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ΘΕΜΑ: Μη εκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεων του ∆ηµοσίου προς τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις 

 

Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργοί, 

Ο Συνήγορος του Πολίτη καθ’ όλη της διάρκεια της λειτουργίας του έχει δεχθεί 
µεγάλο αριθµό αναφορών πολιτών µε αντικείµενο τη µη εκπλήρωση χρηµατικών 
υποχρεώσεων φορέων του δηµοσίου, από διάφορες αιτίες και προς διάφορα φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα.  

Η Αρχή έχει επανειληµµένως τονίσει την ιδιαιτερότητα αυτής της µορφής 
κακοδιοίκησης, δεδοµένου ότι η µη εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων της 
∆ιοίκησης έναντι των πολιτών δοκιµάζει µε αρνητικά αποτελέσµατα όχι µόνο την 
αξιοπιστία του Κράτους αλλά και την ικανότητά του να διαπαιδαγωγεί τους πολίτες ως 
προς την εκπλήρωση των δικών τους υποχρεώσεων έναντι αυτού. 

Η δηµοσιονοµική κρίση της χώρας, όπως ήταν φυσικό, επέτεινε αυτά τα 
φαινόµενα, θα πρέπει ωστόσο να τονίσουµε ότι δεν τα δηµιούργησε. Η συγκεκριµένη 
µορφή κακοδιοίκησης, όπως προκύπτει από την εµπειρία της Αρχής, προϋπήρχε και 
ήταν µάλιστα αρκετά εκτεταµένη. 

Σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να αµφισβητηθεί ότι πλέον υφίστανται 
αντικειµενικές αιτίες που καθιστούν δυσχερή την ανταπόκριση της ∆ιοίκησης στις 
οικονοµικές της υποχρεώσεις έναντι τρίτων. Αποτελεί, ωστόσο, ελάχιστη υποχρέωση 
του Κράτους να προχωρήσει στη λήψη µέτρων που θα αντισταθµίσουν σε κάποιο 
βαθµό τις  συνέπειες της αδυναµίας του αυτής έναντι των πολιτών. Αυτό επιτάσσει η 
κοινή αίσθηση δικαίου, µε δεδοµένο ότι το Κράτος απαιτεί την ορθή και έγκαιρη 
εκπλήρωση των εξαιρετικά αυξηµένων οικονοµικών υποχρεώσεων των πολιτών έναντι 
αυτού, κατά τρόπο που ενίοτε θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως απόλυτος, και χωρίς 
πάντα να λαµβάνει υπόψη του αντίστοιχη δική τους αντικειµενική αδυναµία.  
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      Στην παρούσα δύσκολη οικονοµική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα θα 
πρέπει  να καταβληθεί προσπάθεια ώστε το Κράτος να καταστεί φερέγγυο, µε στόχο 
την  προώθηση της επιχειρηµατικότητας, η οποία έχει πληγεί το τελευταίο διάστηµα, 
και την ανάπτυξη, µέσω της οποίας θα επιτευχθεί, κατ’ αρχήν, ο περιορισµός της 
ύφεσης. 

 Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε η εκπλήρωση των 
οικονοµικών υποχρεώσεων της Πολιτείας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να 
γίνει µε σχεδιασµό και οργανωµένα, µε σκοπό να περιορισθούν φαινόµενα που 
πλήττουν περαιτέρω το κύρος και την αξιοπιστία του ∆ηµοσίου ως φορέα οικονοµικών 
υποχρεώσεων. 

Μέσα σε αυτό το  πλαίσιο, και ύστερα από την µελέτη των αναφορών που έχουν 
υποβληθεί στο Συνήγορο του Πολίτη το τελευταίο διάστηµα µε αντικείµενο την µη 
εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων του ∆ηµοσίου, θέτουµε υπόψη σας τις 
ακόλουθες προτάσεις, και παρακαλούµε για τη µελέτη και την ενδεχόµενη υλοποίησή 
τους µέσω λήψης κατάλληλων νοµοθετικών µέτρων. 

 

1. Τροποποίηση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων κατά του 
∆ηµοσίου, (πχ άρθρο 92 ν.2362/1995, άρθρο 50 ν.δ. 496/1974 κλπ) µε πρόβλεψη 
αναστολής αυτής λόγω των έκτακτων δηµοσιονοµικών συνθηκών και κατά χρονικό 
διάστηµα αντίστοιχο µε την περίοδο δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας. Με τον 
τρόπο αυτό  θα περιοριστεί ο κίνδυνος πολίτες και επιχειρήσεις να  οδηγηθούν σε 
απώλεια δικαιωµάτων τους λόγω επέλευσης παραγραφής, κατά το χρονικό διάστηµα 
που αντικειµενικές συνθήκες περιορίζουν τη δυνατότητα του ∆ηµοσίου να  
ανταποκριθεί στις οικονοµικές υποχρεώσεις του.  

2. Θεσµοθέτηση συστήµατος εξόφλησης µε βάση αντικειµενικά κριτήρια. Σε 
αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να προωθηθεί η καταγραφή των οφειλών των φορέων του 
δηµοσίου προς ιδιώτες και η κατάταξή τους σε πίνακες προτεραιότητας εξόφλησης. 
Βασικό κριτήριο θα πρέπει να αποτελέσει η χρονική προτεραιότητα της αξίωσης, µε 
εξαίρεση  πολίτες οι οποίοι διαθέτουν αντίστοιχες τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, 
και οι οποίοι θα πρέπει να προηγηθούν, ανάλογα µε το είδος της δικαστικής απόφασης 
(καταψηφιστική - αναγνωριστική) και το χρόνο έκδοσης αυτής.  

3. Ως εναλλακτική πρόταση θα µπορούσε να εξετασθεί η πληρωµή όλων των 
δικαιούχων κατά συγκεκριµένο προκαθορισµένο ποσοστό και ανάλογα µε τα κάθε 
φορά χρηµατικά διαθέσιµα. 

4. ∆ηµοσιοποίηση των πινάκων πχ µέσω ανάρτησής τους στο διαδίκτυο στα 
πλαίσια του προγράµµατος «∆ιαύγεια». Μια τέτοια διαδικασία κρίνεται επιβεβληµένη, 
δεδοµένου ότι βάσει της εµπειρίας της Αρχής υφίσταται γενικευµένη και δυστυχώς 
πολλές φορές δικαιολογηµένη δυσπιστία, όσον αφορά τα κριτήρια προτεραιότητας 
βάσει των οποίων δηµόσιοι φορείς (κυρίως ΟΤΑ) προβαίνουν στην εξόφληση των εις 
βάρος τους οικονοµικών απαιτήσεων. 
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5. Ειδικής αναφοράς χρήζει η δυνατότητα του συµψηφισµού βέβαιων και 
εκκαθαρισµένων χρηµατικών απαιτήσεων οφειλετών του ∆ηµοσίου κατά αυτού (άρθρο 
83 ΚΕ∆Ε όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 ν.3943/2010), η οποία αποτελεί ένα 
χρήσιµο µέσο (και) για τον περιορισµό των συνεπειών της αδυναµίας του δηµοσίου να 
ανταποκριθεί στις οικονοµικές του υποχρεώσεις έναντι ιδιωτών. Για το σκοπό αυτό θα 
πρέπει, ωστόσο, τόσο το περιεχόµενο όσο και ο τρόπος ερµηνείας και εφαρµογής της 
διάταξης να προσαρµοστεί στις ιδιαιτερότητες της τρέχουσας συγκυρίας, αφού 
ληφθούν υπόψη οι πραγµατικές ανάγκες της ιδιωτικής οικονοµίας και αποτυπωθεί η 
βούληση χρήσης της διάταξης όχι µόνο  προς όφελος των οικονοµικών συµφερόντων 
του ∆ηµοσίου αλλά και για τον περιορισµό των συνεπειών της δηµοσιονοµικής κρίσης 
στους συναλλασσόµενους µε αυτό. 

Κατά την εµπειρία της Αρχής, η µη εξόφληση χρηµατικών οφειλών έναντι ιδιωτών 
µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες (πχ κατασκευαστών, προµηθευτών, παρόχων 
υπηρεσιών) εµφανίζεται µε ιδιαίτερη ένταση στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ 
απ’ την άλλη έχει αυξηθεί κατακόρυφα η φορολογική επιβάρυνση των επαγγελµατιών. 
Προκύπτει, συνεπώς, η ανάγκη διαµόρφωσης της περί συµψηφισµού διάταξης, 
νοµοτεχνικά αλλά και ερµηνευτικά, κατά τρόπο που θα καθιστά εφικτό το συµψηφισµό 
φορολογικών και άλλων οικονοµικών υποχρεώσεων έναντι του «στενού» δηµόσιου 
τοµέα, µε βέβαιες και εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του οφειλέτη εις βάρος φορέων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε αντίστοιχη 
αποµείωση της χρηµατοδότησης των φορέων αυτών από τον κρατικό προϋπολογισµό.  

6. Έκδοση το ταχύτερο δυνατό της προβλεπόµενης στην παράγραφο 5 του 
άρθρου 83 ΚΕ∆Ε (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 ν.3943/2010) Απόφασης 
του Υπουργού Οικονοµικών για καθορισµό των προϋποθέσεων και της διαδικασίας 
εξαίρεσης από τον αυτεπάγγελτο συµψηφισµό χρηµατικών απαιτήσεων έναντι του 
δηµοσίου µε βεβαιωµένα, µη ληξιπρόθεσµα χρέη. Ο αυτεπάγγελτος συµψηφισµός µη 
ληξιπρόθεσµων χρεών αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση «µονοµερούς» υπέρ του 
∆ηµοσίου χρήσης της διάταξης, που δηµιουργεί πολλά προβλήµατα στους ιδιώτες, 
εφόσον µε τον τρόπο αυτό εξανεµίζεται το, πολλές φορές ζωτικό, ιδίως για την 
επιβίωση επιχειρήσεων, όφελος της τµηµατικής καταβολής χρηµατικών οφειλών προς 
το ∆ηµόσιο.  

 7. Πέραν, των ανωτέρω, θα µπορούσαν να εξετασθούν και εναλλακτικοί τρόποι 
εξόφλησης χρηµατικών οφειλών δηµόσιων φορέων έναντι ιδιωτών πχ µέσω 
αντιπαροχής, ειδικά στην περίπτωση χρηµατικών απαιτήσεων χαµηλής οικονοµικής 
αξίας, εφόσον, βεβαίως, κάτι τέτοιο θα το αποδέχονταν ο δικαιούχος. Ενδεικτικά στην 
περίπτωση ∆ήµων, η αντιπαροχή θα µπορούσε να αφορά την παροχή καρτών 
ελεγχόµενης στάθµευσης, εισιτηρίων για πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου ή άλλες 
παροχές για τις οποίες κανονικά οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταβάλουν κάποιο 
οικονοµικό αντίτιµο. Θα µπορούσε, επίσης, να εξετασθεί η δυνατότητα  παροχής 
άλλων προνοµίων, όπως, για παράδειγµα, στην περίπτωση δικαιούχων οικονοµικών 
απαιτήσεων που κατοικούν στον οφειλέτη δήµο η απαλλαγή τους από την καταβολή µη 
ανταποδοτικών δηµοτικών τελών ή φόρων για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, 
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δια της προσωρινής, µέχρις εξόφλησης, εξάλειψης της σχετικής απαίτησης των ∆ήµων 
εις βάρος τους. Σηµειώνεται ότι οι τρόποι αυτοί εξόφλησης ισχύουν εδώ και χρόνια σε 
πολλές χώρες της Ε.Ε. κυρίως σε ΟΤΑ. 

 

Κύριοι Υπουργοί, έχουµε την άποψη ότι η µη εκπλήρωση των οικονοµικών 
υποχρεώσεων του ∆ηµοσίου λόγω της οικονοµικής κρίσης θα πρέπει να αντιµετωπιστεί 
όχι αποσπασµατικά και µεµονωµένα από κάθε υπόχρεο φορέα, αλλά µε κανόνες, µέσω 
ενός ολοκληρωµένου συστήµατος πληρωµών, δια του οποίου θα εµπεδωθεί στους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις ότι η εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων δεν είναι 
ετεροβαρής υποχρέωση που αφορά  µόνο τους φορολογούµενους, αλλά αφορά και το 
Κράτος. 

 

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία. 

 

 

           Με τιµή, 

 

 

                 Καλλιόπη Σπανού 

                                                                                   Συνήγορος του Πολίτη 

            

 
 

 
 

 
         
 
 
 
 


