειψη αποτίµησης της εκπονηθείσας ερ-

γασίας από τη ∆ιεύθυνση Αποτυπώσεων και Συντή-

ρησης Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισµού. 

Αφού διαπίστωσε τη µεγάλη καθυστέρηση, ο

Συνήγορος του Πολίτη επικοινώνησε επανειληµ-

µένα µε τη ∆ιεύθυνση Αποτυπώσεων και Συντήρη-

σης Κτιρίων κατά το διάστηµα Μαΐου-Σεπτεµβρί-

ου 1999, προκειµένου η τελευταία να προβεί στην

αποτίµηση της εργασίας που είχε ολοκληρωθεί

από τους αναδόχους του έργου και στον οριστικό

καθορισµό της αµοιβής τους. Η έλλειψη ανταπό-

κρισης εκ µέρους της ∆ιεύθυνσης υποχρέωσε τον

Συνήγορο του Πολίτη να ζητήσει µε δύο επιστολές

του την προσωπική συνδροµή του Υπουργού Πολι-

τισµού, τον Ιανουάριο και τον Μάιο του 2000 αντί-

στοιχα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι για το ίδιο θέµα

ενηµερώθηκε και ο Πρωθυπουργός.

Τον Ιούλιο του 2000, ύστερα από συνεχείς πα-

ρεµβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, το ∆ιοικητι-

κό Συµβούλιο του ΤΑΠ ενέκρινε τελικά την πληρω-

µή της υπόλοιπης αµοιβής στους ενδιαφεροµένους. 

3.8.3 Άρνηση χορήγησης εγγράφων που
φυλάσσονταν στο Υπουργείο Πολιτισµού

Ο Σύνδεσµος Ελλήνων Παραγωγών Κινηµατογρά-

φου, Τηλεόρασης και Βίντεο ζήτησε την παρέµβα-

ση του Συνηγόρου του Πολίτη (υπόθεση 12449/

1999) προκειµένου να του χορηγηθούν από το

Υπουργείο Πολιτισµού τα έγγραφα, µε βάση τα

οποία αναγνωρίστηκε ο Σύνδεσµος Ανεξάρτητων

Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων ως αντι-

προσωπευτικό σωµατείο του κλάδου αυτού. Τα έγ-

γραφα ζητήθηκαν για να ελεγχθεί η νοµιµότητα

της αναγνώρισης αυτής και να διασφαλιστεί η ισό-

τιµη συµµετοχή των σωµατείων του κλάδου στη δι-

αδικασία επιλογής των εκπροσώπων τους ως µε-

λών της γενικής συνέλευσης του Ελληνικού Κέ-

ντρου Κινηµατογράφου. 

Το Υπουργείο Πολιτισµού αρνούνταν επί τρία

χρόνια να ικανοποιήσει το αίτηµα, επικαλούµενο

έλλειψη έννοµου συµφέροντος του αιτούντος. Ο

Συνήγορος του Πολίτη υπενθύµισε στο Υπουργείο

Πολιτισµού την υποχρέωση που πηγάζει από τις

διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 2690/1999

και του άρθρου 16 του Ν. 1599/1986 και προσδιό-

ρισε το δικαίωµα της ισότιµης συµµετοχής στη δια-

δικασία επιλογής µελών του Ελληνικού Κέντρου

Κινηµατογράφου καθώς και το έννοµο συµφέρον

του ενδιαφερόµενου συνδέσµου να λάβει γνώση

των εγγράφων που ζητήθηκαν. 

Το Υπουργείο Πολιτισµού χορήγησε τελικά τα

έγγραφα στο ενδιαφερόµενο σωµατείο.

3.9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ο µικρός αριθµός των αναφορών που αφορούν το

Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (1,26% επί του

συνόλου) καθιστά ουσιαστικά αδύνατη τη συναγωγή

γενικότερων συµπερασµάτων. Επιτρέπει όµως τη

διαπίστωση ότι η εφαρµογή των διατάξεων που σχε-

τίζονται µε θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότη-

τά του αποτελεί σηµείο τριβής στις σχέσεις του µε

τους πολίτες. Ενδεικτικό είναι ότι στο σύνολο των

υποθέσεων που έχουν ως αντικείµενο το υπουργείο,

ποσοστό 35,3% αφορά την παράλειψη οφειλόµενης

νόµιµης ενέργειας, γεγονός που υποδεικνύει την

ύπαρξη προβληµάτων κατά την εφαρµογή και την

ερµηνεία των διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα του

ΥΕΝ. Η υπόθεση που ακολουθεί παρουσιάζει επι-

πλέον προβλήµατα συντονισµού των υπηρεσιών του

ΥΕΝ και επιλέχθηκε για τον επιπρόσθετο λόγο ότι

αφορά µεγάλο αριθµό πολιτών.

3.9.1 Αποκλεισµός υποψήφιας από τον
διαγωνισµό για την κατάταξη δόκιµων
λιµενοφυλάκων στο Λιµενικό Σώµα 

Με αναφορά της στην Αρχή (υπόθεση 14886/

2000), πολίτις διαµαρτύρεται για την άρνηση του

Κεντρικού Λιµεναρχείου Πάτρας να παραλάβει και

να πρωτοκολλήσει τα δικαιολογητικά που προσκό-
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µισε εµπρόθεσµα για τη συµµετοχή της σε διαγωνι-

σµό για την κατάταξη δόκιµων λιµενοφυλάκων στο

Λιµενικό Σώµα. Κατά την κρίση του υπαλλήλου που

παρέλαβε τα δικαιολογητικά, το απολυτήριο που

προσκόµισε η πολίτις ήταν απολυτήριο ενιαίου

πολυκλαδικού λυκείου µε ειδικότητα, ενώ η προκή-

ρυξη απαιτούσε απολυτήριο τίτλο χωρίς ειδικότητα. 

Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση της υπό-

θεσης, µερικά λιµεναρχεία παρέλαβαν δικαιολογη-

τικά υποψηφίων µε παρόµοια απολυτήρια. Η πα-

ράλειψη του ΥΕΝ να παράσχει σαφείς οδηγίες στα

λιµεναρχεία όσον αφορά την παραλαβή των δικαι-

ολογητικών και η άρνηση του Κεντρικού Λιµεναρ-

χείου Πάτρας να πρωτοκολλήσει την αίτηση της

ενδιαφεροµένης είχαν ως αποτέλεσµα την άνιση

µεταχείριση πολιτών. 

Με έγγραφό του προς τον Κλάδο Προσωπικού

και ∆ιοικητικής Μέριµνας του Λιµενικού Σώµατος

(∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Εκ-

παίδευσης ΥΕΝ) ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε

ότι η άρνηση παραλαβής των δικαιολογητικών της

ενδιαφεροµένης έγινε κατά παράβαση των διατάξε-

ων του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999 αλλά και του

άρθρου 6 της προκήρυξης διαγωνισµού κατάταξης

δόκιµων λιµενοφυλάκων (ανδρών και γυναικών) του

2000, όπου αναφέρεται ότι η αρµόδια τριµελής επι-

τροπή παραλαµβάνει τα δικαιολογητικά των υπο-

ψηφίων και ελέγχει την πληρότητα και την εµπρό-

θεσµη υποβολή τους, εκτός από τις περιπτώσεις

που ο υποψήφιος δεν έχει το απαιτούµενο ανά-

στηµα ή όριο ηλικίας. Για την αντιµετώπιση του ου-

σιαστικού προβλήµατος που αφορά τον καθορισµό

του τύπου του απολυτηρίου λυκείου που επιτρέπει

τη συµµετοχή στον διαγωνισµό αυτόν, ο Συνήγορος

του Πολίτη πρότεινε η συνεργασία µε το Υπουργεί-

ου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης

και Εκπαίδευσης του ΥΕΝ αναγνωρίζει τα προ-

βλήµατα που προέκυψαν κατά την παραλαβή των

αιτήσεων για τον διαγωνισµό και γνωστοποίησε

στην Αρχή την πρόθεσή της να προωθήσει υπουρ-

γική απόφαση σε συνεργασία µε το ΥΠΕΠΘ που

θα εντάσσεται στη λογική των προτάσεων του Συ-

νηγόρου του Πολίτη. 

3.10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Η συνεργασία του Συνηγόρου του Πολίτη µε το

Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και

Αποκέντρωσης αφορούσε ως επί το πλείστον θέ-

µατα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε

ορισµένες περιπτώσεις η µεσολάβηση της ∆ιεύθυν-

σης ΟΤΑ του ΥΠΕΣ∆∆Α, καθώς και η απλή κοινο-

ποίηση του πορίσµατος του Συνηγόρου του Πολίτη

στην Υπουργό ΕΣ∆∆Α είχαν θετικά αποτελέσµατα

για την εξέλιξη της υπόθεσης. Πέραν τούτου, ιδιαί-

τερα προβληµάτισαν τον Κύκλο Σχέσεων Κράτους-

Πολίτη οι υποθέσεις που αφορούσαν την Επιτροπή

του άρθρου 2, παράγρ. 2 του Ν. 2690/1999, που

είναι αρµόδια να επιβάλλει πρόστιµα για καθυστε-

ρήσεις των υπηρεσιών να διεκπεραιώνουν τις υπο-

θέσεις των πολιτών µέσα στις νόµιµες προθεσµίες.

Με αφορµή τα λειτουργικά και οργανωτικά προ-

βλήµατα που ανέκυψαν από τον µεγάλο αριθµό των

αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην Κεντρική Επιτρο-

πή του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991, κρίθηκε σκό-

πιµη η αποκέντρωσή της σε επίπεδο περιφερειών

και τέθηκε προθεσµία 60 ηµερών για την εξέταση

των αιτηµάτων των πολιτών. Παρά ταύτα η αποτε-

λεσµατικότητα της λειτουργίας των επιτροπών αυ-

τών εξακολουθεί να αµφισβητείται, κυρίως σε ό,τι

αφορά τον χρόνο εξέτασης των αιτήσεων και την

αιτιολογία των αποφάσεων. 

Ο Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη ερεύνησε

κατ’ αρχήν αν ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αρ-

µοδιότητα να παρέµβει στις περιπτώσεις όπου ο

πολίτης αναφέρεται κατά των επιτροπών αυτών.

Εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης του έργου τους, κρί-

θηκε σκόπιµο να αποφεύγεται κάθε επέµβαση στην

ουσιαστική κρίση της επιτροπής. Για τον λόγο αυ-

τόν, η µεσολάβηση της Αρχής περιορίζεται στον

έλεγχο της τήρησης της προβλεπόµενης διαδικα-

σίας και της προφανούς παρανοµίας της απόφα-

σης. Στην πράξη, αυτό που εξετάζεται σε κάθε πα-

ρόµοια αναφορά είναι η τήρηση ή µη της προθε-

σµίας των 60 ηµερών που ορίζει ο νόµος, αλλά και

η επάρκεια της αιτιολόγησης που περιέχει η κρίση

της επιτροπής. Παράδειγµα ανεπαρκούς αιτιολό-

γησης αποτελεί η υπόθεση που ακολουθεί.

3.10.1 Αιτιολόγηση της απόφασης
της Επιτροπής του άρθρου 2, 
παράγρ. 2 του Ν. 2690/1999

Με αναφορά του προς τον Συνήγορο του Πολίτη

(υπόθεση 6740/2000), ο ενδιαφερόµενος έθεσε µε-

ταξύ άλλων και το θέµα της απόρριψης αιτήµατός

του από την Επιτροπή του άρθρου 2, παράγρ. 2

του Ν. 2690/1999. Η επιτροπή απέρριψε το αίτη-

µά του µε το αιτιολογικό ότι η ιδιότητά του ως

δηµοσίου υπαλλήλου επέβαλλε τη µη τήρηση των

προθεσµιών που προβλέπει ο Κώδικας ∆ιοικητικής

∆ιαδικασίας για απάντηση από τις δηµόσιες υπη-

ρεσίες σε θέµατα που σχετίζονται µε την ιδιότητά

του ως δηµοσίου υπαλλήλου. Ο Συνήγορος του

Πολίτη επισήµανε στην επιτροπή τις αδυναµίες

που εντόπισε στη θεµελίωση της απόφασής της,

κυρίως όσον αφορά το µέρος το οποίο διακρίνει
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τον δηµόσιο υπάλληλο από κάθε άλλο πολίτη. Πα-

ρέπεµψε µάλιστα στην αρ. ∆Ι∆Α∆/Φ.18/784/28/

7.1.97 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆η-

µόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, όπου αναφέ-

ρονται οι προθεσµίες µέσα στις οποίες η υπηρεσία

οφείλει να απαντάει στους δηµοσίους υπαλλήλους.

Έως τις 31.12.2000 η επιτροπή δεν είχε απαντή-

σει στον Συνήγορο του Πολίτη.

3.11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Μικρός αριθµός αναφορών που περιήλθαν στον

Κύκλο αφορούσε τις υπηρεσίες του Υπουργείου

Εθνικής Άµυνας. Ενδεικτικά παρουσιάζεται η πα-

ρακάτω υπόθεση, που αφορά την παραβίαση της

αρχής της διαφάνειας. Επισηµαίνεται ότι η εξέτα-

ση από τον Συνήγορο του Πολίτη αναφορών που

άπτονται των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνι-

κής Άµυνας προϋποθέτει προηγούµενη αρνητική

απάντηση στο ερώτηµα εάν η συγκεκριµένη ανα-

φορά εµπίπτει στην κατηγορία των ζητηµάτων που

µε το άρθρο 3, παράγρ. 1 του Ν. 2477/1997 εξαι-

ρούνται ρητά από την αρµοδιότητα της Αρχής επει-

δή έχουν σχέση µε «στρατιωτικές υπηρεσίες ως

προς τα θέµατα που αφορούν την εθνική άµυνα και

ασφάλεια». Οι υπηρεσίες του υπουργείου επικαλού-

νται συχνά τη διάταξη αυτή όταν αρνούνται να

παράσχουν στους πολίτες έγγραφα που αυτοί ζη-

τούν, χαρακτηρίζοντάς τα ως απόρρητα, χωρίς

όµως να θεµελιώνουν επαρκώς την άποψή τους αυ-

τή. Η υπόθεση που ακολουθεί εντάσσεται σε αυτό

το πλαίσιο του προβληµατισµού που συνδέεται

άµεσα µε την αρχή της διαφάνειας. 

3.11.1 Χορήγηση εγγράφων 
από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Με έγγραφες αιτήσεις του το 1998 και το 1999, εν-

διαφερόµενος πολίτης (υπόθεση 12784/1999) ζή-

τησε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού τη χο-

ρήγηση εγγράφων που κατά κύριο λόγο αφορούσαν

την απόλυσή του από το Πολεµικό Ναυτικό. Έως

τον ∆εκέµβριο του 1999, οπότε υποβλήθηκε η ανα-

φορά στον Συνήγορο του Πολίτη, τα έγγραφα που

ζητούσε ο πολίτης δεν του είχαν χορηγηθεί.

Από την έρευνα που διενήργησε η Αρχή προέ-

κυψε ότι το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού αρνούνταν

να χορηγήσει τα έγγραφα, επικαλούµενο τον χαρα-

κτήρα τους ως «διαβαθµισµένων» και άρα απόρρη-

των. Κατά τη συνεργασία του µε την αρµόδια υπη-

ρεσία, ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε ότι ο χαρα-

κτηρισµός ενός εγγράφου ως «διαβαθµισµένου» δεν

συνεπάγεται αυτοµάτως τον χαρακτήρα του ως

απορρήτου χωρίς περαιτέρω δικαιολογία. Στη συ-

νέχεια υπογράµµισε τη σηµασία της πλήρους εφαρ-

µογής του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, παρα-

πέµποντας, µεταξύ άλλων, και στην πολύ πρόσφα-

τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας και

τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρι-

στούν απόρρητα στοιχεία και έγγραφα που αναφέ-

ρονται στην αξιολόγηση του προσωπικού των Ενό-

πλων ∆υνάµεων, όταν ζητούνται αντίγραφά τους

από τους ίδιους τους ενδιαφεροµένους. Εξάλλου,

αυτή η προσέγγιση είναι απόρροια της εφαρµογής

των εξής άρθρων του Συντάγµατος: 2 (παράγρ. 1),

5 (παράγρ. 1), 10 (παράγρ. 1) και 20 (παράγρ. 1). 

Ύστερα από επανειληµµένες παρεµβάσεις του

Συνηγόρου του Πολίτη προς το Υπουργείο Εθνι-

κής Άµυνας και την ανταλλαγή αλληλογραφίας, για

να διευκρινιστεί η θέση του υπουργείου σχετικά µε

το απόρρητο του περιεχοµένου των εγγράφων, το

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού χορήγησε τα ζητηθέ-

ντα στον ενδιαφερόµενο.

4. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 1999 

Μείζονα στόχο της Αρχής αποτελεί η υποβολή σε

κάθε ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη

προτάσεων για νοµοθετικές και οργανωτικές ρυθ-

µίσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση συνθηκών

συνεργασίας ικανών να συµβάλουν στην ανταπό-

κριση των δηµόσιων υπηρεσιών. 

Η υιοθέτηση των προτάσεων αυτών στόχο έχει

τη θεραπεία της κακοδιοίκησης κατά τρόπο πάγιο,

ούτως ώστε η διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του

Πολίτη να µην εξαντλείται στην επίλυση ατοµικών

υποθέσεων, αλλά να περιλαµβάνει και περιπτώσεις

που πιθανόν θα προκύψουν στο µέλλον. 

Η από µέρους της διοίκησης ενδεχόµενη απο-

δοχή των προτάσεων της Αρχής αποτελεί επιπλέ-

ον ένδειξη της διάθεσης συνεργασίας των δηµό-

σιων υπηρεσιών µε τον Συνήγορο του Πολίτη µε

στόχο την επίλυση σύνθετων προβληµάτων. Ενδει-

κτικό παράδειγµα αυτής της κατηγορίας προβλη-

µάτων είναι και οι περιπτώσεις όπου η στάση της

διοίκησης είναι σύννοµη, πλην όµως, κατά τον

έλεγχο νοµιµότητας που διεξάγει ο Συνήγορος του

Πολίτη, διαπιστώνεται κενό νόµου ή οργανωτική

δυσλειτουργία δηµόσιας υπηρεσίας, µε αποτέλε-

σµα την ανεπιεική στάση της δηµόσιας διοίκησης

απέναντι στον πολίτη. Μοναδικός τρόπος αντιµε-

τώπισης των περιπτώσεων αυτών είναι η αλλαγή

του νοµοθετικού ή λειτουργικού πλαισίου. Στην

πραγµάτωση αυτών των στόχων κατατείνουν και οι

προτάσεις που εντάσσει ο Συνήγορος του Πολίτη

στις ετήσιες εκθέσεις του.

Ο Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη υπέβαλε

19 προτάσεις νοµοθετικού και οργανωτικού περιε-
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χοµένου που συµπεριλήφθηκαν στην Ετήσια έκθεση
1999. Οι αντιδράσεις των αρµόδιων υπουργείων

έχουν ως εξής:

Υπουργείο Οικονοµικών

α) Το Υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο αφορούν

οι περισσότερες αναφορές που κατατέθηκαν στον

Κύκλο Σχέσεων Κράτους-Πολίτη (ποσοστό 27,4%

για το έτος 1999), απάντησε θετικά σε πρόταση

για νοµοθετική ρύθµιση (βλ. Ετήσια έκθεση 1999,

σ. 273) για το σηµαντικό θέµα της απώλειας, κλο-

πής ή ολικής καταστροφής του σήµατος τελών κυ-

κλοφορίας. Με τις διατάξεις του Ν. 2873/2000,

άρθρο 28, παράγρ. 2 καθιερώθηκε ενιαίο ειδικό

σήµα και θεσπίστηκε η καταβολή πάγιου ποσού

10.000 δρχ. σε περίπτωση απώλειας του σήµατος.

Η νέα διάταξη τροποποίησε προηγούµενη ρύθµιση

που επέβαλλε εκτός από την εκ νέου καταβολή

ολόκληρου του ποσού του αντίστοιχου σήµατος,

πρόστιµο ίσο µε την αξία του. 

β) Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε επανειληµµέ-

να επισηµάνει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό της κα-

κοδιοίκησης που αφορά το Υπουργείο Οικονοµι-

κών εµπίπτει στην κατηγορία της ελλιπούς πληρο-

φόρησης και της κακής επικοινωνίας (25,9%) και

της µη εξυπηρετικής συµπεριφοράς των υπαλλή-

λων (22,3%) (βλ. Ετήσια έκθεση 1999, σ. 273).

Στην προσπάθεια να αντιµετωπιστούν τα φαινόµε-

να αυτά, το υπουργείο ανακοίνωσε στον Συνήγορο

του Πολίτη ότι ανέπτυξε και πρόκειται να εφαρ-

µόσει τα ακόλουθα µέτρα:

• ∆όθηκαν οδηγίες και κατευθύνσεις προς τους

υπαλλήλους των ∆ΟΥ για αρµόζουσα συµπεριφορά

προς τους πολίτες, αναρτήθηκε σε κάθε ∆ΟΥ αφί-

σα κανόνων καλής συµπεριφοράς και εκδόθηκαν ή

πρόκειται να εκδοθούν ο Οδηγός Φορολογικών ∆ι-

αδικασιών, η Χάρτα ∆ικαιωµάτων του Πολίτη και ο

Κώδικας ∆εοντολογίας Υπαλλήλων του Υπουργείου

Οικονοµικών. 

• Έγινε προσπάθεια καταγραφής των κυριότε-

ρων ερωτηµάτων που υποβλήθηκαν στις ∆ΟΥ το

έτος 1999, µε σκοπό να εξαχθούν ασφαλή συµπε-

ράσµατα για την απλούστευση των διαδικασιών

και τη βελτίωση της επικοινωνίας µε τους πολίτες.

γ) Σε σειρά προτάσεων που αφορούσαν τον

τρόπο αποστολής των εκκαθαριστικών σηµειωµά-

των και τις δυσµενείς συνέπειες για τον πολίτη που

επέφερε η µη έγκαιρη αποστολή τους, ο Υφυπουρ-

γός Οικονοµικών απάντησε ότι προβλέπεται η

σύνταξη από το ΚΕΠΥΟ ονοµαστικής κατάστα-

σης για τα χρεωστικά εκκαθαριστικά, η οποία θα

χρησιµοποιείται από τον ταχυδροµικό διανοµέα.

Έτσι, θα σηµειώνεται η πραγµατική ηµεροµηνία

παράδοσης στον φορολογούµενο και θα αποτρέ-

πονται άδικες επιβολές προσαυξήσεων ή απώλεια

φοροαπαλλαγών. 

δ) Αντίθετα, δεν έγινε δεκτή πρόταση για την

ανάκληση εγκυκλίου που προβλέπει την υποχρεω-

τική εξάντληση των ένδικων µέσων κατά δικαστι-

κών αποφάσεων που επιδικάζουν διαφορές αποδο-

χών, µε την αιτιολογία ότι τυχόν εφαρµογή της θα

είχε συνέπεια την επιβάρυνση του προϋπολογι-

σµού µε απρόβλεπτες δαπάνες.

ε) Από το Υπουργείο Οικονοµικών δεν απα-

ντήθηκαν οι προτάσεις που αφορούσαν την επι-

στροφή Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου και την τα-

χεία και αποτελεσµατική λειτουργία της Γνωµοδο-

τικής Επιτροπής ∆ιευκολύνσεων.

Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης

Η διερεύνηση του ζητήµατος που αφορούσε τον

καθορισµό ενιαίου ωραρίου υποδοχής κοινού στις

∆ΟΥ Περιφέρειας Αττικής οδήγησε σε σχετική

πρόταση προς το ΥΠΕΣ∆∆Α για τη ρύθµιση του

θέµατος. Το υπουργείο ανταποκρίθηκε στην πρό-

ταση του Κύκλου Σχέσεων Κράτους-Πολίτη και

εξέδωσε την αρ. ∆ΙΑ∆Π/Γ2/23321/17.2.00 υπουρ-

γική απόφαση, µε την οποία ορίστηκε ενιαίο ωρά-

ριο υποδοχής κοινού. Το Υπουργείο Οικονοµικών

γνωστοποίησε τη σχετική απόφαση στις ∆ΟΥ Ατ-

τικής και ζήτησε την εφαρµογή της. Παράλληλα

ζήτησε από τις υπόλοιπες Περιφέρειες της επι-

κράτειας να εκδώσουν παρεµφερείς αποφάσεις για

τις ∆ΟΥ της αρµοδιότητάς τους (βλ. Ετήσια έκθεση
1999, σ. 273).

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών είχε

κατά το έτος 2000 ικανοποιητική συνεργασία µε

τον Συνήγορο του Πολίτη κατά την επίλυση των

µεµονωµένων υποθέσεων. Θετική κατ’ αρχήν υπήρ-

ξε και η αντίδραση του υπουργείου στις προτάσεις

του Κύκλου για νοµοθετικές και οργανωτικές ρυθµί-

σεις, όπως προκύπτει από την έγγραφη διαβεβαίω-

σή του ότι προτίθεται να προβεί στις αναγκαίες

ενέργειες για την εφαρµογή τους.

α) Σύµφωνα µε τη διαβεβαίωση αυτή, η πρό-

ταση του Κύκλου Σχέσεων Κράτους-Πολίτη για

τροποποίηση του Π∆ 1224/1981, προκειµένου να

εξειδικευθούν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για

την αλλαγή δικαιούχου πρατηρίου καυσίµων, ελή-

φθη υπόψη στην κατάρτιση σχετικού προεδρικού

διατάγµατος (βλ. Ετήσια έκθεση 1999, σ. 276). 

β) Στην ετήσια έκθεση για το έτος 1999 (βλ.

Ετήσια έκθεση 1999, σ. 277) ο Κύκλος Σχέσεων

Κράτους-Πολίτη διατύπωσε προτάσεις προς το
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Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για την

κατάργηση του άρθρου 4 του Π∆ 363/1995, σύµ-

φωνα µε το οποίο υπεύθυνος για τα πρόστιµα που

επιβάλλονται λόγω ρύπανσης από εκποµπές καυ-

σαερίων φορτηγού αυτοκινήτου είναι ο οδηγός και

όχι ο ιδιοκτήτης του φορτηγού αυτοκινήτου. Το

υπουργείο δέχθηκε εν µέρει τις θέσεις της Αρχής,

προτιθέµενο να καταστήσει συνυπεύθυνους τον

ιδιοκτήτη και τον οδηγό οχήµατος σε µελλοντική

τροποποίηση του σχετικού Π∆. 

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας

α) Ο ΟΤΕ αποδέχθηκε και υλοποίησε πρόταση

του Κύκλου (βλ. Ετήσια έκθεση 1999, σ. 282), που

αφορούσε τον ευκρινέστερο προσδιορισµό των

όρων σύµβασης καταχώρισης στον Χρυσό Οδηγό.

Η τροποποίηση της προγενέστερης µορφής της

σύµβασης καταχώρισης οδήγησε σε προσθήκη σε

εµφανές µέρος της πρώτης όψης της σύµβασης έν-

δειξης που αφορά τη διάρκεια της χρέωσης (αριθ-

µός µηνών χρέωσης), ούτως ώστε ο πολίτης να

πληροφορείται µε ευκολία την ακριβή διάρκειά της

και να αποφεύγονται οι σχετικές παρανοήσεις.

β) Ύστερα από την εξέταση της πρότασης του

Κύκλου (βλ. Ετήσια έκθεση 1999, σ. 281) για πρό-

βλεψη αποζηµίωσης σε περίπτωση καθυστέρησης

της παράδοσης αντικειµένων που έχουν αποσταλεί

µέσω του Ταχυδροµείου Επείγουσας Προτεραιό-

τητας, τα ΕΛΤΑ ενηµέρωσαν τον Συνήγορο του

Πολίτη ότι εξετάζουν το ενδεχόµενο καθιέρωσης

νέας υπηρεσίας, µε υψηλότερο τιµολόγιο, το οποίο

θα καλύπτει επιπρόσθετες οικονοµικές ζηµίες του

αποστολέα. 

γ) Έως τις 31.12.2000 τα ΕΛΤΑ δεν είχαν

αντιδράσει στις προτάσεις του Κύκλου Σχέσεων

Κράτους-Πολίτη (βλ. Ετήσια έκθεση 1999, σ. 281)

για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµι-

ουργεί η καθυστερηµένη εξόφληση επιταγών.

δ) Οµοίως, ο Ολυµπιακή Αεροπορία δεν απά-

ντησε στην πρόταση του Κύκλου Σχέσεων Κρά-

τους-Πολίτη (βλ. Ετήσια έκθεση 1999, σ. 281) για

τη διαµόρφωση αντικειµενικών κριτηρίων που θα

χρησιµοποιούνται κατά τη διαδικασία επιλογής

επιβατών στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιµη η

µεταφορά τους µε µικρότερο αεροσκάφος.

ε) Η ∆ΕΗ, στο πλαίσιο της πολύ καλής συνερ-

γασίας της µε τον Κύκλο Σχέσεων Κράτους-Πολί-

τη, αποδέχθηκε και υλοποίησε πρόταση για απαλ-

λαγή των πληγέντων από τον σεισµό του Σεπτεµ-

βρίου του 1999 από τα τέλη επανασύνδεσης ηλε-

κτρικού ρεύµατος.

Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 

Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας δεν απάντησε σε

πρόταση του Κύκλου (βλ. Ετήσια έκθεση 1999, σ.

279) για ενιαία ρύθµιση του τύπου και των διαστά-

σεων των αναπηρικών περιπτέρων, ώστε να λαµ-

βάνονται υπόψη οι ανάγκες που προκύπτουν για

τη χρήση των πεζοδροµίων καθώς και η αισθητική

του χώρου.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµοσίων Έργων

Κατά το έτος 2000 το ΥΠΕΧΩ∆Ε δεν ανταποκρί-

θηκε στις προτάσεις του Κύκλου Σχέσεων Κρά-

τους-Πολίτη που αφορούσαν το θέµα της αναδρο-

µικής επιβολής τελών χρήσης µηχανηµάτων έργων

(βλ. Ετήσια έκθεση 1999, σ. 278). Η ιδιαίτερη

σηµασία του ζητήµατος και η παντελής απουσία

διάθεσης από πλευράς των υπηρεσιών του υπουρ-

γείου για συνεργασία µε την Αρχή οδήγησε στη σύ-

νταξη πορίσµατος, άµεση συνέπεια του οποίου

υπήρξε η ευαισθητοποίηση της πολιτικής ηγεσίας

του ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία στις αρχές του 2001 κά-

λεσε τους συναρµόδιους φορείς να µελετήσουν και

να υποβάλουν προτάσεις για τη διευθέτηση του

θέµατος µέσα σε ρητή προθεσµία.
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