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Καλλιόπη Σπανόύ
Βοηθός Συνήγορος

Πολλά από τα θέματα με τα οποία 
ασχολείται ο Κύκλος Σχέσεων Κρά-
τους–Πολίτη εμπεριέχουν σημαντι-
κές οικονομικές διαστάσεις. Στη δι-
άρκεια του 2010, οι αναφορές με οι-
κονομικό αντικείμενο παρουσίασαν 
σημαντική αύξηση. Οι συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης αποτυπώθηκαν 
ανάγλυφα, ακόμη και σε περιπτώ-
σεις που ο Συνήγορος του Πολίτη 
(ΣτΠ) δεν είναι αρμόδιος να διερευ- 
νήσει. Πολλές αναφορές περιλάμ-
βαναν αιτήματα για βοήθεια και υπο- 
στήριξη από πολίτες, οι οποίοι ει-
σήλθαν σε φάση έντονης οικονομι-
κής δυσχέρειας ή και αδυναμίας. Σε 
κάθε περίπτωση, οι συνέπειες της οι- 
κονομικής κρίσης έγιναν ιδιαίτερα 
αισθητές. Για τον λόγο αυτόν, η πα-
ρουσίαση των πεπραγμένων του Κύ-
κλου στην ετήσια έκθεση του 2010 
εστιάζει σε θέματα οικονομικής δρα- 
στηριότητας. 

Η επιδείνωση των οικονομικών 
δεδομένων είχε σαφείς 
επιπτώσεις σε όλο το φάσμα των 
σχέσεων μεταξύ διοίκησης και 
πολιτών. Κινδυνεύει μάλιστα να 
συμπαρασύρει πρόσφατες –και 
άρα ακόμη ευάλωτες– κατακτήσεις, 
όπως αυτές των διαδικαστικών 
δικαιωμάτων. 

Η υποχρέωση των υπηρεσιών να 
απαντούν στους πολίτες και μάλιστα 
επαρκώς, να τηρούν τις προθεσμίες 
και άλλες προδιαγραφές της διοικη-
τικής δράσης, που προβλέπει ο Κώδι-
κας Διοικητικής Διαδικασίας, δοκιμά-
ζονται. Θα απαιτηθεί ιδιαίτερη εγρή-
γορση εκ μέρους του πολιτικού και 
διοικητικού συστήματος, ώστε ποιο- 
τικές διαστάσεις της λειτουργίας του 
να μην περιθωριοποιηθούν υπό το 
βάρος οικονομικών προτεραιοτήτων 
και πιέσεων.
Πέρα όμως από τις ανησυχίες, ο ΣτΠ 
εκφράζει ικανοποίηση διότι, στη δι-
άρκεια του 2010, ορισμένες από τις 
προτάσεις που είχε διατυπώσει κα-

τά τα τελευταία χρόνια ενσωματώ-
θηκαν στην πρόσφατη φορολογική  
μεταρρύθμιση (Ν. 3842/2010)1. Με-
ταξύ άλλων, αποκαταστάθηκε μερι-
κώς μια ισορροπία στον τρόπο που 
αντιμετωπίζονται διαδικαστικά δι-
καιώματα, κυρίως στη φορολογία 
συ ζύγων.
Στο σύνολο των αναφορών που εμπί-
πτουν στην αρμοδιότητα του Κύκλου 
και εξετάστηκαν το 2010, το 18,71% 
αφορά θέματα φορολογίας, το 17,17% 
παροχές κοινής ωφέλειας, το 13,06%  
θέματα μεταφορών (με έμφαση στα 
ζητήματα που προέκυψαν κατά τη 
διαδικασία της απόσυρσης αυτοκι-
νήτων παλαιάς τεχνολογίας) και το 
8,61% άλλες οικονομικές δραστηρι-
ότητες (συμπεριλαμβάνονται οι δη- 
μόσιες προμήθειες και ζητήματα που  
σχετίζονται με την ευθύνη του δημο- 
σίου). Με γενικότερα θέματα που 
άπτονται της λειτουργίας της δημό-
σιας διοίκησης (κυρίως περιπτώσεις  
διεκπεραίωσης υποθέσεων) συνδέ- 
εται το 16,83% των αναφορών που εξέ- 
τασε ο Κύκλος.

1  http://www.synigoros.gr/pdf_01/8842_1_

synopsitropop._1.pdf 
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συνέχεια, οι πάγιες αδυναμίες σε διά-
φορα πεδία οικονομικής δραστηριό-
τητας όπου εμπλέκονται το κράτος 
και οι πολίτες, όπως τις έχει καταγρά-
ψει η Αρχή μέσα από τη διερεύνηση 
των σχετικών υποθέσεων.

των προσαρμογών που έχουν πλέ-
ον αρχίσει να εισάγονται στον τρόπο 
οικονομικής διαχείρισης. Ωστόσο, η 
κρίση μάλλον επέτεινε προβλήματα 
τα οποία προϋπήρχαν. υπ’ αυτή την 
έννοια αξίζει να παρουσιαστούν, στη 

Οι επόμενες ενότητες αφιερώνονται 
σε διάφορες πλευρές των οικονομι-
κών σχέσεων κράτους και πολιτών. 
Πρώτα, επιχειρείται μια συνθετική πα- 
ρουσίαση των προβλημάτων που ανέ- 
δειξε η οικονομική κρίση, αλλά και 

ρη αυτή διαχείριση έχει ως συνέπεια  
η μόνη διέξοδος που απομένει για 
τον πολίτη (ο οποίος ήρθε σε συναλ- 
λαγή με τη διοίκηση) να είναι η ανα-
ζήτηση των οφειλομένων δικαστικά,  
μέσω της άσκησης αγωγής για αδι-
καιολόγητο πλουτισμό.
Από την άλλη πλευρά, η καθυστέρη- 
ση εξόφλησης, που επιτείνεται σε 
ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να  
έχει περαιτέρω συνέπειες. 

Ορισμένες από αυτές, οι οποίες μά-
λιστα απασχόλησαν τον ΣτΠ, είναι: 

• Η καθυστέρηση στην καταβολή 
οφειλών. Αυτή συνδέεται άμεσα με 
το ζήτημα της καταβολής των τό-
κων υπερημερίας. Μάλιστα, το ΠΔ 
166/2003 προβλέπει σε ορισμένες 
περιπτώσεις υποχρέωση καταβολής 
τόκων υπερημερίας χωρίς όχληση. 
Επιπροσθέτως, η πρόσφατη νομολο- 
γία έχει επιβάλει την εξομοίωση του 
ύψους των τόκων υπερημερίας που 
καταβάλλει το δημόσιο με εκείνους 
που καταβάλλουν οι ιδιώτες. Η επι-
βολή εκ του νόμου της πληρωμής τό-
κων (και μάλιστα αυξημένων και όχι 
μόνον 6%) σε περίπτωση που υπάρ- 
χει καθυστέρηση στην καταβολή της  
απαίτησης ασκεί σημαντική πίεση 

ρου. Η αναμόρφωση της οικονομι-
κής διαχείρισης με τις διατάξεις του  
νέου Ν. 3871/2010, σε συνδυασμό με 
την επέκταση του ελέγχου του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου σε όλους τους  
ΟΤΑ (Ν. 3852/2010), οδηγούν στην 
αναθεώρηση πρακτικών του παρελ- 
θόντος, όπως είναι εκείνη της «πα-
ράβλεψης», ηθελημένης ή μη, τυ-
χόν παρατυπιών ή/και παρανομιών 
στις διαδικασίες ανάληψης μιας οι-
κονομικής υποχρέωσης. Οι πρακτι- 
κές αυτές αντικαθίστανται από αυ-
στηρό και ενδελεχή έλεγχο για την 
τήρηση των προβλεπόμενων ρυθ-
μίσεων, ο οποίος συνοδεύεται από 
κυρώσεις τόσο για τα πρόσωπα όσο  
και για το κύρος των διοικητικών 
πράξεων. Επίσης, με τον νέο Ν. 3871/ 

2010 περιορίζονται σημαντικά τα 
περιθώρια για τη, συνηθισμένη μέ-
χρι πρότινος, πρακτική της αναζή-
τησης συμπληρωματικών πιστώσε- 
ων (προβλέπονται ανώτατα όρια και  
κυρώσεις), τίθενται δε αυστηρές κυ- 
ρώσεις στην περίπτωση που διαπι- 
στώνεται υπέρβαση στα όρια του 
προϋπολογισμού. Ο ΣτΠ, ως υπερα-
σπιστής της νομιμότητας, επικροτεί 
τη συγκεκριμένη μεταστροφή. Δια- 
πιστώνει, ωστόσο, ότι η αυστηρότε- 

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία 
στην οποία βρίσκεται η χώρα μας επέ- 
τεινε ορισμένα χρονίζοντα προβλή-
ματα της δημόσιας διοίκησης ή και δη-
μιούργησε νέα. Ειδικότερα, διαχρο- 
νικό είναι το ζήτημα της καθυστέ-
ρησης του δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των 
ΟΤΑ και των υπόλοιπων δημόσιων 
φορέων να εξοφλήσουν τις οφειλές 
τους, είτε αυτές αφορούν συμβατι-
κές υποχρεώσεις είτε παροχές προς 
τους πολίτες είτε προκύπτουν από 
άλλους λόγους (π.χ. απαλλοτριώ-
σεις). Σε ετήσιες εκθέσεις παλαιό-
τερων ετών είχαν ήδη επισημανθεί 
τέτοια προβλήματα. Στο πλαίσιο της 
παρούσας οικονομικής συγκυρίας, 
οι καθυστερήσεις αυτές είναι πλέον 
κανόνας. 
Ωστόσο, η πίεση της οικονομικής συ- 
γκυρίας οδήγησε και σε μέτρα εξορ-
θολογισμού προβληματικών διαδι- 
κασιών, τις οποίες είχε εντοπίσει και  
επισημάνει στο παρελθόν ο ΣτΠ. Έτσι,  
η οικονομική διαχείριση μέχρι πρό-
τινος έπασχε από έλλειψη προγραμ- 
ματισμού, συστηματικότητας και αυ-
στηρότητας, όσον αφορά τις προϋπο- 
θέσεις υπό τις οποίες γινόταν η ανάλη-
ψη οικονομικών υποχρεώσεων αφε- 
νός και η εκτέλεση δαπανών αφετέ-

Η οικοΝομικΗ κΡισΗ: ΠΡοΒλΗμαΤα και ΕΥκαιΡιΕσ
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τους διορισμούς που επιβλήθηκε 
για το 2010 και του περιορισμού στις 
προσλήψεις προσωπικού στον δη-
μόσιο τομέα για τα επόμενα έτη (εν-
δεικτικά, υποθέσεις 127440/2010, 
127099/2010, 128456/2010). Ο ΣτΠ 
διερεύνησε υποθέσεις για τις οποίες 
διαπιστώθηκε ότι υπήρχε παράλει-
ψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας 
εκ μέρους της διοίκησης, σχετικά με 
την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
πρόσληψης και τον διορισμό των εν-
διαφερομένων πριν από την έναρξη 
ισχύος του Ν. 3833/2010. υποστηρί-
χθηκε ότι οι περιπτώσεις αυτές δεν 
υπάγονται στην απαγόρευση/ανα-
στολή των διορισμών που θεσπίστη-
κε, δεδομένου ότι οι οικείες διατά-
ξεις του νόμου που προαναφέρθη-
κε δεν έχουν αναδρομική ισχύ, αλ-
λά ισχύουν από τη δημοσίευσή του 
(15.3.2010). 

Θετική εξέλιξη 
Τελικά, τον Οκτώβριο του 2010 
αποφασίστηκε να απορροφη-
θούν, μέσα στο δεύτερο εξάμη-
νο του έτους, όλοι οι επιτυχόντες 
σε διαδικασίες διορισμού/πρόσ-
ληψης σε υπηρεσίες και φορείς 
του δημοσίου για τις οποίες εί-
χαν εκδοθεί οριστικά αποτελέ-
σματα έως και τις 31.12.2009. 

Ειδική αναφορά απαιτείται να γίνει 
και στη φορολογική διοίκηση. Στις 
παρούσες συνθήκες της οικονομι-
κής κρίσης, παρατηρείται μεγαλύτε-
ρη δυσκολία στη διαμεσολάβηση της 
Αρχής προς τη φορολογική διοίκηση. 
Ισχυροποιείται η τάση για αυστηρή, 

συμμόρφωση με δικαστική απόφα-
ση, στην περίπτωση που η οικονο-
μική απαίτηση έναντι του δημοσίου 
έχει επιδικαστεί με δικαστική από-
φαση. Η μη συμμόρφωση συνιστά 
κατάφωρη παραβίαση του Συντάγ-
ματος, αλλά και κρίσιμων διατάξε-
ων τόσο του ευρωπαϊκού όσο και 
του διεθνούς δικαίου.
Ζήτημα παράβασης διατάξεων του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας τί-
θεται ενδεχομένως σε υποθέσεις  
σχετικά με επιδοματικές ενισχύσεις, 
που χορηγούνται μέσω των ΔΟυ (π.χ.  
στεγαστικό επίδομα φοιτητών, εισο-
δηματική ενίσχυση για νοικοκυριά 
σε ορεινές και μειονεκτικές περιο-
χές). Συγκεκριμένα, υπήρξαν πα- 
ράπονα σχετικά με την άρνηση οι-
κονομικών υπηρεσιών να παραλά- 
βουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογη-
τικά των ενδιαφερομένων, με την αι-
τιολογία ότι δεν πληρούνται οι προϋ- 
ποθέσεις για τη χορήγηση των επι-
δομάτων. Στην περίπτωση μάλιστα 
που προβλέπονται αποκλειστικές 
προθεσμίες για την υποβολή των 
σχετικών αιτημάτων, η άρνηση πα-
ραλαβής των αιτήσεων οδηγεί σε  
απώλεια δικαιώματος, χωρίς το αρ-
μόδιο διοικητικό όργανο να έχει εξε- 
τάσει αν πράγματι πληρούνται οι σχε- 
τικές προϋποθέσεις για τη χορήγη- 
ση των επιδομάτων και χωρίς να έχει  
αποφανθεί εγγράφως επί των αιτη-
μάτων των πολιτών. 
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ένα ει-
δικότερο θέμα το οποίο συναρτάται  
άμεσα με την πολιτική περιστολής 
των δημόσιων δαπανών, λόγω της 
αναστολής στις προσλήψεις και 

προς τους δημόσιους φορείς να επι-
ταχύνουν την καταβολή του σχετι-
κού ποσού. 

• Η μεγάλη καθυστέρηση στην απο-
πληρωμή των οφειλών και η τυχόν 
παρελκυστική πολιτική της διοίκη-
σης, οι οποίες καθιστούν περισσότε-
ρο άμεσο τον κίνδυνο παραγραφής 
των σχετικών αξιώσεων. 

Ο ΣτΠ, κατά τη διαμεσολάβησή του, 
επισημαίνει τον σχετικό κίνδυνο 
στους πολίτες, προκειμένου να λά-
βουν τα ανάλογα μέτρα. 
Ακόμη, οι πολίτες παραπονούνται ότι 
οι δημόσιοι φορείς δεν τηρούν χρο-
νική προτεραιότητα στην εξόφλη- 
ση οφειλών. Ο ΣτΠ επισημαίνει την 
υποχρέωση να τηρείται η χρονική 
προτεραιότητα ως έκφραση της αρ-
χής της χρηστής διοίκησης. 
Τέλος, ορισμένα ζητήματα αφορούν 
άλλες πλευρές κακοδιοίκησης που 
συνοδεύουν την καθυστέρηση εξό-
φλησης οφειλών. Για παράδειγμα, 
η διοίκηση δεν απαντά σε γραπτά 
αιτήματα πολιτών, με τα οποία ζη-
τούν να πληροφορηθούν τους λό-
γους για την καθυστέρηση στην εξό- 
φληση των απαιτήσεών τους, προ-
σθέτοντας στις αιτίες της κακοδιοί- 
κησης την παράβαση του Κώδικα  
Διοικητικής Διαδικασίας. Ακόμη και  
αν ο λόγος για τη μη καταβολή αφο- 
ρά την έλλειψη πιστώσεων, είναι 
σημαντικό να υπάρχει και εγγράφως  
η διαβεβαίωση για το ότι, τουλάχι- 
στον κατά την άποψη του φορέα, 
δεν υφίστανται προβλήματα νομι-
μότητας της δαπάνης. Πρόσθετη αι- 
τία κακοδιοίκησης αποτελεί η μη 
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να αξιοποιήσουν τις θεσμικές 
δυνατότητες για την παροχή 
διευκολύνσεων και τις ρυθμίσεις 
που έχουν θεσπιστεί αναφορικά  
με τα ληξιπρόθεσμα χρέη  
προς το δημόσιο (άρθρο 14  
του Ν. 3888/2010) κ.λπ. 

Τέλος, η απόφαση να ανασταλούν 
επιστροφές ΦΠΑ σε επιχειρήσεις πριν  
διενεργηθεί προσωρινός ή τακτικός 
φορολογικός έλεγχος (ΠΟΛ 1016/ 

2010 και ΠΟΛ 1072/2010), προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστούν καταστρατη-
γήσεις σχετικά με την επιστροφή του 
ΦΠΑ, προκάλεσε τις έντονες αντιδρά-
σεις των παραγωγικών φορέων της 
χώρας. Σχετικές διαμαρτυρίες δέχθη-
κε και ο ΣτΠ. Ωστόσο, το ζήτημα αυτό 
ρυθμίστηκε με νεότερη υπουργική 
απόφαση (ΠΟΛ 1108/2010). 

μικά πλημμελείς πράξεις, με την αι- 
τιολογία ότι ο φορολογούμενος μπο- 
ρεί να ασκήσει τα προβλεπόμενα  
ένδικα βοηθήματα και μέσα στο πλαί- 
σιο της δικαστικής προστασίας. 
Από την άλλη πλευρά, ενώ εντείνο-
νται οι διαδικασίες λήψης αναγκαστι-
κών μέτρων για είσπραξη ανεξόφλη-
των οφειλών προς το δημόσιο (κατα-
σχέσεις, πλειστηριασμοί κ.λπ.), αυ-
ξάνεται ο αριθμός των πολιτών που 
επικαλούνται οικονομική αδυναμία. 
Ωστόσο, μπορεί να μην πληρούνται 
στην περίπτωσή τους οι προϋποθέ-
σεις ώστε να υπαχθούν στις ρυθμίσεις  
που αφορούν τη διαγραφή, ολική ή 
μερική, χρεών (Ν. 2648/1998). 

Ο ΣτΠ διαμεσολαβεί, 
ενημερώνοντας και καθοδηγώντας 
τους πολίτες, προκειμένου  

ανελαστική ερμηνεία και εφαρμογή 
των φορολογικών διατάξεων, καθώς 
και ο περιορισμός της χρήσης της δι-
ακριτικής ευχέρειας για την ευνοϊκή 
μεταχείριση των φορολογουμένων. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποδυ-
ναμώνεται η δυνατότητα του ΣτΠ για 
διαμεσολάβηση και η αποτελεσμα-
τικότητά της σε πολλές φορολογικές 
υποθέσεις, ιδίως αν ληφθεί υπόψη:

• η ιδιαίτερη οριστικότητα με την 
οποία περιβάλλονται οι προσδιορι-
στικές πράξεις του φόρου και οι πρά- 
ξεις επιβολής των παρεπόμενων 
προσαυξήσεων, προστίμων και διοι-
κητικών κυρώσεων·

• τα περιορισμένα χρονικά περιθώ-
ρια διαμεσολάβησης μέχρι να κατα-
στεί οριστική η φορολογική εγγραφή·

• η απροθυμία ενίοτε των φορολογι-
κών οργάνων να επανεξετάσουν νο- 

νο τα συμφέροντα του δημοσίου, αλ-
λά και των εμπλεκόμενων ιδιωτών. 
Κρίσιμη είναι εν προκειμένω η δια-
φάνεια και η συνεπής τήρηση των 
σχετικών διαδικασιών τόσο κατά το 
στάδιο της ανάθεσης όσο και κατά 
την εκτέλεση και την ολοκλήρωση 
των έργων. 

κατά το στάδιο  
της διαγωνιστικής  
διαδικασίας ανάθεσης 
Οι δημόσιοι διαγωνισμοί αποσκοπούν 
αφενός στην αποτελεσματική και  
αφετέρου στη διαφανή και αμερόλη- 
πτη επιλογή αναδόχου. Ζητούμενο 

κοινής ωφέλειας κ.ά. Τα ζητήματα 
που παρουσιάζονται στη συνέχεια 
δεν συνδέονται άμεσα με την κρίση, 
αλλά αφορούν πάγιες διοικητικές 
αδυναμίες.

τΟ δηΜΟσΙΟ ώσ ΑΠΟδΕκτησ 
τησ ΕΠΙΧΕΙΡηΜΑτΙκησ 
δΡΑστηΡΙΟτητΑσ ΙδΙώτώΝ: 
ΠΡΟΜηΘΕΙΕσ κΑΙ ΕΡγΑ  
τΟΥ δηΜΟσΙΟΥ 
Οι δημόσιοι διαγωνισμοί για προμή-
θειες και έργα αποτελούν σημαντικό 
μέρος της οικονομικής δραστηριότη-
τας σε κάθε χώρα. Είναι λοιπόν ση-
μαντικό να διαφυλάσσονται όχι μό- 

Εκτός από τα ζητήματα που προα-
ναφέρθηκαν ως απόρροια της αντι-
μετώπισης της οικονομικής κρίσης, 
κρίθηκε σκόπιμο να γίνει ειδική ανα-
φορά σε θέματα τα οποία αφορούν 
διάφορες εκφάνσεις της σχέσης κρά- 
τους–πολιτών με αντικείμενο οικονο- 
μικές δραστηριότητες εκατέρωθεν. 
Σε αυτές εντάσσονται οι συμβάσεις 
με ιδιώτες για παροχή έργου προς το 
δημόσιο, αλλά και παρεμβάσεις κοι-
νωνικής ή και αναπτυξιακής λογι-
κής, η ρύθμιση των προϋποθέσεων 
για την άσκηση οικονομικής δραστη-
ριότητας, οι επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες του δημοσίου στους τομείς 

οικοΝομικΕσ ΔΡασΤΗΡιοΤΗΤΕσ και σΧΕσΕισ κΡαΤοΥσ–ΠολιΤΩΝ
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• οι απαντήσεις της διοίκησης,

• αποδεικτικά αποστολής ή/και πα-
ραλαβής των απαντήσεων από τους 
ενδιαφερομένους, πριν από την 
έναρξη του επόμενου σταδίου της δι-
αδικασίας (υπόθεση 20063/2009).

Πρόσβαση σε έγγραφα 
διαγωνισμού 

Σε άλλη περίπτωση, εταιρεία που 
συμμετείχε σε διαγωνισμό για την 
προμήθεια κρανών μοτοσικλετι-
στών, που είχαν προκηρύξει τα ΕΛΤΑ 
ΑΕ, ζήτησε να λάβει αντίγραφο της 
απόφασης που έκρινε όλες τις προ-
σφορές ως απορριπτέες και ματαίω-
νε τον διαγωνισμό. Αρχικά, τα ΕΛΤΑ 
ισχυρίστηκαν ότι, εφόσον ο διαγωνι- 
σμός ματαιώθηκε, η εταιρεία δεν έχει  
πλέον έννομο συμφέρον ώστε να 
λάβει αντίγραφο της σχετικής από-
φασης. Ο ΣτΠ, κατά τη διαμεσολά-
βησή του, αντέταξε ότι με την τελευ-
ταία αναθεώρηση του Συντάγματος 
το δικαίωμα των πολιτών να λαμβά- 
νουν πληροφορίες και έγγραφα ενι-
σχύεται ιδιαίτερα. Το πεδίο εφαρμο- 

κατοχυρωμένη υποχρέωση της διοί-
κησης να παρέχει έγκαιρη και πλή-
ρως αιτιολογημένη απάντηση στα 
αιτήματα των πολιτών. υπογράμμισε 
επίσης ότι η οικονομία της διαγωνι-
στικής διαδικασίας επιβάλλει την 
άμεση ανταπόκριση της διοίκησης, 
προκειμένου να διασφαλίζονται τα 
δικαιώματα των συμμετεχόντων μέ-
σα στις βραχύτατες προθεσμίες που 
προβλέπονται για την άσκηση των 
σχετικών ένδικων μέσων. Η υπέρμε-
τρη καθυστέρηση απάντησης συνε-
πάγεται, επομένως, προσβολή του  
δικαιώματος αναφοράς (άρθρο 10 
του Συντάγματος) και του δικαιώμα-
τος στην έγκαιρη και αποτελεσματι-
κή δικαστική προστασία (άρθρο 20 
του Συντάγματος).

Σε σχετικό πόρισμά του2, ο ΣτΠ προ-
τείνει να καταρτίζεται υποχρεωτικά 
δημόσιο πρωτόκολλο σε κάθε στά-
διο της διαδικασίας, στο οποίο θα 
καταχωρίζονται:

• το σύνολο των ενστάσεων – αιτή-
σεων των συμμετεχόντων,

αποτελεί η ισορροπία μεταξύ των 
δύο αυτών απαιτήσεων, δηλαδή της 
αποτελεσματικότητας και της διαφά-
νειας. Επομένως, στο πλαίσιο της δι-
αγωνιστικής διαδικασίας, με αυτόν 
τον γνώμονα οφείλει να ενεργεί η 
διοίκηση, είτε πρόκειται για τη διατύ-
πωση των προκηρύξεων είτε για την 
ανταπόκριση στα δικαιώματα των με-
ρών. Η διαμεσολάβηση του ΣτΠ περι-
ορίζεται από την ανάγκη ταχείας δι-
εκπεραίωσης της διαδικασίας, αλλά 
και της ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων 
εμπλεκομένων. Συχνά, πάντως, οι φο- 
ρείς συμμορφώνονται με τις συστά-
σεις του ΣτΠ, που αφορούν την τήρη-
ση των προδιαγραφών διαφάνειας. 
Ορισμένες ενδεικτικές υποθέσεις εί-
ναι οι ακόλουθες.

Έγκαιρη και πλήρως  
αιτιολογημένη απάντηση  
σε ενστάσεις 

Στο πλαίσιο διαγωνισμού του Γενι-
κού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιππο-
κράτειο» για την «Κατασκευή ηλε-
κτρικών πινάκων πεδίων», εταιρεία 
προσέφυγε στον ΣτΠ διαμαρτυρό-
μενη για μη απάντηση σε ένσταση 
που είχε υποβάλει για να απορρι-
φθεί ανταγωνίστρια εταιρεία, διότι  
η εγγυητική επιστολή που είχε κα-
ταθέσει ήταν μικρότερη από αυτή 
που όριζε η προκήρυξη του διαγω- 
νισμού. Ύστερα από παρέμβαση της 
Αρχής, το νοσοκομείο απάντησε στην  
ένσταση της εταιρείας με καθυστέ-
ρηση δύο μηνών. 
Ο ΣτΠ υπενθύμισε τη συνταγματικά 

2  http://www.synigoros.gr/pdf_01/8719_2_

porisma_site.pdf 

http://www.synigoros.gr/pdf_01/8719_2_porisma_site.pdf
http://www.synigoros.gr/pdf_01/8719_2_porisma_site.pdf
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Ακύρωση διαγωνισμού  
λόγω παραβίασης  
της αρχής της διαφάνειας

Εταιρεία προσέφυγε στον ΣτΠ διότι, 
στο πλαίσιο διαγωνισμού για τη συ-
ντήρηση ηλεκτρολογικών εγκατα-
στάσεων στο Ειδικό Αντικαρκινικό 
Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», δια- 
πιστώθηκε ότι το νοσοκομείο είχε 
χορηγήσει στους ενδιαφερομένους 
διαφορετικές εκδοχές της προκήρυ- 
ξης του διαγωνισμού. Η Αρχή επισή- 
μανε ότι υπάρχει παραβίαση των αρ-
χών της διαφάνειας και του υγιούς 
ανταγωνισμού που πρέπει να διέ-
πουν τους διαγωνισμούς των προμη- 
θειών του δημοσίου. Το νοσοκομείο 
αμέσως αναγνώρισε την παραβίαση  
της νομιμότητας και, αποδεχόμενο  
τις υποδείξεις του ΣτΠ, ματαίωσε τον  
διαγωνισμό και προέβη σε επανάλη- 
ψή του, ώστε να χορηγηθεί σε όλους 
τους ενδιαφερομένους το σωστό κεί- 
μενο της προκήρυξης (υπόθεση 
133659/2010).

κατά το στάδιο της εκτέλεσης 
Η ολοκλήρωση της προμήθειας ή 
του έργου προσκρούει συχνά σε προ- 
βλήματα που αφορούν ενδοδιοικητι-
κές διαδικασίες παραλαβής και απο- 
πληρωμής. Η Αρχή διαμεσολαβεί σε  
πολλές περιπτώσεις προκειμένου να  
επιλυθούν προβλήματα εσωτερικού 
συντονισμού και συνεργασίας, αλλά 
και αδυναμίες προηγούμενων στα-
δίων της διαδικασίας τα οποία έχουν 
επίπτωση στο στάδιο της εκτέλεσης.  
Αναδεικνύεται πάντως, μεταξύ άλ-
λων, ο ανεπαρκής οικονομικός προ- 
γραμματισμός, ο οποίος καταλήγει 

Ακύρωση διαγωνισμού  
λόγω παραβίασης της αρχής  
της ίσης μεταχείρισης

Ο ΣτΠ επισήμανε στον Δήμο Γλυφά- 
δας το βάσιμο της ένστασης που υπέ-
βαλε εταιρεία, διότι η προκήρυξη δι-
αγωνισμού για την προμήθεια τεμα-
χιστή ξύλων ερχόταν σε αντίθεση με 
τη θεμελιώδη αρχή του ευρωπαϊκού 
δικαίου για την ελεύθερη κυκλοφο-
ρία προϊόντων, προσώπων και υπη-
ρεσιών. Συγκεκριμένα, στις τεχνικές  
προδιαγραφές του διαγωνισμού προ-
βλεπόταν η υποχρέωση επίδειξης του  
τεμαχιστή μόνον εντός της ελληνι-
κής επικράτειας. Συνεπώς, αποκλει-
όταν η επίδειξη σε άλλα κράτη-μέλη 
της ΕΕ, γεγονός που συνιστά συγκε-
καλυμμένη μορφή δυσμενούς διά-
κρισης εις βάρος όσων αναπτύσσουν 
δραστηριότητα σε άλλα κράτη-μέλη 
της ΕΕ. Επίσης, για τον λόγο αυτόν, 
η Αρχή υποστήριξε ότι πρέπει να γί-
νουν αποδεκτές βεβαιώσεις καλής 
λειτουργίας και από φορείς που δεν 
είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική 
επικράτεια. 

Θετική εξέλιξη 
Η επιτροπή του δήμου αποδέ-
χθηκε τις υποδείξεις της Αρχής 
και προέβη σε ορθή επανάλη-
ψη της προκήρυξης του διαγω-
νισμού, απαλείφοντας τον όρο 
για επίδειξη του τεμαχιστή εντός  
της ελληνικής επικράτειας, κα-
θώς και οποιον δήποτε άλλο 
που ερχό ταν σε αντίθεση με την 
ομαλή λειτουργία της Ενιαίας 
Ευρω παϊ κής Αγοράς (υπόθεση 
23648/ 2009). 

γής του συνταγματικού δικαιώμα-
τος επεκτείνεται στον ευρύτερο δη-
μόσιο τομέα, αλλά και σε αμιγώς 
ιδιωτικές σχέσεις, στις οποίες το δι-
καίωμα αυτό προσιδιάζει (αρχή της 
τριτενέργειας). Αναμφισβήτητα, λοι-
πόν, το δικαίωμα αυτό οφείλουν να 
σέβονται και ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
οι οποίες, όπως τα ΕΛΤΑ, είτε ανή-
κουν στο δημόσιο είτε ασκούν κατά 
παραχώρηση δημόσια υπηρεσία εί-
τε είναι δημόσια επιχείρηση ή επι-
χείρηση κοινής ωφέλειας. Η σχετική 
συνταγματική διάταξη είναι μάλιστα 
άμεσης εφαρμογής. Παράλληλα, η  
υποχρέωση χορήγησης αντιγράφου 
της απόφασης πηγάζει και από τη θε-
μελιώδη αρχή της διαφάνειας, σύμ- 
φωνα με την οποία πρέπει να δια-
σφαλίζεται για όλους τους διαγωνι-
ζομένους ο προσήκων βαθμός δη- 
μοσιότητας, γεγονός που επιτρέπει  
αφενός το άνοιγμα των αγορών στον  
ανταγωνισμό και αφετέρου τον έλεγ- 
χο του αμερόληπτου των δημόσιων 
διαγωνισμών. Τέλος, η μη χορήγη-
ση αντιγράφου θεμελιώνει ευθύνη 
των ΕΛΤΑ που πηγάζει από διαπραγ-
ματεύσεις, καθώς τα μέρη, κατά τη 
διάρκεια των διαφόρων φάσεων του  
διαγωνισμού, οφείλουν να συμπερι- 
φέρονται σύμφωνα με την καλή πί-
στη και τα συναλλακτικά ήθη, δηλα-
δή με ευθύτητα και εντιμότητα, κα-
θώς και με σεβασμό απέναντι στα  
δικαιώματα του ασθενέστερου συ-
ναλλασσομένου. Τα ΕΛΤΑ δέχθηκαν  
το σκεπτικό που προαναφέρθηκε  
και χορήγησαν στην εταιρεία αντί- 
γραφο της επίμαχης απόφασης (υπό- 
θεση 125064/ 2010).
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ευρώ. Ύστερα από περισσότερο από 
έναν χρόνο, ο ενδιαφερόμενος προ-
σέφυγε στον ΣτΠ, επειδή δεν είχε δι-
ευκρινιστεί η διαδικασία που έπρε-
πε να ακολουθηθεί για την επανέκ-
δοση του ΧΕΠ. Ήδη από τον Οκτώβριο 
του 2008 είχε διαταχθεί ένορκη διοι-
κητική εξέταση με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, το πόρισμα της οποί-
ας πρότεινε τη συγκρότηση επιτρο-
πής που θα ερευνούσε τους χώρους 
του νοσοκομείου για την ανεύρεση 
των εγγράφων και στη συνέχεια θα 
προέβαινε στην πληρωμή του πολί-
τη. Έπειτα από αρκετές ενδιάμεσες 
ενέργειες, τον Ιούλιο του 2009, η 
υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου 
(υΔΕ), στην οποία στάλθηκαν προς 
έγκριση τα σχετικά έγγραφα, κοινο-
ποίησε στο νοσοκομείο έγγραφο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το 
οποίο αναφερόταν γενικά στην απώ-
λεια επιταγής και στους όρους αντι-
κατάστασης, χωρίς όμως να παρέχει 
συγκεκριμένες οδηγίες για τη διεκ-
περαίωση της υπόθεσης, με αποτέ-
λεσμα να ανακοπεί κάθε περαιτέ-
ρω διαδικασία. Με την παρέμβαση 
της Αρχής, διευκρινίστηκε ότι η υΔΕ 
θεωρούσε ότι ήταν αναρμόδια να 
εγκρίνει την έκδοση του αντιγράφου 
του χρηματικού εντάλματος, επει-
δή την εποπτεία του νοσοκομείου 
είχε η Διοίκηση υγειονομικής Περι-
φέρειας (ΔυΠΕ) Κεντρικής Μακεδο-
νίας. Προκειμένου να επιλυθεί η συ - 
γκεκριμένη υπόθεση, τα σχετικά έγ-
γραφα υπογράφηκαν και από την 
υΔΕ και από την αρμόδια ΔυΠΕ, και 
έτσι, μετά τη διαμεσολάβηση του 
ΣτΠ, ο πολίτης εισέπραξε τα οφει-

φων του δήμου, που πιστοποιούν ότι 
τα μέλη της επιτροπής παραλαβής 
επί χρόνια αδυνατούν να συντάξουν 
κοινά αποδεκτό πρωτόκολλο παρα-
λαβής. Ο ΣτΠ επανειλημμένα τόνισε 
ότι αντίκειται σε κάθε έννοια χρη-
στής διοίκησης η διατήρηση της οι-
κογένειας του εκλιπόντος πλέον πο-
λίτη στην κατάσταση της ιδιότυπης 
αυτής ομηρίας. Ωστόσο, επειδή η δι-
αμεσολάβηση απέβη άκαρπη, η Αρ-
χή συνέταξε πόρισμα, που το απηύ-
θυνε προς τον Δήμαρχο Αθηναίων, 
ζητώντας την άμεση απαλλαγή της 
οικογένειας του εκλιπόντος από τα 
έξοδα συντήρησης της εγγυητικής 
επιστολής. Ο δήμαρχος δεν έχει μέ-
χρι σήμερα ανταποκριθεί. Η υπόθε- 
ση διερευνάται πλέον και από το 
Σώμα Επιθεωρητών–Ελεγκτών Δη-
μόσιας Διοίκησης, το οποίο επίσης 
διαπιστώνει κακοδιοίκηση από την 
τετραετή καθυστέρηση (υπόθεση 
8395/2008). 

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση  
για αντικατάσταση ΧΕΠ  
και τραπεζικής επιταγής  
λόγω απώλειας 

Πολίτης ειδοποιήθηκε τον Σεπτέμ-
βριο του 2008 από το Πανεπιστημι-
ακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλο-
νίκης «ΑΧΕΠΑ» να προσέλθει για να 
εισπράξει χρηματικό ποσόν, προς 
εξόφληση τιμολογίου για εκτέλεση 
εργασιών ανακαίνισης στα αποδυτή-
ρια και τους χώρους στάθμευσης του 
νοσοκομείου. Στο ταμείο τον ενη  - 
μέρωσαν ότι χάθηκαν το χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής (ΧΕΠ) και η αντί-
στοιχη τραπεζική επιταγή 35.000 

σε σημαντικές καθυστερήσεις της 
αποπληρωμής. Τα προβλήματα αυ-
τά επηρεάζουν, συχνά με κρίσιμο 
τρόπο, την υγιή επιχειρηματικότητα 
και δεν συνδέονται απαραίτητα με 
την παρούσα οικονομική συγκυρία. 
Χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα 
παραδείγματα.

Υπέρμετρη καθυστέρηση  
στη σύνταξη πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής  
και επιστροφή εγγυητικής 
επιστολής

Ο ΣτΠ, ήδη από τον Μάιο του 2008, 
ανέλαβε διαμεσολαβητική δράση, 
επισημαίνοντας κακοδιοίκηση λόγω 
αδικαιολόγητης καθυστέρησης στη 
σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής  
παραλαβής έργου ανάπλασης πεζο- 
δρομίων του Δήμου Αθηναίων. Και 
αυτό, διότι το έργο είχε παραδοθεί 
στη χρήση ήδη από το 2006 και εί-
χε εξοφληθεί ολοσχερώς, ύστερα 
από έγκριση της σχετικής δαπάνης 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η καθυ- 
στέρηση αυτή συνεπαγόταν τη μη επι- 
στροφή της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης του Ταμείου Συντά-
ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών  
Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ). Το 2009 
ο ενδιαφερόμενος πολίτης απεβίω-
σε, η δε σύζυγος και τα δύο ανήλι-
κα τέκνα του αναγκάζονται, από την 
αναπηρική σύνταξη που τους καταβ- 
άλλει το ΤΣΜΕΔΕ, να στερούνται 100 
ευρώ περίπου τον μήνα για έξοδα 
διατήρησης της εν λόγω εγγυητικής 
επιστολής. 
Κατά τη διετή διαμεσολάβησή της, η 
Αρχή συγκέντρωσε πληθώρα εγγρά-
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τικά τους αποδέκτες των πολιτικών 
αυτών.
Τον ΣτΠ απασχόλησε άλλη μια φορά 
ο ρόλος των ενδιαμέσων στη σχέση 
διοίκησης–πολιτών, που είχε ανα-
δειχθεί και στην περίπτωση των ενι-
σχύσεων για τους πυροπαθείς (βλ. 
Ετήσια έκθεση 2009, σ. 90 κε.). Αυτή 
τη φορά, η αφορμή δόθηκε στο πλαί-
σιο της δράσης του Ταμείου Εγγυοδο-
σίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επι-
χειρήσεων. Σε πόρισμα που συνέτα-
ξε3, ο ΣτΠ επισήμανε την αντικειμενι-
κή ευθύνη της διοίκησης σχετικά με 
ζημιογόνες ενέργειες των ιδιωτών 
στους οποίους αναθέτει μέρος των 
αρμοδιοτήτων της. Στο πλαίσιο του 
διαμεσολαβητικού ρόλου της, η Αρ-
χή είχε μάλιστα συναντήσεις εργασί-
ας με τον πρόεδρο του ταμείου, αλλά 
και με εκπροσώπους της Ελληνικής 
Ένωσης Τραπεζών. Διαπιστώθηκε 
πάντως διάθεση των εμπλεκομένων 
να συνεργαστούν εν όψει της διαμόρ-
φωσης των προϋποθέσεων για τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων των πο-
λιτών (έγκαιρη και πλήρης ενημέ-
ρωση, σεβασμός της αρχής της χρο-
νικής προτεραιότητας κ.ά.). 

κίνητρα για την απόσυρση 
αυτοκινήτων παλαιάς 
τεχνολογίας
Μεταξύ των θεμάτων αυτής της ενό-
τητας, αξίζει να αναφερθεί το ζήτη-
μα που προέκυψε με την παροχή 
οικονομικών κινήτρων για αγορά 
αυτοκινήτων νέας αντιρρυπαντικής 

λαβε, εκτέλεσε και παρέδωσε ήδη 
από το καλοκαίρι του 2004. Η αρμό-
δια υπηρεσία του υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής αναγνώρισε τη σχετική 
οφειλή των 1.180.017 ευρώ, επικα-
λέστηκε όμως ανυπαρξία κονδυλί-
ων. Δεσμεύτηκε, ωστόσο, να την εξο-
φλήσει, όταν θα αποστέλλονταν οι 
σχετικές πιστώσεις από το υπουργείο 
Οικονομικών. Ο ΣτΠ επισήμανε τις 
ιδιαίτερα δυσμενείς για τους πολίτες 
συνέπειες αυτής της καθυστέρησης 
(απώλεια οικονομικών πόρων, φο-
ρολογικά και λειτουργικά έξοδα για 
τη διατήρηση της κοινοπραξίας, αδυ-
ναμία συνταξιοδότησης των μελών 
της) και ζήτησε από το υπουργείο να 
τους πληροφορήσει άμεσα για την 
πορεία έγκρισης των σχετικών κον-
δυλίων. Ήδη τμήμα της οφειλής κα-
ταβλήθηκε και η Αρχή εξακολουθεί 
να παρακολουθεί την υπόθεση έως 
και την ολοσχερή εξόφληση (υπόθε-
ση 24051/2009).

η ΡΥΘΜΙστΙκη ΠΑΡΕΜβΑση  
τΟΥ δηΜΟσΙΟΥ στηΝ 
ΟΙκΟΝΟΜΙκη δΡΑστηΡΙΟτητΑ
Η παρέμβαση του δημοσίου στην 
οικονομική δραστηριότητα καθοδη-
γείται από επί μέρους στοχεύσεις, 
οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυ- 
ξιακές. Αυτές επιδιώκονται μέσω της  
παροχής κινήτρων, επιχορηγήσεων,  
δανειοδοτήσεων κ.λπ. Στα παρα-
δείγματα που αναφέρονται στη συνέ-
χεια αναδεικνύονται διάφορες αδυ- 
ναμίες στον τρόπο με τον οποίο πα-
ρεμβαίνει το δημόσιο και που οι συ-
νέπειές τους επιβαρύνουν συστημα-

λόμενα τον Οκτώβριο του 2010, δη-
λαδή δύο χρόνια μετά την απώλεια 
εντάλματος και επιταγής. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι η υΔΕ δεν έκανε κα-
μία προσπάθεια να επικοινωνήσει 
με το Ελεγκτικό Συνέδριο, προκει-
μένου να διευκρινίσει το νομικό ζή-
τημα που είχε ανακύψει (υπόθεση 
22885/2009).

Καθυστέρηση  
στην εξόφληση τιμολογίου  
παροχής υπηρεσιών

Πολίτης διαμαρτυρήθηκε για την πο-
λύμηνη καθυστέρηση στην εξόφλη-
ση από τη 18η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών για λογιστική υποστήριξη  
ύψους 8.000 ευρώ. Το έργο είχε ανα- 
τεθεί σε αυτόν με απευθείας ανά-
θεση, όμως η υπηρεσία ουδέποτε 
έστειλε τον σχετικό φάκελο προς 
έγκριση στην αρμόδια υΔΕ, παρά το 
γεγονός ότι βεβαίωνε τον πολίτη για 
το αντίθετο. Αρνούνταν δε συστημα-
τικά να απαντήσει στις οχλήσεις του, 
όπως και στα διαμεσολαβητικά έγ-
γραφα του ΣτΠ. Για τον λόγο αυτόν, η 
Αρχή απευθύνθηκε προς το υπουρ-
γείο Πολιτισμού, το οποίο τελικά χο-
ρήγησε την πίστωση που ήταν ανα-
γκαία για την εξόφληση της οφειλής 
(υπόθεση 20370/2009).

Ανεξόφλητες οφειλές  
από ολυμπιακά έργα

Κοινοπραξία εταιρειών προσέφυγε 
στον ΣτΠ διότι δεν είχε αποπληρω-
θεί το ολυμπιακό έργο «Ανάπλαση 
του κόμβου λεωφόρου Κηφισού και 
λεωφόρου Ποσειδώνος» που ανέ-

3  http://www.synigoros.gr/pdf_01/8662_2_

tempe-site.pdf 

http://www.synigoros.gr/pdf_01/8662_2_tempe-site.pdf
http://www.synigoros.gr/pdf_01/8662_2_tempe-site.pdf
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εισαγωγή όσο και στην κατάργηση 
ρυθμίσεων. Επιπλέον, η πρόβλεψη 
μιας μεταβατικής περιόδου προσαρ-
μογής θα μπορούσε να αποτρέψει σε 
μεγάλο βαθμό τα προβλήματα αυτά.

Επιχορηγήσεις και ενισχύσεις 
επενδύσεων
Κακός οικονομικός προγραμματι-
σμός ή και διοικητικές παραλείψεις 
καταλήγουν σε καθυστέρηση στην 
καταβολή επιχορηγήσεων και ενι-
σχύσεων σε επενδύσεις, με σημα-
ντικές συνέπειες για τις εμπλεκόμε-
νες επιχειρήσεις. 

 Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η 
πολύμηνη καθυστέρηση για τη βε-
βαίωση συντέλεσης τμήματος επεν-
δυτικού σχεδίου που αφορούσε την 
ανέγερση παραδοσιακού ξενώνα 
στο Πήλιο. Ειδικότερα, τον Φεβρου-
άριο του 2010 ο πολίτης υπέβαλε  
αίτηση για συγκρότηση Περιφερει-
ακού Οργάνου Ελέγχου, ώστε να 
βεβαιωθεί η περάτωση του 50% 
της επένδυσης, όρος απαραίτη-
τος προκειμένου να καταβληθεί η 
πρώτη δόση της επιδότησης, ύψους 
165.000 ευρώ. Χρειάστηκε παρέμ-
βαση του ΣτΠ προκειμένου να συ-
γκροτηθεί τον Σεπτέμβριο το αρμό-
διο όργανο ελέγχου και να οριστεί 
τον Οκτώβριο ημερομηνία κατά 
την οποία θα πραγματοποιούνταν ο 
έλεγχος της επένδυσης (υπόθεση 
129113/2010). 

Σε άλλη περίπτωση, πολίτης προ-
σέφυγε στην Αρχή διότι δεν είχε λά-
βει την πρώτη δόση από επιχορή-

προβεί στις απαραίτητες διαδικαστι-
κές ενέργειες (π.χ. μεταβιβάσεις, 
καταβολή τελών κυκλοφορίας, άρ-
ση ακινησίας), επωμιζόμενοι και το 
ανάλογο οικονομικό κόστος. Παράλ-
ληλα, δεν ήταν σαφές αν δικαιούνταν 
την είσπραξη του προβλεπόμενου 
κινήτρου πολίτες που είχαν παρα-
δώσει τα οχήματά τους στις ανακυ-
κλώτριες εταιρείες αρκετές ημέρες 
πριν από την κατάργηση του μέτρου 
ή και την ίδια ημέρα και για τεχνικούς 
λόγους δεν είχαν λάβει εγκαίρως 
τις βεβαιώσεις παραλαβής. Ακόμη, 
όσοι είχαν προγραμματίσει να παρα-
δώσουν προς απόσυρση τα οχήμα-
τά τους στο διάστημα από 2.11.2009 
έως και 5.11.2009 παρεμποδίστηκαν 
λόγω του άτυπου «παγώματος» του 
μέτρου και έχασαν το σχετικό δικαίω-
μα σε χρονικό σημείο κατά το οποίο 
δεν είχε ακόμη τεθεί σε κυκλοφο-
ρία το ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιευόταν 
η πράξη νομοθετικού περιεχομένου 
που καταργούσε την απόσυρση. Αλ-
λά ταλαιπωρία υπέστησαν τόσο οι 
υπηρεσίες όσο και οι πολίτες οι οποί-
οι δικαιούνταν την καταβολή του κι-
νήτρου, και ενώ είχαν εκδοθεί τα 
χρηματικά εντάλματα, αφού όφειλαν 
να επαναλάβουν τη διαδικασία μετά 
την τροποποίηση της διαδικασίας με 
βάση νέα κοινή υπουργική απόφαση 
(ενδεικτικά, υποθέσεις 122211/2009, 
123400/2010, 124240/2010, 128496/ 

2010, 131324/2010). 
Γενικότερα, το παράδειγμα της εισα-
γωγής και της κατάργησης του μέ-
τρου καταδεικνύει την ανάγκη περι-
στολής της σπουδής με την οποία συ-
χνά ο νομοθέτης προχωρεί τόσο στην 

τεχνολογίας και απόσυρση αυτοκι-
νήτων παλαιάς τεχνολογίας. Το μέ-
τρο θεσπίστηκε όχι με νόμο, αλλά με 
πράξη νομοθετικού περιεχομένου 
στις 16.9.2009, λίγο πριν από τις βου-
λευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρί-
ου 2009. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, 
πράξη νομοθετικού περιεχομένου 
εκδίδεται μόνο σε «έκτακτες περι-
πτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης». Δύσκολα 
όμως μπορεί να υποστηριχθεί ότι η 
λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση 
χρόνιων προβλημάτων, όπως είναι 
η ρύπανση του περιβάλλοντος, απο-
τελεί ανάγκη τέτοιου είδους, ώστε να 
δικαιολογείται η σχετική σπουδή. Με-
τά τις εκλογές, λόγω της δυσχερούς 
δημοσιονομικής κατάστασης, το μέ-
τρο της απόσυρσης καταργήθηκε 
με νεότερη πράξη, στις 2.11.2009, η 
οποία δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα 
στο ΦΕΚ. Αν και το ΦΕΚ στην πραγματι-
κότητα κυκλοφόρησε στις 6.11.2009, 
το μέτρο είχε ήδη από τις 2.11.2009 
«παγώσει» μέσω ανακοινώσεων 
στα ΜΜΕ και με προφορικές οδηγί-
ες προς τους φορείς υποδοχής των 
προς απόσυρση οχημάτων. Η πρακτι-
κή αυτή στόχευε στον περιορισμό του 
αιφνιδιασμού των πολιτών. Δημιούρ-
γησε ωστόσο συνθήκες σύγχυσης 
και ανασφάλειας δικαίου στους εν-
διαφερόμενους πολίτες, ενώ η ακύ-
ρωση του μέτρου εκ των πραγμάτων 
εισήγαγε ένα απολύτως τυχαίο (μη 
προβλέψιμο) χρονικό κριτήριο, που 
οδήγησε σε άνιση μεταχείριση. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι πολλοί εν-
διαφερόμενοι, με την πεποίθηση ότι 
το μέτρο βρίσκεται σε ισχύ, είχαν ήδη 
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για την είσπραξη του ποσού (υπόθε-
ση 123628/2010). 

δάνεια από το ταμείο 
Παρακαταθηκών και δανείων
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων (ΤΠΔ) αποτελεί, πέραν των άλ- 
λων, και οργανισμό που, στο πλαίσιο 
της εξυπηρέτησης του κοινωνικού 
συμφέροντος, χρηματοδοτεί δάνεια 
για ανέγερση ή αποπεράτωση πρώ-
της κατοικίας σε υπαλλήλους και συ-
νταξιούχους του δημοσίου. Στο πλαί-
σιο αυτό, όμως, οι επιπτώσεις από τις 
λειτουργικές και διοικητικές αδυνα-
μίες του μετακυλίονται στους δανειο-
λήπτες, παρ’ ότι αυτοί έχουν ενεργή-
σει με καλή πίστη. Ειδικότερα: 

Αρκετές φορές έχουν τεθεί υπόψη 
του ΣτΠ περιπτώσεις κατά τις οποίες 
πολίτες δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα  
για τη διακοπή εξυπηρέτησης των 
δανείων τους. Συγκεκριμένα, η πα-
ρακράτηση από τον μισθό ή τη σύ-
νταξή τους του ποσού που αναλογεί 
για τις δόσεις του δανείου που είχαν 
λάβει από το ΤΠΔ, είτε λόγω παρά-
λειψης της υπηρεσίας τους είτε λό-
γω αλλαγής της εργασιακής τους 
σχέσης (π.χ. σύνταξη) ή χώρου ερ-
γασίας (π.χ. μετάταξη) ή ακόμη λό-
γω παράλειψης των ίδιων, διακό-
πηκε ή δεν ξεκίνησε ποτέ. Ενώ το 
ΤΠΔ δεν ενημέρωσε έγκαιρα τους 
δανειολήπτες για τη διακοπή εξυ-
πηρέτησης του δανείου, όταν αυτοί,  
με δικές τους ενέργειες, ύστερα από  
αρκετά χρόνια αντιλήφθηκαν το γε-
γονός, κλήθηκαν να καταβάλουν, 
στις περισσότερες περιπτώσεις άμε-

οχλήσεις της Αρχής, ο ΕΟΤ τελικά 
ενέταξε την επιδότηση της εταιρείας 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων για το 2010. Τον Οκτώβριο του 
2010, δυόμισι χρόνια μετά την έγκρι-
ση της επιδότησης, ο ενδιαφερόμε-
νος εισέπραξε το 40% του ποσού της 
επιδότησης και αναμένεται σχετική 
χρηματοδότηση από το υπουργείο 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας για την καταβολή του υπο-
λοίπου (υπόθεση 123862/2010).

Δέκα νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις  
(ΝΑ) δεν είχαν καταβάλει τη συμφω-
νημένη αμοιβή σε εταιρεία για πα - 
ροχή υπηρεσιών τουριστικής προ-
βολής κατά την έκθεση «Εκπαιδευ- 
τικός τουρισμός: περιβάλλον και  
παιδεία», που πραγματοποιήθηκε στο 
Ζάππειο το 2008. Ειδικότερα, πρό-
κειται για δαπάνες των ΝΑ που θα 
καλύπτονταν από επιχορήγηση του 
ΕΟΤ. Επειδή όμως ο ΕΟΤ είχε απο-
στείλει μόνο το 40% της επιχορήγη-
σης, οι ΝΑ, επικαλούμενες ανυπαρ-
ξία πόρων και προτάσσοντας άλλες 
δαπάνες τους ως πιο κρίσιμες, ανέ-
μεναν και το υπόλοιπο 60% της επι-
χορήγησης, προκειμένου να εξο-
φλήσουν τον πολίτη. Ύστερα από την 
παρέμβαση της Αρχής, ο ΕΟΤ άρχισε 
να καταβάλλει σε όσες ΝΑ αποστέλ-
λουν τα αναγκαία δικαιολογητικά 
και το υπόλοιπο 60% της επιχορή-
γησης. Ήδη τέσσερις ΝΑ εξόφλησαν,  
ωστόσο, επειδή η εταιρεία του πολίτη 
δεν είναι πλέον φορολογικά ενήμε-
ρη, ανακύπτουν ιδιαίτερα προβλή- 
ματα αναφορικά με την προσκόμιση 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

γηση επενδυτικού σχεδίου για ανέ-
γερση ξενοδοχειακής μονάδας στο 
Καστράκι (Καλαμπάκα). Ήδη από 
τον Οκτώβριο του 2009, το Τμήμα Κι-
νήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας είχε βε-
βαιώσει την ολοκλήρωση του 50% 
της επένδυσης. Ωστόσο, η υπηρεσία 
δήλωσε αδυναμία να καταβάλει το 
σχετικό ποσόν, επικαλούμενη ανυ-
παρξία πόρων. Δεσμεύτηκε όμως να 
το πράξει, όταν θα αποστέλλονταν 
τα σχετικά κονδύλια από το υπουρ-
γείο Οικονομίας. Ο ΣτΠ επισήμανε 
ότι ο πολίτης καλοπροαίρετα υπο-
λόγιζε στην είσπραξη της ενίσχυσης 
προκειμένου να αντιμετωπίσει λει-
τουργικά έξοδα της επιχείρησής του 
και να αποπερατώσει την ξενοδοχει-
ακή μονάδα και ζήτησε άμεση ενη-
μέρωση για την πορεία εκταμίευσης 
των αναγκαίων κονδυλίων. 

Θετική εξέλιξη 
Τελικά, μετά την παρέμβαση του 
ΣτΠ, τον Μάιο του 2010 καταβλή-
θηκε το 50% της ενίσχυσης και 
τον Σεπτέμβριο το υπόλοιπο πο-
σόν (υπόθεση 124684/2010). 

Η διετής καθυστέρηση στην κα-
ταβολή επιδότησης ύψους 178.500 
ευρώ εκ μέρους του ΕΟΤ για την ανα-
νέωση και τον εκσυγχρονισμό του 
στόλου των τουριστικών λεωφορεί-
ων δημόσιας χρήσης οδήγησε εται-
ρεία να ζητήσει τη συνδρομή του 
ΣτΠ. Διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν γί-
νει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες 
προκειμένου να χορηγηθεί η επιδό-
τηση. Ύστερα από επανειλημμένες 
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ρησης του υπουργείου Οικονομικών 
(υπόθεση 126254/ 2010).

Τέλος, σε άλλη περίπτωση, το ΤΠΔ 
επέδειξε δυσκαμψία όταν χρειάστη-
κε να αντιμετωπίσει περίπτωση προ-
φανούς αδυναμίας αποπληρωμής 
δόσεων στεγαστικού δανείου. Ο πο-
λίτης είχε προ τετραετίας λάβει από 
το ΤΠΔ δάνειο ύψους 108.000 ευρώ. 
Η διάρκεια εξυπηρέτησης του δανεί-
ου ήταν 20 χρόνια και η μηνιαία δόση 
είχε οριστεί στα 900 ευρώ. Λόγω προ-
βλημάτων υγείας, αλλά και άλλων 
σοβαρών οικογενειακών προβλη-
μάτων, ο πολίτης, του οποίου οι μηνι-
αίες αποδοχές ανέρχονταν στα 1.100 
ευρώ, αδυνατούσε να πληρώνει τη 
δόση των 900 ευρώ. Για τον λόγο αυ-
τόν, ζήτησε από το ΤΠΔ να αυξηθεί η 
διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου 
του από 20 σε 30 χρόνια, με ανάλο-

κατοικίας των πολιτών στις περιπτώ-
σεις που σε ένα δάνειο έχουν κατα-
βληθεί όλες οι δόσεις, 

• αδυναμία να εκπέσει το σχετικό πο- 
σόν των τόκων από τη φορολογία ει-
σοδήματος των υπαλλήλων, και 

• ανασφάλεια αναφορικά με την τύ-
χη εξυπηρέτησης του δανείου τους. 
Όταν το ΤΠΔ διαπίστωσε το πρόβλη-
μα, ζήτησε εγγράφως την παρέμβα-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Επιθεώ-
ρησης του υπουργείου Οικονομικών. 
Μετά τη διαμεσολάβηση του ΣτΠ, το 
ΤΠΔ πρότεινε, για όσους υπαλλή-
λους το επιθυμούν, να παύσει η πα-
ρακράτηση από τη μισθοδοσία τους 
μέσω του δήμου, η δε καταβολή της 
δόσης να γίνεται από τους ίδιους, 
απευθείας στο ΤΠΔ, κατά παρέκκλι-
ση των σχετικών διατάξεων. Επιση-
μαίνεται ότι την υπόθεση ερευνά και 
η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώ-

σα και στο σύνολό του, όχι μόνο το 
οφειλόμενο ποσόν (τόκοι και χρεο- 
λύσια), αλλά επιπλέον και τους τό- 
κους υπερημερίας που αναλογού-
σαν. Ο ΣτΠ έχει επανειλημμένα επι- 
σημάνει ότι το ζήτημα της ελλιπούς  
παρακολούθησης της εξυπηρέτη- 
σης δανείων εκ μέρους του ΤΠΔ απο- 
τελεί έκφραση κακοδιοίκησης, χω- 
ρίς όμως ανταπόκριση (ενδεικτικά,  
υποθέσεις 17194/2009, 122968/2010,  
131908/2010).

Σε άλλη περίπτωση, ωστόσο, το 
ΤΠΔ λειτούργησε διαφορετικά. Συ- 
γκεκριμένα, ο Δήμος Περάματος, ενώ  
παρακρατούσε από τη μισθοδοσία 
υπαλλήλων του το ποσόν για τις το-
κοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων 
τους, δεν απέδιδε τα σχετικά ποσά 
στο ΤΠΔ. Συνέπεια αυτού ήταν: 

• αδυναμία να αρθεί η υποθήκη της 
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αυτές ακυρώθηκαν με τη δικαστική 
απόφαση·

• Όπως ενημέρωσε και τη ΦΑΕΕ Αθη-
νών, σύμφωνα με πάγια νομολογία 
και σχετική γνωμοδότηση του Νομι-
κού Συμβουλίου του Κράτους, μετά 
την αποδοχή σε πρώτο βαθμό ανα-
κοπής, η άρνηση χορήγησης απο-
δεικτικού ενημερότητας δεν είναι 
σύννομη. 
Παρ’ όλα αυτά, η ΦΑΕΕ ενέμεινε στην 
άποψή της, οπότε η εταιρεία αναγκά-
στηκε να χορηγήσει εγγύηση στη  
ΦΑΕΕ προκειμένου να λάβει φορο-
λογική ενημερότητα. Εν τω μεταξύ, 
απορρίφθηκε και η έφεση του ελλη-
νικού δημοσίου οπότε η διαμεσολά-
βηση του ΣτΠ επικεντρώθηκε στην 
επίσπευση της διαδικασίας εκτέλε-
σης της απόφασης (αποστολή από-
φασης στο Γραφείο Νομικού Συμβού-
λου του υπουργείου Οικονομικών, σύ - 
νταξη πρακτικού αποδοχής της, εντο-
λή διαγραφής προς υΠΑ και εντολή 
διαγραφής από υΠΑ προς ΦΑΕΕ). 
Παραμένει ωστόσο το γεγονός ότι, 
ενώ η υπόθεση θα μπορούσε να 
έχει διευθετηθεί ήδη από την εκδί-
καση και την αποδοχή της ανακο-
πής σε πρώτο βαθμό, χρειάστηκαν 
επτά μήνες διαμεσολάβησης, ώστε 
η εταιρεία να λάβει ατελώς φορολο-
γική ενημερότητα. Ο ΣτΠ κοινοποίη-
σε την υπόθεση στην αρμόδια διεύ-
θυνση του υπουργείου Οικονομικών 
για την αποτροπή παρόμοιων φαινο-
μένων κακοδιοίκησης στο μέλλον 
(υπόθεση 23126/2009).

Σε άλλη περίπτωση, η ΔΟυ Νάου-
σας αρνήθηκε σε πολίτη επιστροφή 

λέτες. Ειδικά όταν πρόκειται για επι-
χειρηματικές δραστηριότητες, άρ-
νηση ή ακόμη και ολιγόμηνη καθυ-
στέρηση στη χορήγηση του εν λόγω 
αποδεικτικού μπορεί να έχει σοβα-
ρότατες συνέπειες για την επιβίωση 
των επιχειρήσεων, καθώς η φορο-
λογική ενημερότητα είναι απαραί-
τητη προκειμένου οι επιχειρήσεις 
να μπορούν να εισπράττουν αμοι-
βές τους από τον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, να συμμετέχουν σε διαγωνι-
σμούς, να μεταβιβάζουν πάγια κ.ά. 
Οι σχετικές περιπτώσεις θα πρέπει 
επομένως να αντιμετωπίζονται με 
ιδιαίτερη προσοχή από τη διοίκηση. 
Τα παραδείγματα που ακολουθούν 
είναι χαρακτηριστικά.

Η ΔΟυ ΦΑΕΕ Αθηνών αρνήθηκε να 
χορηγήσει φορολογική ενημερό-
τητα σε εταιρεία, λόγω χρέους της 
προς την υπηρεσία Πολιτικής Αερο-
πορίας (υΠΑ) από εκμίσθωση χώρων 
σε αερολιμένες της χώρας. Παρ’ ότι 
το Πρωτοδικείο Αθηνών είχε αποδε-
χθεί ανακοπή που άσκησε η εταιρεία 
και είχε ακυρώσει τη σχετική ατομι-
κή βεβαίωση χρεών της ΦΑΕΕ και τις 
βεβαιώσεις της υΠΑ, στις οποίες αυ-
τή στηριζόταν, η ΦΑΕΕ επέμεινε ότι 
αναμένει αφενός την εκδίκαση της 
έφεσης του δημοσίου, αφετέρου την 
ακύρωση από την υΠΑ των πράξεων 
βεβαίωσης της οφειλής. 
Στην παρέμβασή του, ο ΣτΠ υποστή-
ριξε ότι η άρνηση ήταν παράνομη. 
Ειδικότερα ότι: 

• H υΠΑ με έγγραφό της είχε ήδη 
δηλώσει ότι παρέλκει κάθε ακύρω-
ση εκ μέρους της, καθώς οι πράξεις 

γη μείωση της μηνιαίας δόσης. Αρχι-
κά το αίτημα απορρίφθηκε, ύστερα 
όμως από την επιτυχή διαμεσολάβη-
ση του ΣτΠ, το διοικητικό συμβούλιο 
του ΤΠΔ αποφάσισε την επιμήκυνση 
της διάρκειας εξόφλησης του συγκε-
κριμένου δανείου από 40 σε 60 εξα-
μηνιαίες δόσεις, με αντίστοιχη μεί-
ωση της μηνιαίας δόσης (υπόθεση 
5449/2008). 

ΟΡΟΙ, δΙΑδΙκΑσΙΕσ  
κΑΙ ΠΡΟϋΠΟΘΕσΕΙσ  
στηΝ ΑΝΑΠτΥΞη ΙδΙώτΙκησ 
ΕΠΙΧΕΙΡηΜΑτΙκησ δΡΑσησ 
Ο ρόλος της διοίκησης στη διαμόρ-
φωση και την τήρηση των προδια-
γραφών για την άσκηση των οικονο-
μικών δραστηριοτήτων και των συ-
ναφών δικαιωμάτων είναι αναμφι-
σβήτητα κρίσιμος. Ωστόσο, ορισμέ-
νες φορές παρατηρείται η διοίκηση 
να απαιτεί πρόσθετες προϋποθέσεις 
και εγγυήσεις, οι οποίες δεν έχουν 
νόμιμο έρεισμα. Στις υποθέσεις που 
αναφέρονται στη συνέχεια αναδει-
κνύεται η πρακτική αυτή ως παρά-
γοντας κακοδιοίκησης, με σημαντι-
κές επιπτώσεις στους πολίτες.

διαδικασίες ενώπιον  
των οικονομικών υπηρεσιών
Η χορήγηση αποδεικτικού φορολο-
γικής ενημερότητας αποτελεί προϋ-
πόθεση για την άσκηση διαφόρων 
δικαιωμάτων οικονομικής κυρίως 
φύσης. Το μέτρο της στέρησης της 
φορολογικής ενημερότητας απο-
σκοπεί να αποτρέψει απώλεια ή 
καθυστέρηση στην είσπραξη δημό-
σιων εσόδων από δύστροπους οφει-
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προς έκπτωση δαπανών από το φο-
ρολογητέο εισόδημά τους), αν προ-
ηγουμένως δεν τα έχουν εμπρόθε-
σμα υποβάλει για θεώρηση στην αρ-
μόδια ΔΟυ. Συνεπώς, οι φορολογικές 
αρχές δεν μπορούν να αρνηθούν να 
προβούν σε θεώρηση, η οποία σε κα-
μία περίπτωση δεν συνιστά επικύρω-
ση της νομιμότητάς τους. Δεδομένου 
ότι οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούσαν 
τη θεώρηση, διότι ήταν αναγκαία για 
να καταχωρηθεί η τροποποίηση του 
καταστατικού στο αρχείο του Πρωτο-
δικείου Αθηνών, ο ΣτΠ παράλληλα 
πρότεινε την προσφυγή απευθείας 
ενώπιον της γραμματείας του πρωτο-
δικείου. Πράγματι, ο Πρόεδρος υπη-
ρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών 
αποδέχθηκε τις θέσεις του ΣτΠ και 
διέταξε την καταχώρηση του επίμα-
χου ιδιωτικού συμφωνητικού χωρίς 
την έγκριση της ΔΟυ, η οποία, σε κά-
θε περίπτωση, δεν έχει αρμοδιότητα 
να ελέγχει τα ιδιωτικά συμφωνητικά 
ή να αρνείται να τα θεωρήσει. Αν και 
η υπόθεση έπρεπε να είχε διευθετη-
θεί ήδη από την προσκόμιση του ιδι-
ωτικού συμφωνητικού στη ΔΟυ Γλυ-
φάδας, χρειάστηκαν τέσσερις μήνες 
διαμεσολάβησης και αιτήσεων, ώστε 
να καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρει-
ών του πρωτοδικείου η τροποποίηση 
του καταστατικού. Ο ΣτΠ κοινοποίησε 
την υπόθεση στο Γραφείο Νομικού 
Συμβούλου του υπουργείου Οικονο-
μικών για την αποτροπή παρόμοιων 
φαινομένων κακοδιοίκησης στο μέλ-
λον (υπόθεση 129675/2010).

Συναφές παράδειγμα αποτελεί και 
η ακόλουθη περίπτωση. Αλλοδαπός 

Αλλά και σε άλλες περιπτώσεις 
στις οποίες εμπλέκονται, οι ΔΟυ πα-
ρουσιάζονται να έχουν πολύ περιο-
ριστική αντίληψη και πρακτική, χω-
ρίς επαρκές νομικό έρεισμα. Τέτοιο 
παράδειγμα αποτελεί η παράνομη 
άρνηση ΔΟυ να θεωρήσει ιδιωτικό 
έγγραφο. Σύμφωνα με τη φορολο-
γική νομοθεσία, συμβάσεις που κα-
ταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή 
τρίτων για οποιαδήποτε συναλλαγή 
πρέπει να θεωρηθούν μέσα σε δέκα 
ημέρες από την ημερομηνία υπογρα-
φής από την αρμόδια ΔΟυ, αλλιώς εί-
ναι χωρίς ισχύ και δεν έχουν κανένα 
έννομο αποτέλεσμα. Η υποχρέωση 
αυτή αφορά το σύνολο των συμβάσε-
ων των επιχειρήσεων και των ελεύ-
θερων επαγγελματιών. Συνεπώς, η 
σύμπραξη της αρμόδιας ΔΟυ καθί-
σταται απαραίτητη για την ομαλή λει-
τουργία των συναλλαγών. 
Αντίθετα, η ΔΟυ Γλυφάδας όχι μόνον 
αρνήθηκε να θεωρήσει ιδιωτικό συμ-
φωνητικό τροποποίησης και κωδικο-
ποίησης του καταστατικού εταιρείας, 
αλλά ειδοποίησε και τρίτο ιδιώτη του 
οποίου έκρινε ότι βλάπτονται τα συμ-
φέροντα. Και αυτό, διότι η ΔΟυ θεώρη-
σε ότι το εν λόγω συμφωνητικό πα-
ραβιάζει το εμπορικό δίκαιο και ότι 
η ίδια οφείλει να προστατεύει κάθε 
τρίτο ιδιώτη, του οποίου τα συμφέρο-
ντα θίγονται. Ο ΣτΠ επισήμανε ότι, κα-
τά πάγια νομολογία, σκοπός της υπο-
χρέωσης να θεωρούνται τα ιδιωτικά 
συμφωνητικά είναι αποκλειστικά η 
περιστολή της φοροδιαφυγής, έτσι 
ώστε οι πολίτες να μην μπορούν να 
επικαλεστούν τέτοια συμφωνητικά 
προς φορολογικό όφελός τους (π.χ. 

ΦΠΑ από πώληση αγροτικών προϊ-
όντων, διότι, όπως τον ενημέρωσε, 
τα χρήματα είχαν δεσμευτεί από τη 
ΔΟυ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης. Ο πολίτης, 
το 2008, είχε ειδοποιηθεί από τη ΦΑΕ 
ότι ευθύνονταν για οφειλή 1.400 ευ-
ρώ εταιρείας της οποίας φαινόταν να 
έχει διοριστεί εκκαθαριστής το 1992. 
Ο πολίτης δεν είχε προβεί σε καμία 
ενέργεια προκειμένου να προσκομί-
σει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι 
ο ίδιος ποτέ δεν είχε λάβει γνώση ού-
τε είχε αποδεχθεί, ρητά ή σιωπηρά, 
τον διορισμό του ως εκκαθαριστή. 
Κατέφυγε δε στον ΣτΠ, τον Αύγουστο 
του 2010, διαμαρτυρόμενος, επει-
δή, παρά τη θέλησή του και χωρίς να 
έχει λάβει γνώση, φέρεται να είναι 
υπεύθυνος για την εξόφληση οφει-
λών μιας εταιρείας που δεν γνωρίζει. 
Μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης, 
ο ΣτΠ διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, ότι 
η αδυναμία του πολίτη να εισπράξει 
την επιστροφή του ΦΠΑ οφειλόταν 
στην παρακράτηση της φορολογι-
κής του ενημερότητας, λόγω της ευ-
θύνης του ως εκκαθαριστή εταιρείας 
για χρέος, που αφορούσε μάλιστα 
οφειλή υπέρ τρίτων. Σύμφωνα όμως 
με τη νομοθεσία, μόνον οι φορολογι-
κές οφειλές, όπως οφειλή φόρου ει-
σοδήματος, ΦΠΑ ή συγκέντρωσης κε-
φαλαίου, στοιχειοθετούν συνυπευθυ-
νότητα και του εκκαθαριστή για χρέη 
της εταιρείας. Επομένως, ακόμη και 
αν ο ενδιαφερόμενος είχε ορθά διο-
ριστεί ως εκκαθαριστής, η συγκεκρι-
μένη οφειλή παρανόμως ήταν απαι-
τητή και από αυτόν. Η ανταπόκριση 
της ΔΟυ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης υπήρξε 
θετική (υπόθεση 131822/2010).
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Παρεμβάσεις άλλων υπηρεσιών 
στις προϋποθέσεις άσκησης 
οικονομικής δραστηριότητας
Στα παραδείγματα που ακολουθούν 
αναδεικνύονται αβλεψίες ή υπερβά- 
σεις της κείμενης νομοθεσίας εκ μέ-
ρους της διοίκησης, που έχουν δυ-
σανάλογα αρνητική επίπτωση στην 
άσκηση οικονομικών δραστηριοτή-
των από ιδιώτες. 

Χημικός ζήτησε τη συνδρομή 
του ΣτΠ για να ανανεώσει την άδεια 
εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊ-
όντων, η οποία του είχε χορηγηθεί 
ήδη από το 1999. Και αυτό, διότι το 
2000 εκδόθηκε προεδρικό διάταγ-
μα που όριζε ως απαραίτητη προϋ-
πόθεση για τη χορήγηση της σχετι-
κής άδειας την κατοχή πτυχίου γεω - 
πόνου, αποκλείοντας στο μέλλον 
τους χημικούς. Το 2005 προβλέφθη-
κε μεν η δυνατότητα ανανέωσης για 
όσους, ανεξάρτητα από την ειδίκευ-
σή τους, διέθεταν άδεια, ωστόσο, εκ 
παραδρομής, η διάταξη περιόρισε 
το δικαίωμα ανανέωσης για άδειες 
που εκδόθηκαν έως το 1998, αν και 
ο περιορισμός για κατοχή πτυχίου 
γεωπόνου τέθηκε το 2000. Ο ΣτΠ 
ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές να 
προβούν σε διορθωτική ερμηνεία 
της επίμαχης διάταξης, υπενθυμίζο-
ντας πάγια νομολογία, σύμφωνα με 
την οποία δεν επιτρέπεται η αποστέ-
ρηση της δυνατότητας για συνέχιση 
της επαγγελματικής δραστηριότη-
τας από πρόσωπα που την ασκού-

Τέλος, γιατρός, μετά την απόκτηση 
στην Ελλάδα της άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος, μετέβη στη Γερμανία,  
όπου για διάστημα έξι ετών εργάστη- 
κε σε πανεπιστημιακή κλινική, σε έμ-
μισθη θέση βοηθού, όπου και απέ-
κτησε την ειδικότητα του ουρολόγου. 
Στη συνέχεια, ζήτησε διά του Ελληνι-
κού Προξενείου στο Ανόβερο να του 
χορηγηθεί πιστοποιητικό μετοικεσί-
ας, ώστε να προχωρήσει στον άνευ 
δασμών εκτελωνισμό του αυτοκινή-
του του στην Ελλάδα.
Το υπουργείο Οικονομικών αρνήθη- 
κε να χορηγήσει την απαλλαγή, ισχυ-
ριζόμενο ότι η ιατρική ειδικότητα, που 
γίνεται με παροχή εργασίας ιδίως σε 
πανεπιστημιακή κλινική του εξωτερι-
κού, συναρτάται άμεσα ως προϋπό-
θεση με τη δυνατότητα άσκησης του 
ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα 
και προσιδιάζει περισσότερο στην έν-
νοια της μετεκπαίδευσης και όχι στην 
απόκτηση σταθερών επαγγελματικών 
δεσμών με το εξωτερικό. Συνεπώς, ο 
εν λόγω γιατρός θεωρείται πρόσω-
πο με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα, 
που απλώς εργάζεται στο εξωτερικό, 
όπου μετέβη όχι αποκλειστικά για βι-
οποριστικούς λόγους, αλλά προκει-
μένου να αποκτήσει την απαιτούμενη 
μετεκπαίδευση. Άρα, δεν πληρούται 
η βασική εκ του νόμου προϋπόθεση 
μεταφοράς της συνήθους κατοικίας, 
ώστε να χορηγηθεί στον ενδιαφερό-
μενο απαλλαγή από τα τέλη ταξινό-
μησης αυτοκινήτου. Με έγγραφο της 
αρμόδιας διεύθυνσης, το υπουργείο 
απέρριψε τις απόψεις του ΣτΠ, εμμέ-
νοντας στην αρχική του θέση (υπόθε-
ση 128806/2010)4.

πολίτης, προκειμένου να ανανεώσει 
την άδεια εργασίας του στη νομαρχία, 
ζήτησε από την Κ́  ΔΟυ Αθηνών να θε-
ωρήσει υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν 
είχε την υποχρέωση να υποβάλει φο-
ρολογική δήλωση. Η ΔΟυ ζήτησε από 
τον ενδιαφερόμενο, ως απόδειξη για 
τη διεύθυνση κατοικίας του, να προ-
σκομίσει αντίγραφο μισθωτηρίου συμ-
βολαίου, παρά το γεγονός ότι αφενός 
κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν από κα-
μία ειδική διάταξη και αφετέρου ο πο-
λίτης είχε στη διάθεσή του βεβαίωση 
απόδοσης ΑΦΜ από την ίδια ΔΟυ, στην 
οποία αναγραφόταν η διεύθυνση κα-
τοικίας του που είχε δηλώσει. 
Ο ΣτΠ επισήμανε στη ΔΟυ εγκύκλιο 
του υπουργείου Οικονομικών, η οποία  
είχε εκδοθεί σε συνεργασία με την 
Αρχή, που προβλέπει ότι για να χο-
ρηγηθεί ΑΦΜ σε αλλοδαπό δεν απαι-
τείται από αυτόν να προσκομίσει μι-
σθωτήριο συμβόλαιο, αλλά αρκεί η 
υπεύθυνη δήλωση του τόπου κατοι-
κίας. Συνεπώς, η διοίκηση όφειλε να 
αποδεχθεί τη διεύθυνση που αναγρα-
φόταν στη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ 
χωρίς περαιτέρω δικαιολογητικά. Η 
ΔΟυ αποδέχθηκε ότι δεν απαιτείται μι-
σθωτήριο συμβόλαιο, ζήτησε όμως 
να προσκομίσει ο πολίτης υπεύθυ-
νη δήλωση του προσώπου που τον 
φιλοξενεί. Ο ΣτΠ τόνισε ότι η απαίτη-
ση αυτή της ΔΟυ ήταν περιττή και δεν 
αντιστοιχεί στο περιεχόμενο της εγκυ-
κλίου. Η διαμεσολάβηση του ΣτΠ  
ολοκληρώθηκε, όταν στον πολίτη, με- 
τά την προσκόμιση της υπεύθυνης δή- 
λωσης περί φιλοξενίας του, χορηγή-
θηκε θεωρημένη η δήλωση (υπόθε-
ση 125199/2010). 

4  http://www.synigoros.gr/pdf_01/8906_3_

metoikesia_synopsi.pdf 

http://www.synigoros.gr/pdf_01/8906_3_metoikesia_synopsi.pdf
http://www.synigoros.gr/pdf_01/8906_3_metoikesia_synopsi.pdf
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ουσιαστικής ενημέρωσης των πολι-
τών αναφορικά με τη νέα αυτή μορ-
φή ενέργειας, τόσο σε σχέση με την 
τιμολόγηση όσο και με τις προϋποθέ-
σεις και το κόστος σύνδεσης με το δί-
κτυο φυσικού αερίου. Τη στιγμή κατά 
την οποία οι πολίτες ενθαρρύνονται 
να στραφούν προς το φυσικό αέριο, 
τα προβλήματα αυτά συνιστούν ανα-
σταλτικούς παράγοντες και πρέπει 

να διευθετηθούν. Κυριότερα από αυ-
τά είναι τα ακόλουθα.

διαφάνεια στην τιμολόγηση
Τον Μάρτιο του 2010, ο ΣτΠ δημοσι-
οποίησε παρέμβασή του σχετικά με 
ζητήματα τιμολόγησης του φυσικού 
αερίου από τις Εταιρείες Παροχής Αε-
ρίου (ΕΠΑ) Θεσσαλονίκης και Θεσσα-
λίας. Τα προβλήματα που κατέγραψε 
σε έγγραφά του προς τη Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), και κοινοποί-
ησε στο υπουργείο Ανάπτυξης, τη Δη-
μόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) και 
τις ΕΠΑ, δεν προκύπτουν μόνον από τις 

αφερομένων να τα καταθέτουν στις 
ελληνικές τελωνειακές αρχές δεν 
προβλέπονται από τη νομοθεσία. 
Με την επιβολή της υποχρέωσης, σε 
κάθε δρομολόγιό τους στην ελληνι-
κή επικράτεια, να προσκομίζουν εκ 
νέου επικυρωμένα και μεταφρασμέ-
να έγγραφα κυκλοφορίας επιχειρεί-
ται, όπως φαίνεται, να περιοριστεί 
στην πράξη η δυνατότητα των αλλο-

δαπών αυτοκινητιστών να προβούν 
σε μια κατ’ αρχήν νόμιμη δραστηριό-
τητα. Το υπουργείο ανακάλεσε τελι-
κά την επίμαχη εγκύκλιο (υπόθεση 
125239/2010).

τΟ δηΜΟσΙΟ  
ώσ ΕΠΙΧΕΙΡηΜΑτΙΑσ  
κΑΙ ΥΠηΡΕσΙΕσ κΟΙΝησ 
ώφΕλΕΙΑσ: φΥσΙκΟ ΑΕΡΙΟ
Την Αρχή απασχόλησαν ζητήματα 
που αφορούν τις σχέσεις των πολιτών 
με τις εταιρείες παροχής φυσικού αε-
ρίου. Σε σειρά υποθέσεων που εξέ-
τασε ο ΣτΠ, διαπιστώθηκε έλλειμμα 

σαν ήδη επί μακρόν λόγω τροπο-
ποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας. 
Επιπλέον, η Αρχή επισήμανε ότι η ει-
σαγωγή ενός καθαρά χρονικού κρι-
τηρίου για την ανανέωση της άδειας 
άσκησης επαγγέλματος, το οποίο 
δεν υπαγορεύεται από λόγους δη-
μοσίου συμφέροντος, παραβιάζει 
την αρχή της ισότητας. Η βλάβη που 
επιφέρει στον πολίτη η αποστέρη-
ση των μέχρι σήμερα βιοποριστικών 
του μέσων είναι βαρύτατη σε σχέση 
με την όποια επικαλούμενη δημό-
σια ωφέλεια, και συνεπώς παραβι-
άζεται η συνταγματικά κατοχυρωμέ-
νη αρχή της αναλογικότητας. Με τη 
συνεργασία της νομικής υπηρεσίας 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων ανανεώθηκε τελι-
κά η άδεια εμπορίας του ενδιαφερο-
μένου (υπόθεση 23437/2009).

Είκοσι οδηγοί ταξί με έδρα την Αλ-
βανία διαμαρτυρήθηκαν στον ΣτΠ 
για το περιεχόμενο εγγράφου (εγκύ-
κλιος) που εξέδωσε ο Γενικός Γραμ-
ματέας του υπουργείου υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων. Σύμφωνα 
με την εγκύκλιο αυτή, τα τελωνεία 
υποχρεούνται να παρακρατούν τα 
μεταφρασμένα και επικυρωμένα έγ-
γραφα κυκλοφορίας των οχημάτων 
κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα, 
επειδή ισχύουν για ένα μόνο δρομο-
λόγιο μεταφοράς επιβατών από την 
Αλβανία στην Ελλάδα. Η Αρχή επι-
σήμανε στην αρμόδια διεύθυνση 
του υπουργείου Μεταφορών ότι τό-
σο ο περιορισμός της ισχύος των εγ-
γράφων για ένα και μόνο δρομολό-
γιο όσο και η υποχρέωση των ενδι-
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απλές εγκαταστάσεις και, συνεπώς, 
το κόστος των απαιτούμενων εργα-
σιών είναι χαμηλότερο. Ο ΣτΠ πρό-
τεινε στην ΕΠΑ Αττικής να προβεί σε 
μείωση του τέλους επανασύνδεσης 
ύψους 100 ευρώ, χωρίς ανταπόκριση  
μέχρι στιγμής (ενδεικτικά, υποθέσεις  
6515/2009, 17396/2009, 134651/2010).

Προϋποθέσεις και κόστος 
σύνδεσης
Οι προϋποθέσεις και το κόστος σύνδε-
σης με το δίκτυο φυσικού αερίου επί-
σης απασχόλησαν τον ΣτΠ. Ορισμένες 
περιπτώσεις αφορούν τη μη επαρ-
κή ανάπτυξη του δικτύου φυσικού 
αερίου, όταν δηλαδή πρόκειται για 
περιοχές που δεν εντάσσονται στον  
τρέχοντα προγραμματισμό ανάπτυ-
ξης δικτύων. Η άδεια διανομής φυ- 
σικού αερίου που χορηγήθηκε στις 
ΕΠΑ επιβάλλει κατ’ αρχήν υποχρέω-
ση σύνδεσης με το δίκτυο όλων των 
καταναλωτών και παροχής σε αυ-
τούς φυσικού αερίου χωρίς διακρί-
σεις. Δεν προβλέπεται όμως υποχρέ-
ωση κατασκευής δικτύου σε κάθε 
περιοχή που καλύπτει η άδεια, αλλά 
υποχρέωση κατασκευής συγκεκρι-
μένου αριθμού χιλιομέτρων (για πα-
ράδειγμα, στην Αττική 1.500 χιλιόμε-
τρα δικτύου). Συνεπώς, στις περιοχές 
οι οποίες δεν καλύπτονται από το δί-
κτυο που έχει επιλέξει να κατασκευ-
άσει η εκάστοτε ΕΠΑ, οι καταναλωτές 
αντιμετωπίζουν προβλήματα. 

Η παρέμβαση του ΣτΠ για ένταξη 
οικιών πολιτών στον προγραμματισμό 
του δικτύου έχει αποφέρει αποτέλε-
σμα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης 

ο φορέας που ανέλαβε τον ρυθμιστι-
κό ρόλο της αγοράς ενέργειας, η ΡΑΕ, 
άρχισε να λειτουργεί μετά την έκδοση 
των αδειών διανομής φυσικού αερίου 
των ΕΠΑ και έτσι δεν τους επιβλήθηκε 
ποτέ η υποχρέωση να ανακοινώνουν 
την τιμολόγηση σε συνάρτηση με τις 
τιμές του πετρελαίου.
Ο ΣτΠ πρότεινε στη ΡΑΕ να εισηγηθεί 
στον αρμόδιο υπουργό να ενσωματω-
θεί στις υφιστάμενες άδειες σχετικός 
όρος, ώστε, έστω και 15 χρόνια μετά 
τη θέσπισή του, να αποκτήσει αντικεί-
μενο το δικαίωμα αυτό των πολιτών. 
Η ΡΑΕ δεν αποδέχθηκε τις θέσεις του 
ΣτΠ (υπόθεση 1485/2009).

τέλος επανασύνδεσης 
Ανάλογη αδιαφάνεια καλύπτει το κό-
στος επανασύνδεσης ύψους 100 ευ-
ρώ που επιβάλλει η ΕΠΑ Αττικής σε 
περίπτωση διακοπής, λόγω μη πλη-
ρωμής ληξιπρόθεσμου λογαριασμού  
κατανάλωσης. Συγκεκριμένα, το τέ-
λος αυτό πρέπει να έχει καθαρά απο-
ζημιωτικό χαρακτήρα και, συνεπώς, 
να ανταποκρίνεται στις απαιτού μενες 
για την αποκοπή και την επανασύν-
δεση εργασίες. Ωστόσο, το ύψος του 
τέλους επανασύνδεσης ποικίλλει 
για λόγους άσχετους με τις εργασί-
ες στις οποίες οφείλει να αντιστοιχεί. 
Και αυτό διότι όταν η αποκοπή και η 
επανασύνδεση γίνονται όχι λόγω λη-
ξιπρόθεσμης οφειλής, αλλά ύστερα  
από αίτημα του καταναλωτή, η συ-
νολική χρέωση είναι μικρότερη. Επι-
πλέον, η χρέωση είναι η ίδια τόσο για 
οικιακούς όσο και για εμπορικούς 
καταναλωτές. Οι οικιακοί καταναλω-
τές διαθέτουν όμως πιο μικρές και 

συγκεκριμένες υποθέσεις στις οποί- 
ες διαμεσολάβησε, αλλά είναι προϊ-
όν ενδελεχούς έρευνας5. 
Συγκεκριμένα, κάτοικοι της Θεσσα-
λονίκης και του Βόλου προσέφυγαν 
στον ΣτΠ, διότι η τιμή του φυσικού 
αερίου ήταν ακριβότερη από την 
αντίστοιχη του πετρελαίου, παρά το 
γεγονός ότι το φυσικό αέριο διαφη-
μιζόταν από τα μέσα ενημέρωσης 
ως φθηνότερο κατά 20%. Ο ΣτΠ επι-
σήμανε σε όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς –ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και 
Θεσσαλίας, ΔΕΠΑ, αλλά και ΡΑΕ– την 
υποχρέωση να υπάρχει διαφάνεια 
στην τιμολόγηση του φυσικού αερί-
ου, όπως προκύπτει από την εθνική 
και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
Ας σημειωθεί ότι ήδη από το 1995 η 
νομοθεσία προβλέπει ότι στις άδειες 
διανομής φυσικού αερίου των ΕΠΑ 
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ρητά 
ότι οι εταιρείες έχουν υποχρέωση να 
δημοσιοποιούν σαφή και διαφανή τι-
μολόγια, σε συνάρτηση ιδίως με τις τι-
μές ανταγωνιστικών μορφών ενέργει-
ας, όπως είναι το πετρέλαιο. Στην πρά-
ξη, το δικαίωμα αυτό των καταναλω-
τών δεν εξασφαλίστηκε ποτέ, λόγω 
οργανωτικών αδυναμιών του δημοσί-
ου. Αφενός, το αρμόδιο όργανο που εί-
χε αρχικά προβλεφθεί για να επιβάλει 
την υποχρέωση αυτή, το Σώμα Ενερ-
γειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού, 
ουδέποτε συστάθηκε και αφετέρου, 

5  http://www.synigoros.gr/pdf_01/8504_3_

fystprae1.pdf 
http://www.synigoros.gr/pdf_01/8504_2_

RAE.pdf 
http://www.synigoros.gr/pdf_01/8504_1_

FYSTPRAE2.pdf 

Περισσότερα και πιο αναλυτικά 
στοιχεία (έγγραφα του ΣτΠ, 
απαντήσεις της διοίκησης, ειδικές 
εκθέσεις κ.ά.) μπορείτε να βρείτε:
  
Στον ιστότοπο του ΣτΠ  
www.synigoros.gr  
[Επιλέξτε: Εκθέσεις – Πορίσματα, 
Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη]
  
Στην ιστοσελίδα για τον δημότη  
www.synigoros.gr/dimotis

http://www.synigoros.gr
http://www.synigoros.gr/dimotis
http://www.synigoros.gr/pdf_01/8504_3_fystprae1.pdf
http://www.synigoros.gr/pdf_01/8504_2_RAE.pdf
http://www.synigoros.gr/pdf_01/8504_1_FYSTPRAE2.pdf
http://www.synigoros.gr/pdf_01/8504_3_fystprae1.pdf
http://www.synigoros.gr/pdf_01/8504_2_RAE.pdf
http://www.synigoros.gr/pdf_01/8504_1_FYSTPRAE2.pdf
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μετρητή. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
ο ΣτΠ διαπίστωσε ότι υπάρχει ζήτημα 
έγκαιρης πληροφόρησης των πολι-
τών (υπόθεση 125880/2010). 

Σε άλλη όμως περίπτωση, έκρινε 
ότι η υποχρέωση που αναλαμβάνουν 
οι πολίτες υπερβαίνει το εύλογο. Συ-
γκεκριμένα, πολίτης σύναψε σύμβα-
ση για δύο ακίνητα της πολυκατοικίας 
του (οικία και ισόγειο κατάστημα) για 
να επωφεληθεί από έκπτωση 100% 
στα τέλη σύνδεσης που χορηγεί η 
ΕΠΑ Αττικής σε όσους συνάψουν άμε-
σα σύμβαση. Για μεν την οικία του, 
ολοκλήρωσε έγκαιρα την εσωτερική 
εγκατάσταση φυσικού αερίου. Για το 
κατάστημα, όμως, αρχικά ζήτησε πα-
ράταση της προθεσμίας, αλλά τελικά 
λόγω οικονομικής δυσπραγίας γνω-
στοποίησε στην ΕΠΑ ότι δεν θα προβεί 
στην κατασκευή της. Ως αποτέλεσμα, 
η ΕΠΑ απαίτησε, με βάση τη σύμβα-
ση, από τον ενδιαφερόμενο να κατα-
βάλει τα τέλη σύνδεσης, καθώς και 
τα μηνιαία πάγια τέλη του καταστή-
ματος, συνολικού ύψους 500 ευρώ. 
Ο ΣτΠ επισήμανε μεταξύ άλλων ότι, 
εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
είναι ανέφικτη, δεν θα πρέπει να επι-
βαρύνεται πλέον ο πολίτης με έξοδα 
διατήρησης της σύνδεσης. Καθοδή-
γησε λοιπόν τον ενδιαφερόμενο να 
ζητήσει την ακύρωση της σύμβασης 
και τον συμψηφισμό των οφειλόμε-
νων τελών με το ποσόν της εγγύησης 
που είχε καταβάλει κατά τη σύναψή 
της. Τελικά, ύστερα από διαπραγμα-
τεύσεις, η σύμβαση λύθηκε και ο πο-
λίτης κατέβαλε μόνο το ποσόν των 
150 ευρώ (υπόθεση 125746/2010). 

σης με φυσικό αέριο. Έκτοτε, αναγκά-
στηκε να καλύπτει με ιδιαίτερα αυξη-
μένο κόστος τις ανάγκες θέρμανσης 
της οικογένειάς της, με κλιματισμό ή 
υγραέριο. Δυόμισι χρόνια αργότερα, 
ενημερώθηκε γραπτώς ότι για τεχνι-
κούς λόγους δεν αναμένεται άμεσα η 
κατασκευή αγωγού. Ο ΣτΠ επισήμανε 
την ευθύνη της ΕΠΑ Αττικής, η οποία 
όφειλε έγκαιρα να γνωρίζει το σχέδιο 
ανάπτυξης δικτύου και να ενημερώ-
σει την ενδιαφερόμενη για την αδυνα-
μία σύνδεσης. Τελικά, το πρόβλημα 
δεν λύθηκε, καθώς η ενδιαφερόμενη 
αδυνατεί να αναλάβει το κόστος κατα-
σκευής της αναγκαίας επέκτασης του 
δικτύου που ανέρχεται σε 6.000 ευρώ 
(υπόθεση 23947/2009).

Εξαιρετικά δεσμευτικοί 
συμβατικοί όροι
Ακόμη και όταν παρέχονται κίνητρα 
σε πολίτες για να συνδεθούν με το δί-
κτυο φυσικού αερίου, προσχωρούν 
αναγκαστικά σε συμβάσεις με εξαι-
ρετικά δεσμευτικούς όρους, όπως 
φαίνεται από το ακόλουθο παράδειγ-
μα. Για την προσέλκυση νέων πελα-
τών σε περιοχές όπου κατασκευάζει 
δίκτυο φυσικού αερίου, η ΕΠΑ Αττικής 
χορηγεί έκπτωση έως και 100% στα 
τέλη σύνδεσης, με την προϋπόθεση η 
εσωτερική εγκατάσταση να έχει ολο-
κληρωθεί και ενεργοποιηθεί μέσα σε 
τρεις μήνες από την τοποθέτηση του 
μετρητή. Διαφορετικά, αν και δεν κά-
νουν χρήση του δικτύου φυσικού αε-
ρίου, οι συμβαλλόμενοι υποχρεού-
νται να καταβάλουν αφενός τα τέλη 
σύνδεσης και αφετέρου την πάγια μη-
νιαία χρέωση λόγω της τοποθέτησης 

(υπόθεση 132533/2010). Αντίθετα, 
στην Αττική το πεδίο για διαμεσολα-
βητική δράση εκ μέρους του ΣτΠ είναι 
ιδιαίτερα στενό, καθώς η ΕΠΑ Αττικής 
έχει ήδη κατασκευάσει την ελάχιστη 
επέκταση του δικτύου που προβλέπε-
ται ως υποχρεωτική. Μπορεί πλέον η 
ΕΠΑ Αττικής να ζητάει από τους κατα-
ναλωτές το κόστος για την αναγκαία 
επέκταση προκειμένου να συνδε-
θούν με το δίκτυο και, εάν στα επόμε-
να πέντε χρόνια υποβληθούν αιτήμα-
τα για νέες συνδέσεις στην ίδια περιο-
χή, θα πραγματοποιείται επιμερισμός 
του συνολικού κόστους επέκτασης, 
με αντίστοιχες χρεοπιστώσεις μετα-
ξύ νέων και παλαιών καταναλωτών. 
Επομένως, οι πολίτες θα πρέπει πρώ-
τα να υποβάλουν αίτηση ζητώντας να 
ενημερωθούν για το κόστος επέκτα-
σης και, εάν επιθυμούν να το αναλά-
βουν, να συνάψουν στη συνέχεια σύμ-
βαση σύνδεσης παροχής φυσικού αε-
ρίου (υπόθεση 133248/2010).

Επιπλέον, η ιδιαίτερη καθυστέρηση  
με την οποία οριστικοποιήθηκαν οι 
περιοχές που τελικά συμπεριλήφθη-
καν στην υποχρέωση κατασκευής των 
1.500 χλμ. δικτύου δημιούργησε ση-
μαντικό πρόβλημα σε πολλούς πολί-
τες. Χαρακτηριστικά, ενδιαφερόμενη 
υπέβαλε το 2005 αίτηση σύνδεσης 
με το δίκτυο φυσικού αερίου. Δεδο-
μένου ότι το ακίνητό της βρίσκεται σε 
κεντρικό σημείο του Δήμου Βύρωνα 
και άλλα ακίνητα σε ακτίνα 40 μέ-
τρων είχαν ήδη συνδεθεί, αρκέστηκε 
σε προφορικές διαβεβαιώσεις ότι η 
υπόθεσή της θα διευθετηθεί και εγκα-
τέστησε σύστημα κεντρικής θέρμαν-
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Σχεσεις
κρατους-πολιτηΣχέσεις κράτους–πολίτη

ΓΡΑΦΗΜΑ 16

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ – ΔΕΥΑ

Λογαριασμοί – Χρεώσεις – Τέλη

Σύνδεση με το δίκτυο

Επισκευή–συντήρηση δικτύου

Ζημιές–αποζημείωση από βλάβες δικτύου

Επέκταση–κατασκευή δικτύου

Διακοπή παροχών

17,17%
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0,80%
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

ΓΡΑΦΗΜΑ 16

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ – ΔΕΥΑ

Λογαριασμοί – Χρεώσεις – Τέλη

Σύνδεση με το δίκτυο

Επισκευή–συντήρηση δικτύου

Ζημιές–αποζημείωση από βλάβες δικτύου

Επέκταση–κατασκευή δικτύου

Διακοπή παροχών

17,17%
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

ΓΡΑΦΗΜΑ 15 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ–ΠΟΛΙΤΗ

Φορολογία [18,71%]

Παροχές κοινής ωφέλειας [17,17%]

Λειτουργία της δημόσιας διοίκησης [16,83%]

Μεταφορές [13,06%]

Οικονομικές συναλλαγές με το δημόσιο [8,61%]

Τοπική αυτοδιοίκηση [6,90%]

Προσλήψεις [6,85%]

Γεωργία – Κτηνοτροφία – Αλιεία [4,22%]

Εργασία – Απασχόληση [3,94%]

Άλλες κατηγορίες [2,34%]

Εργατικές κατοικίες [1,37%]
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ΓΡΑΦΗΜΑ 15 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ–ΠΟΛΙΤΗ

Φορολογία [18,71%]

Παροχές κοινής ωφέλειας [17,17%]

Λειτουργία της δημόσιας διοίκησης [16,83%]

Μεταφορές [13,06%]

Οικονομικές συναλλαγές με το δημόσιο [8,61%]

Τοπική αυτοδιοίκηση [6,90%]

Προσλήψεις [6,85%]

Γεωργία – Κτηνοτροφία – Αλιεία [4,22%]

Εργασία – Απασχόληση [3,94%]

Άλλες κατηγορίες [2,34%]

Εργατικές κατοικίες [1,37%]
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ΓΡΑΦΗΜΑ 18 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Απάντηση σε αίτηση 

Πληροφόρηση – Ενημέρωση – Επικοινωνία

Πρόσβαση σε έγγραφα

Μη εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Συμπεριφορά δημόσιων λειτουργών

Διοικητικές πράξεις

Προθεσμία διεκπεραίωσης 

υποθέσεων από τη διοίκηση
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8,27%
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ΓΡΑΦΗΜΑ 18 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Απάντηση σε αίτηση 

Πληροφόρηση – Ενημέρωση – Επικοινωνία

Πρόσβαση σε έγγραφα

Μη εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Συμπεριφορά δημόσιων λειτουργών

Διοικητικές πράξεις

Προθεσμία διεκπεραίωσης 

υποθέσεων από τη διοίκηση
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ΓΡΑΦΗΜΑ 17 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Φορολογία εισοδήματος

Φορολογία κεφαλαίου

Τέλη και ειδικές φορολογίες

ΚΕΔΕ και δημόσιο λογιστικό

18,71%
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(ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
ΓΡΑΦΗΜΑ 18 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Φορολογία εισοδήματος

Φορολογία κεφαλαίου
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ΚΕΔΕ και δημόσιο λογιστικό

18,71%

%

4,51%

2,91%

2,91%

2,40%

0 5 10 15 20

(ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)




