Αθήνα, 6 Σεπτεµβρίου 2013
Αρ. Πρωτ. Γρ. Συν. 32
Θέµα: Συνεργασία επί του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Ανοικτή
∆ιακυβέρνηση

Αξιότιµη κυρία Υφυπουργέ,
Σε συνέχεια της από 23.8.2013 επιστολής σας µε την οποία ζητάτε τις απόψεις
µας για την διαµόρφωση και επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για
την Ανοικτή ∆ιακυβέρνηση, θέτουµε υπόψιν σας τα εξής:
Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως Ανεξάρτητη Αρχή µε αντικείµενο τη
διαµεσολάβηση σε ζητήµατα κακοδιοίκησης και παραβίασης της νοµιµότητας,
έχει πολλές φορές επισηµάνει την ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας στη
δράση του ∆ηµόσιου Τοµέα, τόσο για την βελτίωση της επικοινωνίας του
πολίτη στις καθηµερινές συναλλαγές του µε τη ∆ιοίκηση, όσο και για την
ενίσχυση του ελέγχου (έµµεσου ή άµεσου) στους τοµείς εκείνους οι οποίοι
εµφανίζουν υψηλή επικινδυνότητα για πράξεις διαφθοράς.
Στο πλαίσιο αυτό, θα επιθυµούσαµε να θέσουµε υπόψιν µας αφενός κάποιες
παρατηρήσεις επί των στόχων που έχουν τεθεί στο Ελληνικό Σχέδιο ∆ράσης για
την Ανοικτή ∆ιακυβέρνηση (Α) και αφετέρου κάποιες επισηµάνσεις αναφορικά
µε την πορεία υλοποίησης των ήδη αναληφθεισών δεσµεύσεων (Β):

Α. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ
Στο πλαίσιο των γενικότερων στόχων οι οποίοι περιλαµβάνονται στο Εθνικό
Σχέδιο ∆ράσης για την Ανοιχτή ∆ιακυβέρνηση, οι στόχοι θα πρέπει να
εξειδικευθούν σε συγκεκριµένες δράσεις και χρονοδιαγράµµατα. Με τον τρόπο
αυτό θα µπορεί να ελεγχθεί η υλοποίησή τους και να µετρηθούν τα
αποτελέσµατα και µάλιστα σταδιακά. Έτσι, θα δηµιουργηθεί και ένας ευέλικτος
µηχανισµός παρακολούθησης, που θα µπορεί να παρεµβαίνει σε κάθε στάδιο
της διαδικασίας.
Η διαµόρφωση των στόχων ανά τοµέα δράσης θα βοηθούσε την
προσαρµογή τους και κατά συνέπεια την αποτελεσµατικότητα της
σχεδιαζόµενης πολιτικής, κυρίως όταν αυτή καλείται να εφαρµοστεί σε τοµείς
ιδιαίτερα ευάλωτους σε αδιαφανείς διαδικασίες και διαφθορά. Περαιτέρω, θα
πρέπει να υπάρξουν στόχοι και δράσεις που να αφορούν πεδία της διοίκησης
στα οποία έχει καταγραφεί εκτεταµένη διαφθορά (πολεοδοµίες, ασφαλιστικά
ταµεία, νοσοκοµεία, ΟΤΑ, κλπ). Για παράδειγµα, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει
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ήδη σχετικά προτείνει1 τη δηµοσιοποίηση (π.χ µέσω ανάρτησής τους στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ) των πινάκων όπου καταγράφονται οι εξοφληθείσες απαιτήσεις των
δηµοσίων φορέων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ώστε να είναι
δυνατός ο έλεγχος των κριτηρίων που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό
της σειράς εξόφλησης.

Περαιτέρω, από την εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη θεωρούµε ότι κάποιες
ειδικότερες δράσεις που θα µπορούσαν να αναληφθούν είναι οι ακόλουθες:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Θα πρέπει σχετικά να επισηµανθεί και ότι βάσει της (κατά το άρθρο 25 § 1
εδαφ. γ΄ του Συντάγµατος αρχής της) τριτενέργειας των δικαιωµάτων του
αναφέρεσθαι και της πληροφόρησης που κατοχυρώνουν τα άρθρα 10 και 5Α
του Συντάγµατος, καθώς και βάσει των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του ν.
1943/1991 και 12 και 16 του ν. 1599/1986, οι υποχρεώσεις απάντησης σε
αίτηση και χορήγησης εγγράφων στους ενδιαφερόµενους δεσµεύουν και τους
φορείς του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. Επιπλέον και οι διατάξεις του
ν.3861/2010 που ρυθµίζουν τους φορείς οι πράξεις των οποίων πρέπει να
αποστέλλονται στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, συµπεριλαµβάνουν και τους φορείς του
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα.
Παρόλα αυτά, ο Συνήγορος του Πολίτη δέχεται αναφορές από πολίτες που
διαµαρτύρονται για φορείς του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα οι οποίοι αρνούνται
την χορήγηση εγγράφων µε την αιτιολογία ότι δεν υπάγονται στον Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.
Κατά συνέπεια, προκειµένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και η ακεραιότητα και για
τους φορείς του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για
αποσαφήνιση του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου και για πλήρη εφαρµογή
του, ώστε να απαλειφθούν τα φαινόµενα αυτά και να υλοποιηθεί η απαίτηση
δηµοσιότητας της διοικητικής δράσης και ανοικτής πρόσβασης στην
πληροφορία.
Προς την κατεύθυνση αυτή η Αρχή σας έχει πρόσφατα υποβάλει2 µία σειρά
συγκεκριµένων προτάσεων όπως:

•

Επέκταση του πεδίου εφαρµογής του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας στα
κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στις δηµόσιες επιχειρήσεις, στις
επιχειρήσεις των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και στις επιχειρήσεις
των οποίων τη διοίκηση ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική
πράξη ή ως µέτοχος, τουλάχιστον για ζητήµατα που αφορούν την

Βλ. σχετικά σελ. 12 της α̟ό Ιουλίου 2013 Ειδικής Έκθεσης µε θέµα «Εµ̟όδια στην άσκηση
ε̟ιχειρηµατικής δραστηριότητας και ̟ροτάσεις για την ενίσχυσή της. Μέρος Πρώτο: Η δηµοσιονοµική
διάσταση», ̟ου εστάλη και ̟ρος τον Υ̟ουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης µε το µε αρ. ̟ρωτ. Φ.1000.2/30251/2013/25.7.2013 έγγραφό µας.
2
Βλ. σελ. 3 ε̟. της α̟ό Ιουλίου 2013 Ειδικής Έκθεσης µε θέµα «Προτάσεις Βελτίωσης –
Α̟λούστευσης ∆ιοικητικών ∆ιαδικασιών», ̟ου σας εστάλη µε το µε αρ. ̟ρωτ.
Φ.1000.2/29468/2013/19.7.2013 έγγραφό µας.
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υποχρέωση απάντησης σε έγγραφη αίτηση (άρθρο 4 παρ. 1), την
πρόσβαση σε έγγραφα (άρθρο 5), την τήρηση πρωτοκόλλου υπηρεσίας
και τη χορήγηση βεβαίωσης για την καταχώριση εγγράφου (άρθρο 12).

•

Προσθήκη ρητής διάταξης στο ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) για
την υποχρέωση των νοµικών προσώπων των ΟΤΑ να απαντούν στα
αιτήµατα των πολιτών και να χορηγούν έγγραφα, εντός συγκεκριµένης
προθεσµίας.

•

Τροποποίηση του περιεχοµένου των Χαρτών Υποχρεώσεων προς τον
Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) µε στόχο την ενιαία αντιµετώπιση ορισµένων βασικών
ζητηµάτων της διοικητικής διαδικασίας
(προθεσµίες, πρόσβαση σε
έγγραφα κ.λπ.) για τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κατά το
πρότυπο του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.

•

Συστηµατοποίηση και κωδικοποίηση διατάξεων περί πρόσβασης σε
έγγραφα και πληροφορίες φορέων του δηµόσιου τοµέα.

•

Ενεργοποίηση ν.3448/2006 περί περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του
δηµόσιου τοµέα και έκδοση Π.∆/τος για την πρόσβαση στα δηµόσια
έγγραφα (άρθρο 14 «Κώδικας πρόσβασης στα δηµόσια έγγραφα»).

•

«Κωδικοποίηση» και ανάρτηση στο ∆ιαδίκτυο: α) ειδικών διατάξεων που
προβλέπουν προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων µικρότερες της γενικής
προθεσµίας των πενήντα [50] ηµερών του Κ.∆.∆. και β) διατάξεων Κ.Υ.Α. µε
τις οποίες ορίζονται
διαφορετικές προθεσµίες για τη διεκπεραίωση
υποθέσεων, διότι τούτο επιβάλλεται από ειδικούς λόγους.

•

Πληροφόρηση πολίτη για το χρόνο διεκπεραίωσης της υπόθεσής του µε τη
χορήγηση στοιχείων για την προβλεπόµενη προθεσµία και τη δυνατότητα
αναφοράς στην αρµόδια επιτροπή για την καταβολή χρηµατικής
αποζηµίωσης σε περίπτωση καθυστέρησης. Αν η αίτηση υποβάλλεται από
τον πολίτη ταχυδροµικά ή µε τηλεοµοιοτυπία, να υποχρεούται η υπηρεσία
να του στείλει σηµείωµα µε τα ανωτέρω στοιχεία.

•

Αποσαφήνιση κανονιστικού πλαισίου και απάλειψη από τις Κ.Υ.Α. - µε τις
οποίες προβλέπονται διαφορετικές προθεσµίες για τη διεκπεραίωση
υποθέσεων των πολιτών - της εξάρτησης από αβέβαια γεγονότα ή
αξιολογικές κρίσεις.

•

Σύνταξη εγκυκλίου από το Υ.∆.Μ.&Η.∆. µε οδηγίες εφαρµογής της διάταξης
του άρθρου 10 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, ώστε να µην
παραβιάζονται οι προθεσµίες για τη δράση της διοίκησης, µε επίκληση του
ενδεικτικού χαρακτήρα τους.

•

Θέσπιση προθεσµιών για την αποδοχή ή µη των γνωµοδοτήσεων του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) από τα αρµόδια όργανα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΡΩΝ
Η έλλειψη διαφάνειας και η διαφθορά έχουν επανειληµµένα επικριθεί ως
ανασταλτικοί παράγοντες και για την προσπάθεια δηµιουργίας ενός υγιούς και
ανταγωνιστικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος, που θα αποτελέσει το έναυσµα
για την ουσιαστική έξοδο της χώρας από την κρίση.
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Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει συχνά ασχοληθεί µε
το ζήτηµα της έλλειψης διαφάνειας των συναλλαγών των επιχειρηµατιών µε
τους δηµόσιους φορείς.
Ειδικότερα, από τη διερεύνηση αναφορών σχετικά µε τη διαδικασία κατάθεσης
και έγκρισης επενδυτικών προτάσεων προκύπτει συχνά πληµµέλεια ή
ανυπαρξία αιτιολόγησης απορριπτικών αποφάσεων επιχειρηµατικών σχεδίων,
έλλειψη σωστής πληροφόρησης, ακόµη και απώλεια δικαιολογητικών, µεγάλη
καθυστέρηση στην έγκριση ή απόρριψη επενδυτικών προτάσεων, µε
αποτέλεσµα την καλλιέργεια κλίµατος αβεβαιότητας στην αγορά και ύπαρξη
θυλάκων διαφθοράς στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επαναλαµβάνει εν προκειµένω µία σειρά προτάσεων
που έχει ήδη πρόσφατα θέσει υπόψιν σας και συγκεκριµένα3:
•

να παρέχεται πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων για τις διαδικασίεςστάδια κρίσης,

•

να υπάρχει εξατοµικευµένη αιτιολογία επί
βαθµολογίας των επενδυτικών προτάσεων,

•

να προβλέπονται επακριβώς τα στάδια διαδικασίας και κρίσης για όλα τα
επενδυτικά σχέδια,

•

να καταγράφονται ηλεκτρονικά τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ώστε σε
περίπτωση απώλειάς τους να είναι δυνατή η αναζήτησή τους, όπως επίσης
να γίνεται άµεσα ανασύσταση φακέλου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,

•

να δηµιουργηθεί ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, όπου θα µπορεί να
ενηµερωθεί ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας για τα στάδια διαδικασίας και
κρίσης των επενδυτικών σχεδίων.

της

επιλεξιµότητας

και

Τέλος, θα πρέπει να σηµειώσουµε και ότι ο Συνήγορος του Πολίτη είναι
πρόθυµος να συνεισφέρει στον εµπλουτισµό των ήδη υπαρχουσών
ιστοσελίδων που παρέχουν πληροφορίες προς τους Πολίτες.
Για παράδειγµα, σε ό,τι αφορά την Κυβερνητική Πύλη ΕΡΜΗΣ η Αρχή θα
µπορούσε να συµβάλλει µέσω διάχυσης πορισµάτων, συνόψεων
διαµεσολάβησης, καλών πρακτικών κλπ.
Επίσης, αναφορικά µε την GeoData ο ΣτΠ µπορεί, µετά από κατάλληλες
επεξεργασίες, να δηµοσιοποιήσει στοιχεία των αναφορών δίδοντάς τους
‘χωρική
αναφορά’
(π.χ.
«περιοχή
προβλήµατος/είδος
προβλήµατος/ελεγχόµενη υπηρεσία»). Επίσης µέσω της ∆ράσης αυτής θα

Βλ. σελ. 24 ε̟. της ̟ροαναφερθείσας α̟ό Ιουλίου 2013 Ειδικής Έκθεσης µε θέµα «Εµ̟όδια
στην άσκηση ε̟ιχειρηµατικής δραστηριότητας και ̟ροτάσεις για την ενίσχυσή της. Μέρος Πρώτο: Η
δηµοσιονοµική διάσταση», ̟ου εστάλη και ̟ρος τον Υ̟ουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε το µε αρ. ̟ρωτ. Φ.1000.2/30251/2013/25.7.2013 έγγραφό
µας.
3
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µπορούσε να εξεταστεί η χρηµατοδότηση προγράµµατος «καθορισµού
γραµµής αιγιαλού για το σύνολο της Ελληνικής ακτογραµµής».
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ Η∆Η ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των ήδη αναληφθεισών δεσµεύσεων, θα θέλαµε να
σηµειώσουµε ότι ο Συνήγορος του Πολίτη παρακολουθεί µε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον κάθε εξέλιξη στον τοµέα ενίσχυσης της διαφάνειας, όπου
εντάσσονται και οι δράσεις για την Ανοιχτή ∆ιακυβέρνηση.
Είχαµε, µάλιστα, πρόσφατα την ευκαιρία4 να σας εκφράσουµε αναλυτικά τις
προτάσεις µας αναφορικά µε τα θέµατα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι
οποίες έχουν ως εξής:

•

Ενοποίηση και διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδοµένων του δηµοσίου
τοµέα, καθώς και παροχή δικαιώµατος πρόσβασης πιστοποιηµένων
χρηστών στα δεδοµένα των βάσεων, ώστε όλα τα δεδοµένα που αφορούν
τον πολίτη και είναι αναγκαία για τη διεκπεραίωση µιας διοικητικής
διαδικασίας να είναι άµεσα διαθέσιµα σε κάθε φορέα που συµµετέχει στα
επιµέρους στάδια µέχρι την ολοκλήρωσή της.

•

∆ιασύνδεση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας των ΚΕΠ (kep.gov.gr) µε το
πληροφοριακό σύστηµα TAXIS.

•

∆ιασύνδεση επιµέρους βάσεων δεδοµένων οχηµάτων για τη δηµιουργία
ενιαίου «Μητρώου Οχηµάτων».

•

Ηλεκτρονική διασύνδεση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας των ΚΕΠ
(kep.gov.gr) µε τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων ληξιαρχείων των δήµων,
ώστε να χορηγείται άµεσα το πιστοποιητικό στον αιτούµενο πολίτη.

•

Ενιαίος προσδιορισµός των αποδεικτικών µέσων µόνιµης εγκατάστασης
για τη χορήγηση βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας και δηµιουργία ηλεκτρονικού
µητρώου µονίµων κατοίκων.

•

Τυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών και των διοικητικών εγγράφων µε
τη δηµιουργία υποδειγµάτων διαθέσιµων σε κάθε ενδιαφερόµενο µέσω
∆ιαδικτύου.

•

Λίστα απαιτούµενων δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση επιµέρους
διοικητικών διαδικασιών (Checklist), στο πρότυπο της διαδικασίας
διεκπεραίωσης αιτηµάτων των πολιτών µέσω των ΚΕΠ.

•

Επικαιροποίηση και ενηµέρωση των πληροφοριών που διατίθενται σε κοινή
χρήση µέσω των δικτυακών τόπων του ∆ηµοσίου, ώστε να διασφαλίζεται η
πληρότητα, η εγκυρότητα, η νοµιµότητα και εν γένει η ποιότητα των
πληροφοριών αυτών.

4

Βλ. σελ. 9 ε̟. της α̟ό Ιουλίου 2013 Ειδικής Έκθεσης µε θέµα «Προτάσεις Βελτίωσης –
Α̟λούστευσης ∆ιοικητικών ∆ιαδικασιών», ̟ου σας εστάλη µε το µε αρ. ̟ρωτ.
Φ.1000.2/29468/2013/19.7.2013 έγγραφό µας.
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•

Αναγραφή των εκδόσεων µε επισήµανση τυχόν αλλαγών και µεταβολών
στην ισχύουσα νοµοθεσία και διαδικασία, όταν αναρτάται νέο
πληροφοριακό υλικό στους δικτυακούς τόπους του ∆ηµοσίου.

•

∆ηµιουργία ενιαίας νοµικής βάσης κανονιστικών διατάξεων, εγκυκλίων
κ.λπ. ώστε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο να είναι άµεσα προσβάσιµο σε
κάθε ενδιαφερόµενο.

•

Πλήρης ενεργοποίηση, λειτουργία και διαρκής ενηµέρωση της Εθνικής
Πύλης ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ermis (www.ermis.gov.gr) που σχεδιάστηκε ως
ενιαία Κυβερνητική ∆ιαδικτυακή Πύλη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

•

Ενίσχυση «φιλικότητας» δικτυακών τόπων φορέων του ∆ηµοσίου, µε τη
δηµιουργία πλήρων, επικαιροποιηµένων και φιλικών προς το µέσο χρήστη
ιστοσελίδων φορέων του ∆ηµοσίου
µε ενιαία µορφή, καθώς και
ευρετηρίαση και παροχή υπηρεσιών καταλόγου και αναζήτησης, ώστε να
διευκολύνεται και να επιτυγχάνεται η πρόσβαση σε χρήσιµη και
οργανωµένη πληροφορία µέσω του ∆ιαδικτύου.

Κατά τα λοιπά, θα επιθυµούσαµε να σας εκθέσουµε τα ακόλουθα:

ΣΤΟΧΟΣ: ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σκοπός 1: Αύξηση του αριθµού των νοµοθετικών πράξεων που διέρχονται την
διαδικασία διαβούλευσης µέσω διαδικτύου
Εν προκειµένω όπως προκύπτει από την σχετική ιστοσελίδα, είναι αναγκαία και
η αύξηση του αριθµού των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που
δηµοσιεύονται στο opengov. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2011 δηµοσιεύθηκαν
µόνο 2 προσκλήσεις, το 2012 καµία και το 2013 επίσης µόνο 2. Κατ’ ουσίαν,
δηλαδή, η συγκεκριµένη λειτουργία έχει αδρανοποιηθεί.
Σκοπός 2: Αξιοποίηση των σχολίων και των προτάσεων των πολιτών
Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα «οι αρµόδιοι συνεργάτες κάθε υπουργείου
διαβάζουν και εγκρίνουν τη δηµοσίευση των εισερχόµενων σχολίων
(moderation)». Όµως, προκειµένου να αντιµετωπισθεί η δυσπιστία όσων
ενδιαφέρονται να δηµοσιεύσουν σχόλιο, σκόπιµη θα ήταν η γνωστοποίηση
των κριτηρίων αποκλεισµού των σχολίων (π.χ. ότι δεν δηµοσιεύονται υβριστικά
σχόλια, σχόλια άσχετα µε το περιεχόµενο της διαβούλευσης και ασαφή ή
σχόλια που έχουν ρατσιστικό, οµοφοβικό κλπ περιεχόµενο).

ΣΤΟΧΟΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Σκοπός 1: ενίσχυση της λειτουργικότητας του Προγράµµατος ∆ιαύγεια
Αναφορικά µε την ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr θα πρέπει να
επισηµάνουµε την αδυναµία εµφάνισης των συσχετιζόµενων εγγράφων που
αφορούν το ίδιο ζήτηµα, ώστε όποιος αναζητεί την πληροφορία να αποκτά
άµεσα πλήρη εικόνα της πορείας µιας υπόθεσης (εγκριτικά έγγραφα,
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αποφάσεις επί ενστάσεων, τυχόν ανακλήσεις κλπ). Ιδιαίτερα χρήσιµη θα ήταν
σχετικά η επισήµανση ότι συγκεκριµένο έγγραφο ανήκει σε ορισµένη
«οικογένεια εγγράφων», µε link που να παραπέµπει άµεσα στα έγγραφα αυτά.
Περαιτέρω, θα θέλαµε να επισηµάνουµε και ότι ο Συνήγορος του Πολίτη έχει
δεχθεί επανειληµµένα αναφορές µε τις οποίες οι πολίτες διαµαρτύρονταν διότι
η διοίκηση είχε προβεί σε εκτέλεση πράξεων παρόλο που αυτές δεν είχαν
αναρτηθεί προηγουµένως στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (κατά παράβαση του άρθρου 4 του
ν. 3861/2010). Σκόπιµη θα ήταν εν προκειµένω η θέσπιση σαφούς χρονικού
ορίου εντός του οποίου πρέπει να γίνεται η ανάρτηση της πράξης στην
∆ΙΑΥΓΕΙΑ (ώστε η διοίκηση να µην καλύπτεται πίσω από την διακριτική ευχέρεια
που της αφήνει η λέξη «άµεσα») και η αυστηροποίηση των προβλεπόµενων
συνεπειών για τους παραβάτες.
Επίσης, επειδή συχνά οι φορείς αποδίδουν την καθυστέρηση σε τεχνικά
προβλήµατα ή σε φόρτο εργασίας του συστήµατος υπολογιστών, είναι
αναγκαία η αναβάθµιση του συστήµατος ώστε να ανταποκρίνεται στις
αυξηµένες απαιτήσεις χρήσης.
Καθόσον αφορά την διαφάνεια στο πεδίο των προσλήψεων έχει παρατηρηθεί
και ότι πολλοί φορείς δεν απαντούν εγγράφως σε ενστάσεις πολιτών µε το
σκεπτικό ότι τα αποτελέσµατα εξέτασης των ενστάσεών τους, δηλαδή τα
σχετικά πρακτικά, αναρτώνται στη ∆ιαύγεια. Ωστόσο, θα πρέπει να
επισηµανθεί ότι η ανάρτηση στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ δεν υποκαθιστά τις υποχρεώσεις
πρόσβασης στα έγγραφα σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και
στις λοιπές σχετικές διατάξεις (άρθρο του ν. 1943/1991 και άρθρο του ν.
1599/1986).
Σκοπός 2: Επέκταση της δράσης ανοιχτής διάθεσης φορολογικών δεδοµένων
Η επέκταση της δράσης αυτής πρέπει να διενεργηθεί στο πλαίσιο των
διατάξεων που προβλέπουν το ειδικό φορολογικό απόρρητο και θέτουν τα
όρια των φορολογικών στοιχείων που καλύπτονται από αυτό. Η επίκληση του
φορολογικού απορρήτου από την πλευρά της φορολογικής διοίκησης οδηγεί
πολλές φορές σε αµφισβητήσεις ως προς την ανεξάρτητη και αµερόληπτη
δράση της τελευταίας και δηµιουργεί ευκαιρίες διαπλοκής.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εκφράσει επανειληµµένα τη θέση ότι το
φορολογικό απόρρητο προστατεύει τον πολίτη από άσκοπη έκθεση των
προσωπικών του οικονοµικών δεδοµένων και για το λόγο αυτό η έκθεση των
φορολογικών στοιχείων για σκοπούς άσχετους µε αυτούς του ελέγχου, δεν
κρίνεται σκόπιµη. Οι εξαιρέσεις φορολογικών δεδοµένων από το ειδικό
απόρρητο πρέπει να είναι οι απολύτως απαραίτητες και να προβλέπονται στις
σχετικές διατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (άρ.
85 ν.2238/1994), ορίζει ότι δεν συνιστούν φορολογικό απόρρητο το
ονοµατεπώνυµο, ο τίτλος και τα λοιπά στοιχεία των φορολογούµενων, το
καθαρό εισόδηµα από τις κατηγορίες ∆ και Ζ (εισοδήµατα από εµπορικές
επιχειρήσεις και ελεύθερα επαγγέλµατα), το συνολικό καθαρό εισόδηµα, το
οποίο υπόκειται σε φορολογία καθώς και ο φόρος που αναλογεί σε αυτό.
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Οι κοινοποίηση των παραπάνω στοιχείων, στο µέτρο και µε το µέσο που αυτό
εξυπηρετεί τις ανάγκες του ελέγχου της φοροδιαφυγής, θα ενίσχυε την
διαφάνεια στον τοµέα της φορολογικής διοίκησης, στο πλαίσιο του σεβασµού
των δικαιωµάτων του πολίτη.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή/και περαιτέρω
πληροφορία,
Με τιµή
Kaλλιόπη Σπανού
Η Συνήγορος του Πολίτη
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