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Προς τον
Υπουργό Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο

ΠΟΡΙΣΜΑ
Θέµα: Προθεσµία Υποβολής Προτάσεων για το πρόγραµµα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103§9 του
Συντάγµατος και το ν. 3094/2003 εξέτασε την αναφορά του κυρίου *** µε αριθµ. φακ.
***/2012 και συντάσσει το παρόν Πόρισµα το οποίο γνωστοποιείται, διαβιβάζεται και
κοινοποιείται αρµοδίως.
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Σύµφωνα µε την αναφορά ο ενδιαφερόµενος δεν κατέστη δυνατό να συµµετάσχει στο
πρόγραµµα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» επειδή υπέβαλε την πρόταση του την 29η.06.2012 στις14.00 µ.µ.
ενώ η πλατφόρµα υποβολής είχε κλείσει στις 11.59 π.µ.
Για το ζήτηµα που έθεσε µε την αναφορά του ο ενδιαφερόµενος, η Αρχή ενηµέρωσε την
Γενική Γραµµατεία Ερευνάς και Τεχνολογίας µε την από 17.08.2012 επιστολή, στην οποία
σηµειώνεται ότι «στα στοιχεία προκήρυξης αναφέρεται ως καταληκτική ηµεροµηνία η 29η
.06.2012 χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις, όπως επίσης και στις “Περισσότερες Πληροφορίες”
που εµφανίζονταν στην ιστοσελίδα της προκήρυξης. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το ισχύον
νοµικό πλαίσιο περί προθεσµιών που αφορούν τη διοικητική δράση αρθ. 10 παρ 7. του ν.
2690/1999 [ΦΕΚ Α’ 45/9.3.1999] όπως ισχύει “Για τον υπολογισµό των προθεσµιών, αν
ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 241246 του Αστικού Κώδικα” η δε διάταξη του άρθ. 242 του Α.Κ. ορίζει ότι η προθεσµία λήγει
όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ηµέρα και, αν είναι κατά το νόµο εορτάσιµη, όταν
περάσει ολόκληρη η επόµενη εργάσιµη».
Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από την υπηρεσία να ενηµερωθεί για τις απόψεις της επί
του θέµατος και ειδικότερα για το εάν στη συγκεκριµένη περίπτωση κάποια ειδικότερη
διάταξη επέβαλλε τον ορισµό διαφορετικού χρόνου λήξης της προθεσµίας από αυτόν που
ορίζει ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και, σε αρνητική περίπτωση, να επανεξετάσει τον
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αποκλεισµό όσων υπέβαλαν προτάσεις µετά τις 11.59 π.µ. έως το πέρας της 29ης Ιουνίου
2012.
Σε απάντηση των ανωτέρω, το µε αριθµ. πρωτ. 11411/31.08.2012 έγγραφο του Αυτοτελούς
Τµήµατος ∆ιαχείρισης ∆ιαρθρωτικών Προγραµµάτων ενηµερώνει την Αρχή ότι ο σχετικός µε
την προθεσµία υποβολής όρος αναφερόταν σε σηµείο το οποίο ήταν προσβάσιµο σε όλους
τους ενδιαφερόµενους. Ωστόσο δεν εδόθη καµία απάντηση σχετικά µε τη νοµιµότητα
του σχετικού όρου, ο οποίος έθετε ένα χρονικό όριο το οποίο δεν προβλέπεται από το
υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο, γεγονός που καθιστά την όλη διαδικασία ακυρώσιµη.
Ενόψει των ανωτέρω, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 (παρ 4 & 6) του ν.
3094/2003 που ορίζουν ότι «Όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν µε κάθε
τρόπο την έρευνα. Η µη σύµπραξη δηµόσιας υπηρεσίας στη διεξαγωγή της αποτελεί
αντικείµενο ειδικής έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον καθ' ύλην αρµόδιο Υπουργό
(παρ. 4)», ο Συνήγορος του Πολίτη επανήλθε µε νεότερη επιστολή που απέστειλε στην ΓΓΕΤ
στις 26.09.2012 τονίζοντας τα ακόλουθα:
«Επειδή το θέµα αυτό συναρτάται τόσο µε την προώθηση της επιχειρηµατικότητας, της
καινοτοµίας, κλπ, οι οποίες στην δεδοµένη οικονοµική συγκυρία, αποτελούν επιτελικούς
στόχους της ∆ιοίκησης, όσο και µε τη διαφάνεια που πρέπει να διέπει τη διοικητική δράση,
παρακαλούµε να απαντήσετε στα ζητήµατα που τέθηκαν υπόψη σας µε την προηγούµενη
επιστολή µας».
Με την µε αριθµ. πρωτ. 13397/11.10.2012 απαντητική επιστολή της, η ΓΓΕΤ ισχυρίζεται ότι
η αίτηση του ενδιαφερόµενου υπεβλήθη στις 29.06.2012 ώρα 16.54, δηλαδή µετά το πέρας
του νόµιµου ωραρίου της υπηρεσίας, το οποίο σύµφωνα µε το ανωτέρω έγγραφο όσον
αφορά την ΓΓΕΤ, εκτείνεται έως τις 14:00.
2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το ισχύον νοµικό πλαίσιο σχετικά µε τον υπολογισµό προθεσµιών που αφορούν τη δράση
της δηµόσιας διοίκησης ορίζει ότι «Για τον υπολογισµό των προθεσµιών, αν ειδικές
διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 241-246 του
Αστικού Κώδικα» [αρθ. 10 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’/ 09.03.1999)]. Σχετική δε µε το
ζήτηµα που έθιξε µε την αναφορά του ο ενδιαφερόµενος είναι η διάταξη του άρθ. 242 του
Α.Κ. που ορίζει ότι «Η προθεσµία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ηµέρα και, αν
είναι κατά το νόµο εορτάσιµη, όταν περάσει ολόκληρη η επόµενη εργάσιµη». Επιπλέον και η
ειδικότερη διάταξη του άρθ. 24 παρ 4 του ν. 3979/2011 [ΦΕΚ Α΄138/16.06.2011], η οποία
αφορά τον υπολογισµό προθεσµιών κατάθεσης αιτήσεων που αποστέλλονται ηλεκτρονικά,
ορίζει ότι η σχετική προθεσµία «λήγει την δωδεκάτη νυχτερινή ώρα Ελλάδας της ηµέρας κατά
την οποία παρέρχεται η προθεσµία».
Όπως προκύπτει από την παράθεση του νοµικού πλαισίου το οποίο διέπει τον υπολογισµό
των προθεσµιών από τη δηµόσια διοίκηση, η προθεσµία για την λήψη αιτήµατος που
αποστέλλεται ηλεκτρονικά εκτείνεται µέχρι την δωδεκάτη νυχτερινή ώρα Ελλάδας της ηµέρας
κατά την οποία παρέρχεται η προθεσµία. Συνεπώς η ΓΓΕΤ όφειλε να ορίσει ως χρόνο
υποβολής των προτάσεων για το πρόγραµµα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» τις 24.00 µ.µ. της τελευταίας
ηµέρας υποβολής των προτάσεων αντί τις 11.59 π.µ.
Θα πρέπει να επισηµανθεί επίσης ότι, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 10 παρ 1 του ν.
2690/1999 [ΦΕΚ 45 Α’ /09.03.1999], οι προθεσµίες εντός των οποίων οφείλουν να ενεργούν
οι πολίτες είναι αποκλειστικές και συνεπώς η πάροδος τους έχει ως αποτέλεσµα, η υπηρεσία
να καθίσταται αναρµόδια για την εξέταση του αιτήµατος που υποβάλλουν. Στην περίπτωση
δηλαδή του κυρίου ***, ο προσδιορισµός του χρόνου λήξης της προθεσµίας στις 11.59 είχε
ως αποτέλεσµα, η ΓΓΕΤ να µην εξετάζει αιτήσεις που υποβλήθηκαν µετά από αυτό το
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χρονικό σηµείο, παρά το ότι η συγκεκριµένη ώρα λήξης της προθεσµίας δε συνάδει µε το
ισχύον νοµικό πλαίσιο.
3. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Παρά τις επισηµάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά µε την νοµιµότητα των όρων της
προκήρυξης που αφορούσαν τη λήξη της προθεσµίας για το πρόγραµµα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», η
ΓΓΕΤ αγνόησε τις ισχύουσες διατάξεις και επικαλέστηκε ότι η υποβολή της αίτησης του
ενδιαφεροµένου έγινε εκτός του ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας. Η επίκληση του
ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας όµως δε συναρτάται µε τις κείµενες περί προθεσµιών
διατάξεις, ούτε όµως και µε το νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των δηµοσιών υπηρεσιών και
αυτό γιατί σύµφωνα µε το άρθ 41 του ν. 3979/2011 [ΦΕΚ Α’ 138/16.06.2011] και την
∆ΙΑΠ∆/ΦΒ1/147/57/25.07.2011 [ΦΕΚ Β’ 1659] απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης το ωράριο λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών εκτείνεται τουλάχιστον έως
τις 15:00 µ.µ.
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ενόψει των ανωτέρω παρακαλούµε να επανεξετάσετε τον αποκλεισµό όσων υπέβαλλαν
προτάσεις για το πρόγραµµα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» µετά τις 11.59 π.µ. έως το πέρας της 29ης Ιουνίου
2012, ο οποίος δηµιουργεί αρνητικές εντυπώσεις και πλήττει το κύρος και την αξιοπιστία της
διοίκησης.

Καλλιόπη Σπανού
Συνήγορος του Πολίτη

Γνωστοποίηση:
Κύριο Βασίλη Μαγκλάρη
Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας
Κοινοποίηση
κ. ***
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