
Greek www.ombudsman.vic.gov.au      1 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
Γιατί κάναμε την έρευνα 
1. Τα τελευταία χρόνια, ο Διαμεσολαβητής έχει λάβει παράπονα από κατοίκους

που πληρώνουν δημοτικά τέλη (φορολογούμενοι), από
χρηματοοικονομικούς συμβούλους και δικηγόρους κοινοτικών νομικών
κέντρων για τον τρόπο με τον οποίο οι δήμοι αντιμετωπίζουν τα άτομα που
δεν μπορούν να πληρώσουν τα δημοτικά τέλη. Με την πανδημία COVID-19
να απειλεί να αυξήσει τις οικονομικές δυσχέρειες των κατοίκων, ο
Διαμεσολαβητής αποφάσισε ότι ήταν καιρός να διερευνήσει το θέμα αυτό. Η
έρευνα επικεντρώθηκε στην αρωγή λόγω οικονομικής δυσχέρειας από τους
δήμους προς τους ιδιοκτήτες σπιτιών (οι φορολογούμενοι που δεν μπορούν
να πληρώσουν τα δημοτικά τέλη για την κύρια κατοικία τους).

Ποια ήταν τα πορίσματά μας 
2. Ο καθένας από τους 79 δήμους της Βικτώριας έχει τις δικές του προσεγγίσεις

για τους φορολογούμενους που αντιμετωπίζουν οικονομική δυσχέρεια. Για
τους φορολογούμενους, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε «λαχείο ανάλογα τον
ταχυδρομικό κώδικα» - διαφορετικοί φορολογούμενοι λαβαίνουν
διαφορετική βοήθεια, ανάλογα την περιοχή του δήμου στην οποία
κατοικούν.

3. Όλοι οι δήμοι πρόσφεραν επιπλέον αρωγή στους φορολογούμενους κατά τη
διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Ορισμένα δημοτικά προγράμματα
πανδημίας έχουν ήδη λήξει και άλλα πρόκειται να λήξουν στα τέλη του
2021.

4. Εκτός των προγραμμάτων πανδημίας, ορισμένοι δήμοι διαχειρίζονται καλά
αυτά τα θέματα. Υπάρχουν όμως κοινά προβλήματα:

• Είναι δύσκολο να βρει κανείς πληροφορίες για το κοινό από τους
δήμους σχετικά με την αρωγή λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Οι
πληροφορίες δεν είναι σαφείς ή ενημερωμένες.

• Οι περισσότεροι δήμοι ενθαρρύνουν τους φορολογούμενους που
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες να μπουν σε προγράμματα
πληρωμών, με τα οποία εξοφλούν τα δημοτικά τέλη τους με δόσεις
εντός μιας χρονικής περιόδου. Αυτή αποτελεί μια λύση για πολλούς
κατοίκους, αλλά όχι για όλους. Οι ισχύοντες νόμοι (που εμπίπτουν στο
Νόμο Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1989 (Βικτώρια)) δίνουν επίσης στους
δήμους την αρμοδιότητα να αναβάλλουν ή να απαλλάξουν την
πληρωμή των δημοτικών τελών. Ορισμένοι δήμοι δεν ενημερώνουν
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τους ανθρώπους γι’ αυτές τις επιλογές. Μερικοί δήμοι αρνούνται να 
προσφέρουν ή περιορίζουν τη διαθεσιμότητά αυτών των επιλογών.  

• Εκτός των προγραμμάτων πανδημίας, πολλοί δήμοι χρεώνουν υψηλό
τόκο για καθυστέρηση πληρωμής (τώρα είναι 10 τοις εκατό) για
απλήρωτα δημοτικά τέλη. Ο Νόμος Τοπικής Αυτοδιοίκησης το επιτρέπει,
αλλά μπορεί να προσθέσει εκατοντάδες ή χιλιάδες δολάρια χρέος στους
ήδη οικονομικά δεινοπαθούντες φορολογούμενους.

• Οι δήμοι μπορούν επίσης να πάνε τους φορολογούμενους στο
δικαστήριο για απλήρωτα δημοτικά τέλη και να προσθέσουν νομικά
έξοδα στο χρέος. Οι δήμοι γενικά προσπαθούν να επικοινωνήσουν με
τους φορολογούμενους προτού προβούν σ’ αυτό το μέτρο, αλλά
στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στους χρεοσυλλέκτες για να επικοινωνούν
με τους φορολογούμενους. Απαιτείται περισσότερη διακριτική ευχέρεια
όταν οι φορολογούμενοι αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες με άλλα
προβλήματα, όπως ψυχική ασθένεια ή συνέπειες λόγω
ενδοοικογενειακής βίας.

5. Γενικά, οι πρακτικές αρωγής λόγω οικονομικής δυσχέρειας των δήμων είναι
πολύ ανεπαρκείς σε σύγκριση με άλλους κλάδους όπως της ενέργειας και
της ύδρευσης. Οι δήμοι έχουν μείνει πίσω στις βέλτιστες πρακτικές.

Ποιες είναι οι συστάσεις μας 
6. Το 2020, η Πολιτειακή Κυβέρνηση δεσμεύτηκε να προβεί σε ρυθμίσεις για να

εξασφαλίσει μεγαλύτερη συνοχή στον τομέα αυτό κι ένα «πρόγραμμα
συνεργατικής διαχείρισης αλλαγών».

7. Αυτή η έρευνα εξέτασε τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να
επιτευχθεί αυτό. Συνέστησε αλλαγές όπως:

• στοιχειώδη πρότυπα αρωγής λόγω οικονομικής δυσχέρειας από όλους
τους δήμους

• νομικές απαιτήσεις για τους δήμους να δημοσιεύουν πληροφορίες που
αφορούν τις οικονομικές δυσχέρειες, έτσι ώστε οι φορολογούμενοι να
μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις επιλογές τους

• περιορισμοί στη δυνατότητα των δήμων να χρεώνουν υψηλό τόκο για
καθυστέρηση πληρωμής

• καλύτερες διασυνδέσεις μεταξύ δήμων και άλλων κλάδων,
συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών συμβούλων και ιδιωτικού
τομέα ώστε οι δήμοι να είναι ενημερωμένοι για τις βέλτιστες πρακτικές.
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