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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αξιοποιώντας και οργανώνοντας την εμπειρία του από την επεξεργασία πολλών
αναφορών πολιτών, που δεν έχει πάψει να λαμβάνει ήδη από την αρχή της λειτουργί
ας του, ο Συνήγορος του Πολίτη εξέδωσε και διαβίβασε στον αρμόδιο Υπουργό Εσω
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης Ειδική Έκθεση για το ακανθώδες ζή
τημα της διεκπεραίωσης αιτήσεων μεταδημότευσης. Τα προβλήματα αυτά ανάγονται
στο πεδίο αρμοδιότητας των αιρετών αντιπροσώπων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτο
διοίκησης και παρατηρούνται σε Δήμους ολόκληρης της χώρας, ενίοτε μάλιστα προ
καλούν ακόμη και αμφισβητήσεις του κύρους εκλογών, καθόσον οι εκλογικοί κα
τάλογοι βασίζονται στα δημοτολόγια.
Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές φαίνονται να τηρούν, κατά την εξέταση αι
τημάτων μεταδημότευσης, παγιοποιημένες λίγο-πολύ πρακτικές, οι οποίες ωστόσο
δεν εναρμονίζονται με τη νομοθεσία και τις γενικές αρχές νόμιμης λειτουργίας της
διοίκησης, όπως είναι λ.χ. η απόρριψη του αιτήματος χωρίς αιτιολογία, η απαίτηση
δικαιολογητικών που δεν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και η προβολή
προσχηματικών δικαιολογιών ή η αποφυγή εξέτασης του αιτήματος ώστε το αίτημα
να θεωρείται, τελικώς, ως απορριφθέν.
Η έκθεση περιγράφει το ισχύον νομικό πλαίσιο και καταγράφει τα χαρακτηρι
στικά των προαναφερθεισών κατηγοριών προβλημάτων και σημείων τριβής, καταλή
γει δε στην υπόδειξη σειράς κατευθύνσεων για την ορθή εφαρμογή του νόμου, ευελ
πιστώντας στην υιοθέτησή τους από τις Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές, με σκοπό
να εξαλειφθούν τα φαινόμενα κακοδιοίκησης στον συγκεκριμένο τομέα και να δια
σφαλισθεί ότι ο πολίτης απολαμβάνει απρόσκοπτα τα δικαιώματα που συναρτώνται
με την ιδιότητα του δημότη.
Οι κατευθύνσεις αφορούν τους όρους και τη διαδικασία της μεταδημότευσης,
τα τεκμήρια μόνιμης κατοικίας και τα εναλλακτικά μέσα απόδειξης, την κρίση περί
μονίμου κατοικίας και το καθήκον αιτιολογίας των απορριπτικών αποφάσεων, την
έννοια της κατοικίας και της πραγματικής εγκατάστασης στον Αστικό Κώδικα, την
ανάγκη ευέλικτης ερμηνείας των διατάξεων υπέρ ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων,
τις προθεσμίες που τίθενται, την επανεξέταση του αιτήματος και την έννομη προστα
σία που δικαιούται ο πολίτης.
Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.synigoros.
gr, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Επικοι
νωνίας (κα Ρόη Τζαβάρα, τηλ. 210-7289610).

