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Αξιότιμες κυρίες/Αξιότιμοι κύριοι,  
 

Ο Συνήγορος του Πολίτη ανέλαβε – στο πλαίσιο των παρεχομένων εκ του ν. 3094/03 (ΦΕΚ 

10/τΑ/22-01-03) αρμοδιοτήτων – τη διερεύνηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 17308/21-11-2006 αναφοράς σχετικά 

με τη μη νόμιμη εξάρτηση της έκδοσης ειδικού σήματος στάθμευσης οχήματος μονίμου κατοίκου από τον 

όρο της υποβολής υπευθύνου δηλώσεως περί ανεπιφύλακτης αποδοχής της προβλεπούσης το σύστημα 

ελεγχόμενης στάθμευσης υπ’ αριθ. 2775/05 Π.Δ.Σ του Δήμου Αθηναίων.  

Κατόπιν εκτιμήσεως των στοιχείων του φακέλου της υποθέσεως κρίνεται σκόπιμη η διατύπωση των 

ακόλουθων παρατηρήσεων: 

Η προμνημονευθείσα απόφαση θέτει ως προϋπόθεση για την έκδοση του ανωτέρω σήματος την 

υποβολή, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, και υπευθύνου δηλώσεως, δίχως όμως να προβαίνει 

περαιτέρω στην εξειδίκευση του περιεχόμενου της. Κατά συνέπεια, η δημοτική αρχή εισάγει καταχρηστικώς 

και εκτός κανονιστικού πλαισίου ρύθμιση αξιώνοντας τη διατύπωση, στο κείμενο της υπευθύνου δηλώσεως, 

της ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της σχετικής απόφασης. Ακολούθως, η εμμέσως εκφρασθείσα, από 

τη δημοτική αρχή, άρνηση χορήγησης στην αναφερομένη του ειδικού σήματος στάθμευσης, κατ’ επίκληση 

του λόγου της μη επισημειώσεως στο έντυπο της υπευθύνου δηλώσεως της ανεπιφύλακτης συγκαταθέσεως 

της δεύτερης στους όρους της συγκεκριμένης κανονιστικής πράξης, στερείται νομίμου ερείσματος1.  

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, και υπό την πρόσθετη επισήμανση ότι δεν καθίσταται 

καταρχάς αντιληπτός ο δικαιολογητικός λόγος που επιβάλλει την εφαρμογή της συγκεκριμένης διοικητικής 

πρακτικής2, παρακαλείται η Νομική Υπηρεσία Δήμου Αθηναίων, στην οποία απευθύνεται το παρόν, όπως 

εκθέσει τις απόψεις της επί του αναφυομένου ζητήματος. 

                                                 
1 Σημειώνεται ότι ακόμα και αν προβλεπόταν στην κανονιστική πράξη η εξάρτηση της έκδοσης ειδικού σήματος στάθμευσης 

από τον όρο της ανεπιφύλακτης και πλήρους αποδοχής της, θα εγείρονταν επιφυλάξεις ως προς τη συνταγματικότητα της σχετικής 
ρύθμισης. 

        2 Σημειώνεται ότι η απόκτηση του σχετικού σήματος δεν είναι ανταλλάξιμη με την παραίτηση του ενδιαφερομένου από το 
δικαίωμα δικαστικής προσβολής της κανονιστικής απόφασης. 
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Αναμένοντας την άμεση συνδρομή σας στην αποτελεσματική άσκηση του διαμεσολαβητικού μας 

έργου, είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή τυχόν περαιτέρω πληροφοριών ή διευκρινίσεων. 
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    Χρύσα Χατζή 
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 


