
ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣτΠ

(άρθρο 4, παρ. 6, ν. 3094/2003) 

Ο  Συνήγορος  του  Πολίτη  δέχθηκε  αναφορές  από  κατοίκους  της  νήσου 

Τήλου, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για το περιεχόμενο της υπουργικής απόφασης (YA 

3331.1/01/04 από 27.10.2004 (ΦΕΚ 1615/Β’/29.10.2004) που καθόρισε το δίκτυο 

των  ακτοπλοϊκών  συγκοινωνιών  τοπικών  γραμμών  του  Αιγαίου.  Σύμφωνα  με  τα 

έγγραφα που συνοδεύουν την αναφορά τους, για το θέμα αυτό οι ενδιαφερόμενοι 

απέστειλαν στο γραφείο του Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ερώτημα 

στις 25 Ιουλίου 2005, ουδέποτε όμως έλαβαν απάντηση.

Επειδή το ζήτημα μη απάντησης σε αίτημα πολιτών δεν ανήκει στις «πράξεις 

που ανάγονται  στη  διαχείριση  της  πολιτικής  λειτουργίας»1 και  άρα  εμπίπτει  στην 

αρμοδιότητά  του,  ο  ΣτΠ  απέστειλε  στις  27.12.2005  έγγραφο  προς  το  Γραφείο 

Υπουργού,  ζητώντας  να  απαντηθεί  το  ερώτημα  των  πολιτών  το  συντομότερο, 

εφόσον είχε ήδη παρέλθει η εκ του νόμου προβλεπόμενη προθεσμία των πενήντα 

ημερών (Ν.  3242/2004,  άρθρο 6,  παράγρ.  1).  Ούτε στο έγγραφο αυτό του ΣτΠ 

δόθηκε έγγραφη απάντηση από το Γραφείο Υπουργού. 

Ακολούθησαν  επανειλημμένες  τηλεφωνικές  οχλήσεις  εκ  μέρους  στελεχών 

του  ΣτΠ,  προς  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  Υπουργείου,  προκειμένου  αυτές  να 

απαντήσουν,  όπως  οφείλουν,  στα  αιτήματα  των  πολιτών.  Στη  συνέχεια,  με 

πρωτοβουλία  του  ΣτΠ,  ακολούθησε  τηλεφωνική  επικοινωνία  μεταξύ  του  κου 

Υπουργού και της αρμοδίας Βοηθού Συνηγόρου, κατά την οποία συμφωνήθηκε να 

δοθεί επαρκής πίστωση χρόνου, ώστε να μελετηθεί η υπόθεση και να αποσταλεί η 

σχετική απάντηση. Έκτοτε παρήλθαν αρκετοί μήνες, ακολούθησαν νέες τηλεφωνικές 

επαφές του προσωπικού του ΣτΠ με το προσωπικό του Γραφείου Υπουργού, ουδεμία 

όμως απάντηση εδόθη, παρά την αποστολή και νεότερου εγγράφου από τον ΣτΠ.

 Στις  2.11.2006  ο  κύριος  Υπουργός  επικοινώνησε  τηλεφωνικά  με  τον 

Συνήγορο του Πολίτη,  κ.  Γ. Β. Καμίνη,  και τον ενημέρωσε ότι δεν προτίθεται να 

απαντήσει ευθέως στους ενδιαφερόμενους πολίτες, επικαλούμενος διαδικασία η οποία 

1 Ν. 3094/03, άρθρο 3, Αρμοδιότητες ΣτΠ, παράγρ. 2: Στην αρμοδιότητα του 
(ΣτΠ) δεν υπάγονται οι υπουργοί και υφυπουργοί ως προς τις πράξεις που 
ανάγονται στη διαχείριση της πολιτικής λειτουργίας



πρόκειται  να  διεξαχθεί  ενώπιον  της  Βουλής  σε  σχέση  με  το  περιεχόμενο  του 

ερωτήματος. 

Η υποχρέωση όλων των «αρχών» να απαντούν στα ερωτήματα, αιτήματα 

κ.λπ. των πολιτών απορρέει αμέσως εκ του Συντάγματος (άρθρο 10), ρυθμίζεται δε 

ειδικότερα  στον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  σε  άλλα  νομοθετήματα.  Η 

υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, των γραφείων υπουργού 

μη εξαιρουμένων. Όπως μάλιστα επί λέξει αναφέρεται στο Σύνταγμα, «οι αρχές» είναι 

υποχρεωμένες  «να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά». 

Συνεπώς, η παράλειψη απάντησης στους πολίτες, με το επιχείρημα ότι η απάντηση θα 

δοθεί στη Βουλή, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής διαδικασίας, αντιβαίνει στη διάταξη 

του άρθρου 10 Σ., που κατοχυρώνει το δικαίωμα κάθε πολίτη σε αιτιολογημένη και 

εξατομικευμένη απάντηση.   

Κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 4, παρ. 6, του Ν. 3094/2003, ο 

ΣτΠ δημοσιοποιεί τη μη αποδοχή των προτάσεών του προς το Υπουργείο Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής.


