Αθήνα, 6 Μαρτίου 2012
∆ελτίο Τύπου
Προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τις οφειλές του ∆ηµοσίου
προς πολίτες και επιχειρήσεις
Ο Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλε ένα σύνολο προτάσεων για τη
ρύθµιση των οφειλών του ∆ηµοσίου προς ιδιώτες, µε σκοπό την κατά το
δυνατόν αντιστάθµιση της οικονοµικής δυσπραγίας του ∆ηµοσίου µε
µέτρα διασφάλισης των δικαιωµάτων των πολιτών. Με επιστολή της
προς τον υπουργό Οικονοµικών, Ευάγγελο Βενιζέλο, και τον υπουργό
Εσωτερικών, Τάσο Γιαννίτση, η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη
Σπανού, επισηµαίνει ότι η δύσκολη οικονοµική κατάσταση της χώρας
καθιστά δυσχερή την ανταπόκριση της ∆ιοίκησης στις οικονοµικές της
υποχρεώσεις έναντι τρίτων. Προσθέτει όµως ότι αποτελεί ελάχιστη
υποχρέωση του κράτους να προχωρήσει στη λήψη µέτρων που θα
αντισταθµίσουν σε κάποιο βαθµό τις συνέπειες της αδυναµίας του αυτής
έναντι των πολιτών.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει την άποψη ότι γενικότερα η µη εκπλήρωση των
οικονοµικών υποχρεώσεων του ∆ηµοσίου λόγω της οικονοµικής κρίσης θα
πρέπει να αντιµετωπιστεί µε κανόνες, µέσω ενός ολοκληρωµένου συστήµατος
πληρωµών. Συγκεκριµένα ο Συνήγορος προτείνει:
α) να ανασταλεί η παραγραφή των απαιτήσεων κατά του δηµοσίου κατά
χρονικό διάστηµα αντίστοιχο µε την περίοδο δηµοσιονοµικής προσαρµογής
της χώρας,
β) να θεσµοθετηθεί σύστηµα εξόφλησης µε βάση αντικειµενικά κριτήρια και να
δηµοσιοποιούνται τα στοιχεία πληρωµών για λόγους διαφάνειας της
διοικητικής δράσης,
γ) να προσαρµοστεί η διάταξη περί συµψηφισµού (άρθρο 83 ΚΕ∆Ε) ώστε να
καταστεί δυνατός ο συµψηφισµός φορολογικών υποχρεώσεων των ιδιωτών
µε απαιτήσεις τους εις βάρος ΟΤΑ και φορέων του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, καθώς και να ρυθµιστεί το θέµα του αυτεπάγγελτου συµψηφισµού µη
ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων των πολιτών, και τέλος
δ) να εξεταστούν εναλλακτικοί τρόποι εξόφλησης χρηµατικών οφειλών
δηµόσιων φορέων, ιδίως ΟΤΑ, προς ιδιώτες (π.χ., µέσω αντιπαροχής), όταν
πρόκειται για µικρά ποσά.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επανειληµµένως τονίσει ότι η µη εκπλήρωση
των οικονοµικών υποχρεώσεων της διοίκησης 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.
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