
 

 
 
 
       Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2013 
       Αριθ. πρωτ. Φ. 1000.2/1781/2013 
 
 
Προς 
Υπουργό Εσωτερικών 
Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη 
Σταδίου 27 
101 83 Αθήνα 
 
  
 
Θέµα: Eκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεων των ΟΤΑ προς τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις, µε διαφανή και αντικειµενικό τρόπο 
 
 
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 
 
1. Ο Συνήγορος του Πολίτη µε το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.1000.2/34394/8.12.2011 
προηγούµενο έγγραφό του, µε αφορµή τη διαπιστωθείσα αδυναµία του ∆ηµοσίου να 
εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις του προς πολίτες και επιχειρήσεις,  είχε 
υποβάλει στους Υπουργούς Οικονοµικών και Εσωτερικών σειρά προτάσεων που θα 
διευκόλυναν την ικανοποίηση των διαφόρων απαιτήσεων και θα ενίσχυαν την 
αξιοπιστία του ∆ηµοσίου. 
  
2. Παρά ταύτα, ο Συνήγορος του Πολίτη εξακολουθεί να δέχεται µεγάλο αριθµό 
αναφορών µε τις οποίες ζητείται η διαµεσολάβησή του, κυρίως, στους δήµους, αλλά  
και τις περιφέρειες, προκειµένου να εκπληρώσουν χρηµατικές υποχρεώσεις τους, από 
διάφορες αιτίες, προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.    
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη της Αρχής, πλήθος οφειλών από 
αποζηµιώσεις λόγω απαλλοτριώσεων, προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών, συµβάσεις 
έργου και εργασίας, καθώς και  δικαστικές αποφάσεις βρίσκονται σε εκκρεµότητα επί 
αρκετά έτη, ενώ οι δήµοι αδυνατούν να παρουσιάσουν ένα δεσµευτικό πρόγραµµα 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους αυτών.   
  
3. Ενόψει, ωστόσο της επικείµενης  χρηµατοδότησης των ΟΤΑ πρέπει να 
επισηµανθεί η ανάγκη δηµιουργίας ενός πλαισίου αρχών και κριτηρίων, ώστε η 
εκπλήρωση των ποικίλων υποχρεώσεών τους να πραγµατοποιηθεί µε όρους 
διαφάνειας, ισότητας και ισονοµίας. 
 
Η µελέτη της περιπτωσιολογίας των αναφορών που έχουν εξετασθεί, επιτρέπει στον 
Συνήγορο του Πολίτη να διαµορφώσει προτάσεις, τις οποίες θέτει υπόψη σας, µε την 
προσδοκία να αναλάβετε τις σχετικές ρυθµιστικές πρωτοβουλίες. 



 
 
1. Σύστηµα  εξόφλησης µε βάση αντικειµενικά κριτήρια 
 
Καταγραφή των οφειλών κάθε φορέα προς τους οφειλέτες του και κατάταξή τους σε 
πίνακες προτεραιότητας, ανάλογα: 
 

• µε τη διάρκεια της χρονικής τους εκκρεµότητας (π.χ. οι παλαιότερες 
ληξιπρόθεσµες οφειλές έναντι των νεωτέρων),  

• του επείγοντος χαρακτήρα τους, λόγω της φύσης των οφειλών (π.χ. µισθοί, 
αµοιβές εργαζοµένων) καθώς και  

• της διακινδύνευσης των συµφερόντων των πολιτών και επιχειρήσεων, που 
προκαλεί η καθυστέρηση κ.λπ. 

 
2. ∆ιαφάνεια και ∆ηµοσιοποίηση των πινάκων των δικαιούχων χρηµατικών 
ποσών  
 
Για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των δήµων και προκειµένου να αρθεί η 
δικαιολογηµένη δυσπιστία, σχετικά µε την αµεροληψία τους, η διαδικασία των 
πληρωµών πρέπει να διενεργείται σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας. Το διαδίκτυο 
είναι ένα κατάλληλο και πρόσφορο µέσο, στο οποίο µπορούν να αναρτώνται οι 
πίνακες των ληξιπρόθεσµων οφειλών των δήµων και του χρονοδιαγράµµατος 
ικανοποίησής τους, βάσει προκαθορισµένων και δηµοσιοποιηµένων κριτηρίων.  
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη επαναφέρει το ζήτηµα του τρόπου ικανοποίησης των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών των δήµων και περιφερειών, ενόψει της µεγάλης 
οικονοµικής κρίσης που βιώνει η χώρα και οι πολίτες. Θεωρεί ότι παρουσιάζεται µια 
σηµαντική ευκαιρία υιοθέτησης ενός αντικειµενικού και διαφανούς συστήµατος 
πληρωµών, µέσω του οποίου αφενός οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης θα 
εκπληρώνουν τις   υποχρεώσεις τους, αφετέρου θα ενισχύεται  η εµπιστοσύνη 
πολιτών και επιχειρήσεων προς αυτούς.     
 
Στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία. 
 
 
                Με τιµή 
 
 
 

                                                                Καλλιόπη Σπανού 
                                                              Συνήγορος του Πολίτη 
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