ΣΑΟΡΖΠ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΡΖ
Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππ’ αξηζκ. 157/2011

Ρη είλαη ν ράξηεο θαη
πνπ ρξεζηκεύεη

Αξρέο ηνπ ράξηε

πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ

Ν ράξηεο είλαη ν πξαθηηθφο νδεγφο ηνπ πνιίηε θαη ν ζχκβνπιφο ηνπ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ην Γήκν. Γηα ηε Γεκνηηθή Αξρή απνηειεί δέζκε κέηξσλ
θαη είλαη ε δέζκεπζή ηεο πξνο εζάο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
Κε ην ράξηε:
 Γηακνξθψλεηαη ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γήκνπ καο πξνο ηνλ πνιίηε κε ζαθέζηεξν ηξφπν
 Αλαδεηθλχνληαη ηα δηθαηψκαηά ζαο ψζηε λα κελ ηα αλαδεηάηε θάζε θνξά ζηηο δηάζπαξηεο δηαηάμεηο
 Δληζρχεηαη ε ππεπζπλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ καο ζην ρεηξηζκφ ησλ δεηεκάησλ πνπ ζαο αθνξνχλ
Νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο είλαη:
 Λνκηκόηεηα
Ν Γήκνο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ δίθαην, φπσο θαηαγξάθεηαη ζην Πχληαγκα ηεο Xψξαο ζηνλ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη ζε άιινπο
λφκνπο. Νη ελέξγεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα ζηεξνχληαη λνκηθήο βάζεο.
 Γηαθάλεηα
Ν δεκφηεο έρεη πξφζβαζε ζηελ πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, ζε ζρέζε κε ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνλ αθνξνχλ.
 Ξιεξνθόξεζε
Ν Γήκνο εμαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε θαη ππεχζπλε πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ θαη πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν πιεξνθφξεζεο κε έληππα, ειεθηξνληθά ή άιια
κέζα.
 Ππκκεηνρή ηνπ δεκόηε θαη δηαβνύιεπζε
Θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ή δηαθνξψλ. Ν δεκφηεο ελεκεξψλεηαη γηα ηνλ ηξφπν πξνζθπγήο, ηε δηαδηθαζία, ηελ
πξνζεζκία θαη ην ρξφλν πνπ νθείιεη ην αξκφδην φξγαλν λα απαληήζεη θαη λα δψζεη ιχζε, θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν «παξάζηαζεο» ηνπ δεκφηε ζηα
φξγαλα θαη ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ.
 Φηιηθόηεηα
Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ είλαη θηιηθή πξνο ην δεκφηε, ν δεκφηεο γλσξίδεη ηνλ ππάιιειν πνπ ρεηξίδεηαη ην ζέκα πνπ ηνλ αθνξά θαη ηα
έγγξαθα ηνπ Γήκνπ πξνο απηφλ είλαη εμαηνκηθεπκέλα κε ηνλ απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ηφλν. Ν πνιίηεο δελ έρεη ηελ αίζζεζε φηη ηηο ππνζέζεηο ηνπ
ρεηξίδνληαη αλψλπκα απνκαθξπζκέλα θαη απξνζπέιαζηα φξγαλα πνπ δελ έρνπλ θαηαλφεζε ζηα πξνβιήκαηα ηνπ.
 Σξεζηή θαη αδηάθζνξε δηνίθεζε
Ζ Γεκνηηθή Αξρή δηαζθαιίδεη κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ θαζηεξψλεη ηελ έληηκε θαη άκεκπηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο, θαη ην άςνγν
ήζνο ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο, ηεξνπκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε ησλ θαλφλσλ ηεο επηείθεηαο θαη ηεο θαιφπηζηεο εθαξκνγήο ησλ λφκσλ.
 Αληαπόθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ δεκνηώλ
Ν Γήκνο θαηαγξάθεη θαη παξεκβαίλεη ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ, έρνληαο σο γλψκνλα ηελ άκεζε δηεπζέηεζε θαη επίιπζή ηνπο.
 Απνηειεζκαηηθόηεηα
Ζ παξέκβαζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ην δεκφηε είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη άκεζε ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.
Νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο θαζψο θαη φισλ ησλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Γήκν καο θνξέσλ (ΛΞ, Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο θιπ) βξίζθνληαη ζηα
παξαθάησ θηίξηα:
 ΓΖΚΑΟΣΔΗΝ - Βεξκίνπ 2 θαη 1εο Ηνπιίνπ γσλία– 66100 Γξάκα – ηειεθσληθφ θέληξν 251350600 – 601
Θνηλσληθέο πεξεζίεο – Άξκελ 14 (απέλαληη απφ ην παιηφ Γεκαξρείν) – 66100 Γξάκα – ηειέθσλα: 2521026155 θαη 2521026115
πεξεζίεο Ξξόλνηαο - Γηνηθεηήξην – 66100 Γξάκα – ηειέθσλν:2521062280, 2521351130
Ξνιενδνκία – Γηνηθεηήξην – 66100 Γξάκα – ηειέθσλν 2521351513
Θέληξν Δμππεξέηεζεο Ξνιηηώλ (ΘΔΞ) – Γηνηθεηήξην – 66100 Γξάκα – ηειέθσλν: 2521062372
Γεκνηηθή Αζηπλνκία – Θαζζάλδξνπ θαη Ξξαμηηέινπο γσλία – 66100 Γξάκα – ηειέθσλν: 2521046747
Ππλεξγείν Θήπσλ – Ξάξθσλ, ηειέθσλν: 2521047815

Υξάξην εξγαζίαο
δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ

Λεθξνηαθείν – ηειέθσλν: 2521032169
Ππλεξγείν ειεθηξνθσηηζκνύ - 2521047772
 ΛΝΚΗΘΑ ΞΟΝΠΥΞΑ ΡΝ ΓΖΚΝ
1. Κνπζηθφο Νξγαληζκφο – Βεξγίλαο 218Α (Γεκνηηθφ Ωδείν) – 66100 Γξάκα – ηειέθσλν: 2521047022
2. Αζιεηηθφο Νξγαληζκφο Γεκνηηθφ Πηάδην Γξάκαο – 66100 Γξάκα – ηειέθσλν: 2521032832
I.
Γεκνηηθφ Πηάδην Γξάκαο – 66100 Γξάκα – ηειέθσλν: 2521032832
II.
Θιεηζηφ Γπκλαζηήξην – Θνιπκβεηήξην – ηειέθσλν: 2521020697
III.
Γήπεδν Θξαρηίδε – ηειέθσλα: 2521026526, 2521026607, 2521026707
3. Θέληξν Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Φξνληίδαο Νηθνγέλεηαο (Ξαηδηθνί Πηαζκνί) - Όπηζζελ γεπέδνπ Γφμαο - 66100 Γξάκα – ηειέθσλν:
2521024464, πνπ πεξηιακβάλεη:
I.
Α' Ξαηδηθφο Πηαζκφο - Γεθχξαο Ξαπάδσλ 28 – 66100 Γξάκα - ηειέθσλα: 25210 22036, 25210
II.
Β' Ξαηδηθφο Πηαζκφο Βεξγίλαο 107 - ηειέθσλν: 2521027277
III.
Γ' Ξαηδηθφο Πηαζκφο Όπηζζελ γεπέδνπ Γφμαο - ηειέθσλν: 2521031746
IV.
Βξεθνλεπηαθφο Πηαζκφο – Αξθαδηθφο - ηειέθσλν: 2521032211
V.
Ξαηδηθφο Πηαζκφο Σσξηζηήο - Σσξηζηή - ηειέθσλν: 2521042050
VI.
Ξαηδηθφο Πηαζκφο Μεξνπνηάκνπ Μεξνπφηακνο - ηειέθσλν:2521092262
VII.
Ξαηδηθφο Πηαζκφο Θαινχ Αγξνχ - Θαιφο Αγξφο - ηειέθσλν: 2521096346
VIII.
ΘΔΦΝ ΓΟΑΚΑΠ Πηελήκαρνο - ηειέθσλν: 2521034869
IX.
ΘΔΦΝ ΓΟΑΚΑΠ Θαιιίθπηνο - ηειέθσλν: 2521098386
4. ΘΑΞΖ
I.
Γξάκαο – Θνπληνπξηψηνπ 7 – 66100 Γξάκα - ηειέθσλν: 2521030651
II.
Μεξνπνηάκνπ – Μεξνπφηακνο – ηειέθσλν: 2521092255
III.
Σσξηζηήο – Σσξηζηή – ηειέθσλν: 2521042202
 ΓΖΚΝΡΗΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ
1. Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Γξάκαο - 19εο Καΐνπ 2 – 66100 Γξάκα – ηειέθσλα:2521035145, 2521046669
2. Γ.Δ.Θ.ΞΝ.Ρ.Α. – Ξαηξηάξρνπ Γηνλπζίνπ Ρ.Θ. 23 – 66100 Γξάκα – ηειέθσλα: 2521048304, 2521048305
3. ΦΔΠΡΗΒΑΙ ΡΑΗΛΗΩΛ ΚΗΘΟΝ ΚΖΘΝΠ ΓΟΑΚΑΠ – Αγίαο Βαξβάξαο 9 – 66100 Γξάκα – ηειέθσλν: 2521047575 – Αζήλα: Δκκ. Κπελάθε 71
-10681 Αζήλα – ηειέθσλν: 2103300309
Γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζαο κε ηηο ππεξεζίεο καο είλαη ρξήζηκν λα γλσξίδεηε:
 Ρν σξάξην εξγαζίαο
o Ρσλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ αξρίδεη ζηηο 07:30 ην πξσί θαη ιήγεη ζηηο 15:00κ.κ. γηα φιν ην έηνο (ρεηκψλα – θαινθαίξη).
o Ρνπ ΘΔΞ, φπνπ εθαξκφδεηαη εηδηθφ σξάξην θαζφηη ιεηηνπξγνχλ θαη θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο, ήηνη απφ 08.00 κέρξη 20.00 απφ
Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή θαη ην Πάββαην απφ 08.00 κέρξη 14.00
o Ρεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Γ.Δ..Α.Γ.) πνπ αξρίδεη ζηηο 07.00 θαη ιήγεη ζηηο 14.30 – ηνπ ηακείνπ απφ 07.30
κέρξη 13.00 θαη ηνπ ζπλεξγείνπ βιαβψλ φιν ην 24σξν θαη φιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο.
o Ρεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ε νπνία ιεηηνπξγεί απφ ηηο 08.00 κέρξη 22.00 φιεο ηηο εκέξεο ην ρξφλν (θαη Θπξηαθέο θαη αξγίεο) ή Ξαηδηθνί
Πηαζκνί θ.ι.π).
 Νη ώξεο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνύ
Ζ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ γίλεηαη θάζε εξγάζηκε εκέξα απφ 07.30 έσο 15.00 ζε φιεο ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε απηέο πνπ εθαξκφδεηαη
εηδηθφ σξάξην, φπνπ νη ψξεο εμππεξέηεζεο ζπκπίπηνπλ κε ην σξάξην εξγαζίαο.
 Αξγίεο – εκηαξγίεο
Ξξηλ μεθηλήζεηε γηα θάπνηα ζπλαιιαγή κε ηηο ππεξεζίεο καο βεβαησζείηε φηη δελ είλαη αξγία. Αλ είλαη εκηαξγία πξέπεη λα γλσξίδεηαη πσο νη ππεξεζίεο
καο θιείλνπλ θαηά 2-3 ψξεο λσξίηεξα.

ΓΗΔΘΞΔΟΑΗΥΠΖ
ΞΝΘΔΠΔΥΛ ΡΝ
ΞΝΙΗΡΖ

 Αξγίεο γεληθά (ζην δεκόζην)
 Ζ 25ε Καξηίνπ
 Ζ 28ε Νθησβξίνπ
 Ζ 1ε Ηαλνπαξίνπ
 Ρα Θενθάληα (6 Ηαλνπαξίνπ)
 Ζ Θαζαξή Γεπηέξα
 Ζ Κεγάιε Ξαξαζθεπή
 Ρν Κεγάιν Πάββαην
 Ζ 1ε θαη 2ε κέξα ησλ Σξηζηνπγέλλσλ (25 θαη 26 Γεθεκβξίνπ)
 Ζ επφκελε ηνπ Ξάζρα (Γεπηέξα)
 Ζ 1ε Καΐνπ
 Ζ ηνπ Αγίνπ Ξλεχκαηνο (Γεπηέξα Ξεληεθνζηήο)
 Ζ ηεο Θνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ (15 Απγνχζηνπ)
πελζπκίδεηαη φηη θαη ζην Γήκν καο φπσο ζε φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα εθαξκφδεηαη ε πελζήκεξε εβδνκαδηαία εξγαζία (εθηφο Πάββαηνπ
θαη Θπξηαθήο).
ΞΟΝΠΝΣΖ: Πην Γήκν καο έρεη νξηζηεί επί πιένλ σο εκέξα αξγίαο ε 1ε Ηνπιίνπ γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο επεηείνπ απειεπζέξσζεο ηεο πφιεο ην 1913 απφ
ηελ δηπιή θαηνρή Ρνχξθσλ θαη Βνπιγάξσλ.
 Ζκηαξγίεο
 Ζ παξακνλή Σξηζηνπγέλλσλ
 Ζ παξακνλή ηνπ Λένπ έηνπο
 Ζ παξακνλή ησλ Θενθαλίσλ
 Ζ Κεγάιε Ξέκπηε
Όηαλ ππνβάιιεηε κηα αίηεζε ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζαο (πιεξνθνξία, πηζηνπνηεηηθφ ή δηεθπεξαίσζε ππφζεζήο ζαο), πξέπεη λα
γλσξίδεηε πσο φιεο νη ππεξεζίεο ππνρξενχληαη:
1) Λα κε δεηνχλ πεξαηηέξσ απφδεημε γηα ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην Γειηίν Ραπηόηεηαο ή ζην Γηαβαηήξην ή ζηε ζρεηηθή πξνζσξηλή
βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο.
 Γεγνλφηα ή ζηνηρεία, πνπ δελ απνδεηθλχνληαη απφ ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή αληίζηνηρν έγγξαθν, γίλνληαη δεθηά βάζεη ππεχζπλεο δήισζεο (λ.
1599/1986) ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, εθηφο αλ ππάξρεη αληίζεηε δηάηαμε.
 Όκνηα δήισζε ππνβάιιεηαη θαη φηαλ ηα ζηνηρεία ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη ην
επάγγεικα έρνπλ κεηαβιεζεί.
 Γηα ηνπο αιινδαπνχο ε ηαπηφηεηα απνδεηθλχεηαη απφ ην δηαβαηήξην ή άιιν έγγξαθν πνπ επηηξέπεη ηελ είζνδν ζηε ρψξα ή απφ ηελ άδεηα
παξακνλήο ζηελ Διιάδα. (άξζξν 4 Λ. 2690/1999 ΦΔΘ 45Α).
2) Λα δέρνληαη ηηο αηηήζεηο ησλ πνιηηώλ, πνπ απνζηέιινληαη κε fax, εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ θχιιν απνζηνιήο (πξνκεησπίδα), πνπ
πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία:
 Νλνκαηεπψλπκν δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο (FΑΣ) θαη εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ
 Ρνλ αξηζκφ ζειίδσλ ηνπ απνζηειιφκελνπ εγγξάθνπ
 Ρελ ππνγξαθή ηνπ απνζηνιέα
3) Λα επηθπξώλνπλ θσηναληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ από ην πξσηόηππν ή από αθξηβέο αληίγξαθν
4) Λα ζεσξνύλ ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο
5) Λα δηαζέηνπλ :
 Έληππα αηηήζεσλ
 πεχζπλεο δειψζεηο
6) Λα εμππεξεηνύλ ηνπο πνιίηεο είηε κε αξηζκό πξνηεξαηόηεηαο είηε κε ζύζηεκα εμππεξέηεζεο από πνιιαπιέο ζέζεηο εξγαζίαο

ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΔΠ
ΑΗΡΖΠΔΗΠ

ΔΞΗΘΟΥΠΖ
ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΥΛ

ΑΡΔΞΑΓΓΔΙΡΖ
ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ

7) Λα θαζηεξώλνπλ ώξεο ππνδνρήο θνηλνύ
8) Λα δηεπθνιύλνπλ ζηε ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ
9) Λα πξσηνθνιινύλ όιεο ηηο αηηήζεηο θαη λα δίλνπλ ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ
10) Λα εμππεξεηνύλ θαηά πξνηεξαηόηεηα, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ πξόζβαζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο
Νη πνιίηεο έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο θαη ηειεθσληθά ζηνλ αξηζκό 1502, γηα ηελ έθδνζε θαη απνζηνιή, κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε δηεχζπλζή ηνπο, νξηζκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ (γέλλεζεο, ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ, ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο, πνηληθνχ κεηξψνπ,
θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ζπνπδψλ, πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ ην ΡΠΚΔΓΔ, νη ππεξεζίεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Ξξφλνηαο θαη Ξξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο θ.ι.π). Γηα φιε ηελ Διιάδα ην θφζηνο ηεο ηειεθσληθήο αίηεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1,5€. θαη ην θφζηνο ηεο ζπζηεκέλεο επηζηνιήο,
επίζεο ζην πνζφ ησλ 1,5€.
Νη ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα επηθπξψλνπλ θσηναληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ είλαη:

Ζ ππεξεζία πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν ή ην αθξηβέο αληίγξαθν απ’ φπνπ ην θσηναληίγξαθν

Ζ ππεξεζία φπνπ ππνβάιιεηαη ην θσηναληίγξαθν

Νπνηαδήπνηε δεκφζηα, δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αξρή, δηθεγφξνη θαη ζπκβνιαηνγξάθνη

Ν ίδηνο ν πνιίηεο, βεβαηψλεη κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ ηελ πηζηφηεηα ησλ θσηναληίγξαθσλ θαη αληηγξάθσλ, πξνζδίδνληαο ηνπο ηζρχ ίζε κε
ην πξσηφηππν (ζ.ζ. ε ςεπδήο δήισζε ή ε απφθξπςε ησλ αιεζηλψλ γεγνλφησλ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ θαηά ην
άξζξν 22 παξ. 6 Λ.1599/1986 ΦΔΘ 75Α).
Πεκείσζε:
 Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο ζε νξηζκέλεο ππεξεζίεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηα πξσηφηππα ζηνηρεία θαη φρη ηα
επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα. Ζ ππεξεζία πνπ δεηάεη απφ ηνλ πνιίηε ην πξσηφηππν ζα πξέπεη λα αλαθέξεη θαη ηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε πνπ
επηβάιιεη απηή ηελ ππνρξέσζε (άξζξν 14 Λ.1599/86 θαη άξζξν 11 Λ.2690/1999 ΦΔΘ 45Α).
 Αληίγξαθα εγγξάθσλ κε εθδνζέλησλ απφ Γηνηθεηηθέο Αξρέο ηεο Σψξαο (π.ρ. έγγξαθα ησλ Γηθαζηηθψλ θαη Δθθιεζηαζηηθψλ Αξρψλ, έγγξαθα
ζπκβνιαηνγξάθσλ θαη δηθεγφξσλ φπσο θαη ηα Ηδησηηθά έγγξαθα θηι.) δελ επηθπξψλνληαη απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα ή δεκνηηθή ππεξεζία θαη
ν πνιίηεο απεπζχλεηαη θαηά πεξίπησζε, ζε ζπκβνιαηνγξάθν ή δηθεγφξν ή ζηελ Αξρή πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν.
 Γηα ηα δεκφζηα έγγξαθα άιιεο ρψξαο θαη ηελ επηθχξσζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε ηεο Σάγεο (1961), πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηά
πξέπεη λα έρνπλ επηθπξσζεί (σο πξνο ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ππνγξάθνληνο) απφ ηελ Ξξνμεληθή ή Γηπισκαηηθή Αξρή ηεο Σψξαο πνπ
ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη θαη εδξεχεη ζηε Σψξα πνπ ηα εμέδσζε είηε απφ Ξξνμεληθή ή Γηπισκαηηθή Αξρή ηεο Σψξαο πνπ ηα εμέδσζε θαη εδξεχεη
ζηε Σψξα πνπ ν πνιίηεο ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη (Λ.1497/1989).
 Ζ Κεηαθξαζηηθή πεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα επίζεκε κεηάθξαζε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ εγγξάθσλ
(ηειέθσλα επηθνηλσλίαο 210-3244035, 210-3239545 θαη γηα ην ηκήκα επηθχξσζεο ειιεληθψλ εγγξάθσλ ηει: 210-3683116).
Ρη ζεκαίλεη «απηεπάγγειηε αλαδήηεζε»;
Απηεπάγγειηε αλαδήηεζε ζεκαίλεη φηη νη ππεξεζίεο ησλ πνπξγείσλ, ησλ ΛΞΓΓ, ησλ Ξεξηθεξεηψλ, ησλ Γήκσλ θαη ησλ Θνηλνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα
δηεθπεξαηψζνπλ ππφζεζή ζνπ, αλαδεηνχλ ππεξεζηαθά εθείλεο, αληί γηα ζέλα, πάλσ απφ 210 δηθαηνινγεηηθά, είηε ππνρξεσηηθά είηε θαηφπηλ ζπλαίλεζήο
ζνπ. Ξξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη δελ πξνζθνκίδεηο θαλέλα απφ απηά ηα πηζηνπνηεηηθά ζε δεκφζηα ππεξεζία, φηαλ ππνβάιιεηο αίηεζε πνπ πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη απφ ηέηνηνπ είδνπο δηθαηνινγεηηθά, αιιά ε ππεξεζία είλαη ππνρξεσκέλε λα ηα αλαδεηήζεη κφλε ηεο (Λ. 3242/2004 & Λ. 3448/2006).
Ξνηα ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ππνρξεσηηθήο απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο θαη ηεο απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο θαηόπηλ ζπλαίλεζεο
ηνπ ελδηαθεξόκελνπ;
Θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ε δεκφζηα ππεξεζία είλαη ππνρξεσκέλε λα αλαδεηήζεη απηεπάγγειηα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην
γεγνλφο φηη ζηελ ππνρξεσηηθή αλαδήηεζε ε δεκφζηα ππεξεζία ζε ελεκεξψλεη απιψο φηη ζα αλαδεηεζνχλ απφ εθείλε θάπνηα ή ην ζχλνιν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ππφζεζήο ζνπ ελψ ζηελ άιιε πεξίπησζε ζπλαηλείο ξεηά, δειαδή εμνπζηνδνηείο ηελ ππεξεζία
λα ηα αλαδεηήζεη αληί γηα ζέλα.
- Ρη θεξδίδεηο από ηελ απηεπάγγειηε αλαδήηεζε;
Ξνιχ απιά εμνηθνλνκείο ρξφλν θαη θφπν γηαηί γιπηψλεηο ηαιαηπσξία. Γελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα κεηαθηλείζαη απφ ππεξεζία ζε ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα
ζπγθεληξψζεηο δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα θαηαζέζεηο ζε άιιε δεκφζηα ππεξεζία.

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ ΞΝ
ΑΛΑΕΖΡΝΛΡΑΗ
ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ

 ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ
Ξηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, εγγξαθήο αλδξψλ ζηα κεηξψα αξξέλσλ, αληίγξαθν ή απφζπαζκα ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο,
γάκνπ, ζαλάηνπ.
 ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΚΛΑΠ
Ξηζηνπνηεηηθά ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηχπνπ Α΄ θαη Β.΄
 ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ
Ππληαμηνδνηηθή απφθαζε ιφγσ γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) αξκνδηφηεηαο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, Απφθαζε αλαγλψξηζεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ (θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) αξκνδηφηεηαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνπο θνξείο θχξηαο
αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.
 ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΗΘΑΗΝΠΛΖΠ
Αληίγξαθν Ξνηληθνχ Κεηξψνπ γεληθήο ή δηθαζηηθήο ρξήζεο, Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί κε πηψρεπζεο, πεξί κε έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο
ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πεξί κε ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ
εηαηξείαο ή ζσκαηείνπ, ζην νηθείν βηβιίν (κεηξψν) ηνπ Ξξσηνδηθείνπ, πεξί κε ζέζεσο ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, Ξηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηειεί ππφ
εθθαζάξηζε, ππφ πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, Αληίγξαθν
θαηαζηαηηθνχ εηαηξείαο ή ζσκαηείνπ πνπ έρεη θαηαηεζεί ζην νηθείν Ξξσηνδηθείν.
 ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΛΑΡΗΙΗΑΠ, ΑΗΓΑΗΝ & ΛΖΠΗΥΡΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ
Βεβαίσζε ΔΛ/ΘΔΔΞ φηη ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ ελδηαίηεζεο επηβαηψλ, επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ
ελ ηζρχεη Ξξσηνθφιινπ Γεληθήο Δπηζεψξεζεο.
 ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ ΚΝΛΗΚΥΛ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΗΓΑΣ ΞΝΟΓΔΗΥΛ, ΑΡΝΡΔΙΥΛ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ, ΝΡΑ
Α΄ & Β΄ ΒΑΘΚΝ ΘΑΗ ΛΞΓΓ.
Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο, πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ, βεβαίσζε/πηζηνπνηεηηθφ ππαιιειηθήο ηδηφηεηαο, βεβαίσζε απνδνρψλ / κηζζνδνζίαο.
 ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ ΞΝ ΑΛΑΕΖΡΝΛΡΑΗ ΘΑΡΝΞΗΛ ΠΛΑΗΛΔΠΖΠ ΡΝ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΚΔΛΝ
 ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΛΑΡΗΙΗΑΠ
Βεβαίσζε αζθάιηζεο ή κε ζηνλ Νίθν Λαχηνπ, δηαγξαθήο απφ ηνλ Νίθν Λαχηνπ, βεβαίσζε ζαιάζζηαο ππεξεζίαο, πεξί κε νθεηιήο απφ ην Λαπηηθφ
Δπηκειεηήξην Διιάδνο θιπ.
 ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ
Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ.
 ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ
Βεβαίσζε γηα ηελ εθπξνζψπεζε Αλψλπκεο Δηαηξείαο, φηη νη κεηνρέο Αλψλπκεο Δηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο πεξί ζθνπνχ Αλψλπκεο Δηαηξείαο θαη πεξί
ηνπ χςνπο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, λφκηκεο ιεηηνπξγίαο εηαηξίαο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ θιπ.
 ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΘΛΗΘΖΠ ΞΑΗΓΔΗΑΠ & ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ
Βεβαίσζε ρνξήγεζεο επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ, ζπνπδψλ γηα καζεηέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, γλήζην αληίγξαθν ηνπ Θξαηηθνχ
Ξηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο θιπ.
ΓΝΑΡΑΞ – Βεβαίσζε γηα ην νκνηαγέο Ξαλεπηζηεκίσλ ή άιισλ ηδξπκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν κε ηα αλαγλσξηζκέλα ΑΔΗ θαη ΡΔΗ ηεο
αιινδαπήο, ππνβνιήο αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε ηίηινπ ζπνπδψλ αιινδαπήο. Αθξηβέο αληίγξαθν βαζκνινγηθήο αληηζηνηρίαο – πξάμεο αλαγλψξηζεο.
ΑΔΗ – Ξηζηνπνηεηηθφ θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο, πεξάησζεο ζπνπδψλ, παξνρήο ή κε πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, βεβαίσζε – πηζηνπνηεηηθφ δηαγξαθήο,
Απνθνηηήξην θιπ.
ΡΔΗ – Ξηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ (γηα ζηξαηνινγία), απνθνίηεζεο – Αληίγξαθν πηπρίνπ ΡΔΗ, βεβαίσζε ζπνπδαζηψλ θιπ.
 ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΥΛ
Βεβαίσζε γηα ην πνζφ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο (ειαηφιαδν), εγγξαθήο ζην Κεηξψν Αγξνηψλ (γηα ηνπο αξρεγνχο εθκεηαιιεχζεσλ θαη γηα κέιε –
αγξφηεο), Βεβαίσζε κε ην πνζφ επηδφηεζεο ηεο ηειεπηαίαο ρξνληάο (αηγνπξφβαηα), απφζηαμεο ζηαθπιηψλ θιπ.
 ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ

ΗΘΑ – ΔΡΑΚ – Βεβαίσζε κε απνγξαθήο, εκεξνκελίαο απνγξαθήο ζην Ίδξπκα.
ΝΓΑ – Βεβαίσζε ζπληαμηνδφηεζεο ή κε, αζθάιηζεο ή κε θιπ.
ΡΑΞ.ΝΡΔ – Βεβαίσζε πνζνχ θχξηαο ζχληαμεο, ζπληαμηνδφηεζεο ή κε, ρξφλνπ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θιπ.
Ρ.Π.Α.. – Αληίγξαθν ζπληαμηνδνηηθήο απφθαζεο, βεβαίσζε αζθάιηζεο ή κε, δηαγξαθήο απφ ηελ πεξίζαιςε ηνπ Ρακείνπ γηα ηνλ αζθαιηζκέλν θαη ηα
πξνζηαηεπφκελα κέιε ηνπ, κε νθεηιήο γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θιπ.
Ρ.Δ.Α.Γ.. – Βεβαίσζε δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, βεβαίσζε γηα θνξνινγηθή ρξήζε θιπ.
Ρ.Α.Μ.. – βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο ζην ΡΑΜ, δηαγξαθήο απφ ην ΡΑΜ θιπ.
ΡΑ.ΞΑ.Δ.Ι. – Γειηίν δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, βεβαίσζε ζπληαμηνδφηεζεο ή κε θιπ.
Ρ.Α.Γ.Θ.. – Βεβαίσζε ρξφλνπ αζθάιηζεο γηα ηνπο ελ ελεξγεία ππαιιήινπο ησλ Γήκσλ, Θνηλνηήησλ, ππαιιήισλ ησλ ΛΞΓΓ ησλ ΝΡΑ θιπ.
Ρ.Δ.Α.Ζ.Δ. – Βεβαίσζε πνζνχ ζχληαμεο, ζπληαμηνδφηεζεο ή κε θιπ.
 ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΥΛ
Βεβαίσζε γηα ην πνζφ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο (ειαηφιαδν), εγγξαθήο ζην κεηξψν Αγξνηψλ (γηα ηνπο αξρεγνχο εθκεηαιιεχζεσλ θαη γηα ηα κέιε –
αγξφηεο), Βεβαίσζε κε ην πνζφ επηδφηεζεο ηεο ηειεπηαίαο ρξνληάο (αηγνπξφβαηα), απφζηαμεο ζηαθπιηψλ θιπ.

Δπίζεο αλαδεηνχληαη απηεπάγγειηα θαη πηζηνπνηεηηθά αξκνδηφηεηαο ησλ Ρακείσλ Ξξφλνηαο Γηθεγφξσλ Θεζζαινλίθεο, Ξξφλνηαο Γηθεγφξσλ Ξεηξαηά,
Πχληαμεο θαη Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Ξξνζσπηθνχ Γεσξγηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ Νξγαλψζεσλ, Αζθάιηζεο Λαπηηθψλ Ξξαθηφξσλ & παιιήισλ,
Αζθάιηζεο Ξξνζσπηθνχ ηεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο Ζ ΔΘΛΗΘΖ, Αζθάιηζεο Ξξνζσπηθνχ Δκπνξηθήο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδαο – Θιάδνο Αζζέλεηαο,
Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο & Θνηλήο Γηακνλήο Ξξαηεξηνχρσλ πγξψλ θαπζίκσλ θαη ηνπ Ρακείνπ Ππληάμεσλ Ξξνζσπηθνχ Ζιεθηξηθψλ Πηδεξνδξφκσλ
Αζήλαο – Ξεηξαηά.
Πε πεξίπησζε κε εθαξκνγήο απφ ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΛΞΓΓ ησλ πεξί απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο
γξαθεηνθξαηίαο δηαηάμεσλ, ν πνιίηεο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη θαηαγγειία, κέζσ ΘΔΞ, γηα ηελ άζθεζε πεηζαξρηθήο εμνπζίαο απφ ηνλ πνπξγφ
Δζσηεξηθψλ.
Ξνπ λα απεπζπλζείηε:

Πηελ ηειεθσληθή γξακκή 1564
Πηε ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΞΙΝΠΡΔΠΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΥΛ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ
Βαζ. Πνθίαο 15, ΡΘ 106 74 Αζήλα
Ρειέθσλν: 213-1313163, -136, -152, -154, -155, -126, -161
Fax: 213-1313175, 210-3389147
Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε:www.ypes.gr
ΞΟΝΘΔΠΚΗΔΠ
(N. 1943/1991 (ΦΔΘ 50
Α΄) Άξζξν 5
(Λ. 2690/1999 (ΦΔΘ 45
Α΄) Άξζξν δεχηεξν θαη
άξζξα 4,5
(Λ. 3230/2004 (ΦΔΘ 44
Α΄) Άξζξν 11
(Λ. 3242/2004 (ΦΔΘ



Νη δεκόζηεο ππεξεζίεο, νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, έρνπλ ππνρξέσζε:
 Λα απαληνχλ ζηηο αηηήζεηο θαη λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνιηηψλ, κέζα ζε πξνζεζκία πελήληα (50) εκεξψλ,
εθφζνλ απφ εηδηθέο δηαηάμεηο δελ πξνβιέπνληαη κηθξφηεξεο πξνζεζκίεο.
 Γηα ππνζέζεηο αξκνδηφηεηαο πεξηζζφηεξσλ ππεξεζηψλ, ε πξνζεζκία ησλ 50 εκεξψλ παξαηείλεηαη θαηά δέθα (10) αθφκε εκέξεο, δειαδή
γίλεηαη ζπλνιηθά 60 εκέξεο.
 Αλ ε αίηεζε ππνβιεζεί ζε αλαξκφδηα ππεξεζία, ε ππεξεζία απηή νθείιεη, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, λα ηε δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα θαη λα
γλσζηνπνηήζεη ηνχην ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Πηελ πεξίπησζε απηή ε πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηφηε πνπ πεξηήιζε ε αίηεζε ζηελ αξκφδηα
ππεξεζία.
 Δάλ θάπνηα ππφζεζε δελ κπνξεί λα δηεθπεξαησζεί ιφγσ αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο, εηδηθά αηηηνινγεκέλεο, ε αξκφδηα ππεξεζία νθείιεη, εληφο
πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ πξηλ ηελ εθπλνή ησλ ηζρπνπζψλ πξνζεζκηψλ, λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ αηηνχληα ηνπο ιφγνπο ηεο
θαζπζηέξεζεο , ηνλ ππάιιειν πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ ππφζεζε θαη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη θάζε άιιε
ρξήζηκε πιεξνθνξία.
 Λα ρνξεγνχλ άκεζα πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο. Αλ ε άκεζε ρνξήγεζή ηνπο δελ είλαη δπλαηή, απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζηε δηεχζπλζε
πνπ έρεη δειψζεη ν ελδηαθεξφκελνο, ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εκέξεο.
 Ζ ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηε ρνξήγεζε εγγξάθσλ ή ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο είλαη 20 εκέξεο

102Α΄) Άξζξν 6,7

 Κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή θάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ
εγγξάθσλ, φπσο επίζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηνο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα ιακβάλεη γλψζε αθφκα θαη ησλ ηδησηηθψλ
εγγξάθσλ.
 Ρα ΘΔΞ ππνρξενχηαη λα δηαβηβάδνπλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο εληφο ηεο επφκελεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπο εκέξαο.
Πεκείσζε:
- Κε ηνλ φξν δηνηθεηηθά έγγξαθα λννχληαη φζα έγγξαθα ζπληάζζνληαη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο φπσο εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά,
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εγθχθιηεο νδεγίεο, απαληήζεηο ηεο Γηνίθεζεο, γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο.
- Κε ηνλ φξν ηδησηηθά έγγξαθα λννχληαη απηά πνπ θπιάζζνληαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη είλαη ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε ηνπ πνιίηε, ε νπνία
εθθξεκεί ζε απηέο ή έρεη δηεθπεξαησζεί απφ απηέο.
ΞΟΝΠΝΣΖ: Θαη’ εμαίξεζε, κε Θνηλέο πνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, έρνπλ θαζνξηζζεί εηδηθέο
πξνζεζκίεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε πνιχπινθσλ ππνζέζεσλ.

Πε πνηεο ππνζέζεηο δελ ηζρύνπλ νη πξνζεζκίεο
Νη πξνζεζκίεο δελ ηζρχνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ππφζεζε αθνξά:
Αλαγλψξηζε απαηηήζεσλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, εθφζνλ πθίζηαηαη ζρεηηθή εθθξεκήο δίθε, θαζψο θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη εκθάληζε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη ε κε πξνζέιεπζή ηνπ νθείιεηαη ζε ππνθεηκεληθνχο ή αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο.
Δπίζεο ππέξβαζε ησλ πξνζεζκηψλ ζπγρσξείηαη ζε πεξίπησζε αλψηεξεο βίαο, θαζψο θαη φηαλ ν ελδηαθεξφκελνο επηθαιείηαη ηε ζπλδξνκή γεγνλφησλ
γλσζηψλ ζηε ππεξεζία.


Ξόηε νη ππεξεζίεο απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξέσζεο.

Νη ππεξεζίεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα ζαο απαληήζνπλ ζηελ πξνζεζκία ησλ 50 ή 60 εκεξψλ εάλ θξίλνπλ φηη ην αίηεκα ζαο είλαη
θαλεξά παξάινγν, αφξηζην αθαηάιεπην ή επαλαιακβάλεηαη θαηά ηξφπν θαηαρξεζηηθφ. Νη πνιίηεο φκσο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα ηεο πξνζθπγήο ζηηο
αξκφδηεο εηδηθέο επηηξνπέο (βιέπε παξαθάησ) γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο, νη νπνίεο θαη ζα θξίλνπλ επί ηεο νπζίαο ηε ζπλδξνκή ησλ παξαπάλσ ιφγσλ
γηα κε απάληεζε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηνλ ηζηνρψξν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ
πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, http://www.gspa.gr/ ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Δπηθαηξφηεηα».

ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΖ
ΑΘΟΝΑΠΖ
ΘΔΛΡΟΝ
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ

Νη δηνηθεηηθέο αξρέο, πξηλ από θάζε ελέξγεηα ή κέηξν ζε βάξνο ησλ δηθαησκάησλ ή ζπκθεξόλησλ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζώπνπ,
νθείινπλ λα θαινύλ ηνλ ελδηαθεξόκελν λα εθθξάζεη ηηο απόςεηο ηνπ, εγγξάθσο ή πξνθνξηθώο.
Δμαίξεζε ππάξρεη, ζηελ πεξίπησζε θηλδχλνπ ή επηηαθηηθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
Νη πνιίηεο έρνπλ δηθαίσκα λα δεηνχλ δηνηθεηηθέο πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα πξνζιήςεηο ζην δεκφζην ηνκέα, απφ ην Θέληξν Γηνηθεηηθψλ
Ξιεξνθνξηψλ, ή κέζσ internet ζηε δηεχζπλζε www.gspa.gr . Ξιεξνθνξίεο γηα πξνθεξχμεηο αλαθνξηθά κε πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ ζην δεκφζην
ηνκέα, πεξηιακβάλνληαη ζην εηδηθφ ηεχρνο ηνπ ΑΠΔΞ θαη ζηελ εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ

ΠΚΞΑΟΑΠΡΑΡΖΠ ΡΝ
ΓΖΚΝΡΖ ΘΑΗ ΡΖΠ

Ν ζπκπαξαζηάηεο ππνζηεξίδεηαη δηνηθεηηθά απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ, δέρεηαη θαηαγγειίεο άκεζα ζηγφκελσλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ γηα
θαθνδηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ, ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπ θαη δηακεζνιαβεί πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ηα
ζρεηηθά πξνβιήκαηα, ελψ είλαη ππνρξεσκέλνο λα απαληά εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Ζ ππνβνιή
θαηαγγειίαο ή αλαθνξάο ζην ζπκπαξαζηάηε ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο δελ αλαηξεί ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Ππλεγφξνπ ηνπ Ξνιίηε σο

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ

αλεμάξηεηεο αξρήο, νχηε ηηο αξκνδηφηεηεο άιισλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ θαη αξρψλ, θαζψο θαη ηνπ Διεγθηή Λνκηκφηεηαο.
Ν ζπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε. Ζ εηήζηα έθζεζε παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ ίδην θαη ζπδεηείηαη ζηελ εηδηθή
δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηνλ απνινγηζκφ ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 217 ηνπ Θ.Γ.Θ., εληφο
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Ν ζπκπαξαζηάηεο κπνξεί επίζεο λα πξνβαίλεη ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο δεκνηηθήο
δηνίθεζεο θαη ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ην θνηλφ, ηφζν ζην πιαίζην ηεο εηήζηαο έθζεζήο ηνπ, φζν θαη επ’ επθαηξία ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ θαθνδηνίθεζεο
πνπ ν ίδηνο εληνπίδεη. Πηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, νη εηδηθέο πξνηάζεηο ηνπ ζπκπαξαζηάηε ππνβάιινληαη ζηνλ δήκαξρν θαη θνηλνπνηνχληαη ζην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ζηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηνπ δήκνπ. Ρφζν ε εηήζηα έθζεζε φζν θαη νη εηδηθέο πξνηάζεηο ηνπ ζπκπαξαζηάηε αλαξηψληαη
ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ κε θξνληίδα ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ.
Πε πεξίπησζε θαθνδηνίθεζεο, ν πνιίηεο κπνξεί λα πξνζθχγεη ζην Ππλήγνξν ηνπ Ξνιίηε, κε ελππφγξαθε αλαθνξά.
Ζ αλαθνξά ππνβάιιεηαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο ιάβεη γλψζε ησλ ελεξγεηψλ ή παξαιείςεσλ ηεο Γηνίθεζεο. Νη ππεξεζίεο ηεο
Αλεμάξηεηεο απηήο Αξρήο παξέρνληαη ρσξίο ρξεκαηηθή επηβάξπλζε γηα ηνλ πνιίηε.


ΠΛΖΓΝΟΝΠ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ

Ν Ππλήγνξνο ηνπ Ξνιίηε είλαη αλεμάξηεηε Αξρή. Ηδξχζεθε κε ην Λφκν 2477/1997 ΦΔΘ 59Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3094/2003 ΦΔΘ 10Α.
Ν ζπλήγνξνο ηνπ Ξνιίηε εξεπλά ρσξίο επηβάξπλζε ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηδησηψλ πνπ παξαβηάδνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ
πνιίηε.
Ν ζπλήγνξνο ηνπ Ξνιίηε εδξεχεη ζηελ Αζήλα, (Σαηδεγηάλλε Κέμε 5, πεξηνρή Σίιηνλ, ΡΘ 115 28) θαη δέρεηαη αλαθνξέο απφ πνιίηεο θαη λνκηθά
πξφζσπα, αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο, πνπ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα θαηά ηε ζπλαιιαγή ηνπο κε θάπνηα ειιεληθή δεκφζηα ππεξεζία ζηελ Διιάδα ή
ζην εμσηεξηθφ. Ρα γξαθεία ηνπ είλαη αλνηθηά απφ ηηο 8:30 ην πξσί έσο ηηο 2:00 ην κεζεκέξη, απφ ηε Γεπηέξα έσο ηελ Ξαξαζθεπή. Αλαθνξέο κπνξνχλ
λα ππνβιεζνχλ θα κε fax: 210-7292129.

ΞΟΝΠΦΓΖ ΠΡΝ
ΠΛΖΓΝΟΝ ΡΝ
ΞΝΙΗΡΖ



Ζ απνζηνιή ηνπ

Απνζηνιή ηνπ Ππλεγφξνπ ηνπ Ξνιίηε είλαη ε δηακεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο, είλαη επίζεο ε πξνάζπηζε φπσο επίζεο θαη ε
πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ.


Ξόηε είλαη αξκόδηνο γηα κηα ππόζεζε

Ν ΠηΞ είλαη αξκφδηνο γηα ππνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππεξεζίεο:








Ρνπ δεκνζίνπ
Ρσλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (θνηλφηεηεο, δήκνη, πεξηθέξεηεο)
Ρσλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ
Ρσλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο (ΔΓΑΞ, ΓΔΖ, ΔΙΡΑ θιπ)
Ρσλ θξαηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ ηε δηνίθεζε νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην δεκφζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ε σο κέηνρνο. Δμαηξνχληαη νη ηξάπεδεο
θαη ην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ.
Ξόηε δελ είλαη αξκόδηνο γηα κηα ππόζεζε

Γελ είλαη αξκφδηνο:



Αλ έρνπλ πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο απφ ηφηε πνπ ν πνιίηεο πιεξνθνξήζεθε ηελ ηειεπηαία, ζρεηηθή κε ηελ ππφζεζή ηνπ, πξάμε ή
παξάιεηςε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη δελ πξνέβε ζε θακία άιιε ελέξγεηα πξνο απηήλ.
Πε δηαθνξέο κεηαμχ ηδησηψλ



Πε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε δηνηθεηηθή ελέξγεηα έρεη γελλήζεη ή δεκηνπξγήζεη δηθαηψκαηα θαη επλντθέο θαηαζηάζεηο ππέξ ηξίησλ πνπ
αλαηξέπνληαη κφλν κε δηθαζηηθή απφθαζε, εθηφο αλ πξνθαλψο ζπληξέρεη παξαλνκία ή αλ πξνθαλψο ζπληξέρεη παξαλνκία ή αλ ηα δηθαηψκαηα
απηά έρνπλ ζρέζε θαηά ην θχξην αληηθείκελφ ηνπο κε ηελ προςταςία του περιβάλλοντοσ.
Πηελ αξκνδηφηεηά ηνπ δελ ππάγνληαη επίζεο:
























Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ
Εεηήκαηα πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ
Θέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα νξηζκέλσλ αξρψλ (π.ρ. ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ, ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο, ηεο ΔΞ) ή
άιισλ αλεμάξηεησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ (π.ρ. ηνπ ΑΠΔΞ)
Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εζληθή άκπλα θαη αζθάιεηα
πνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θξαηηθή αζθάιεηα
Ρα ζξεζθεπηηθά λνκηθά πξφζσπα σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηεο πνιηηηθήο ιεηηνπξγίαο
Νη ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλάγνληαη ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ή ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηεο ρψξαο.
Ξόηε επηιακβάλεηαη κηαο ππόζεζεο;
Ν Ππλήγνξνο ηνπ Ξνιίηε επηιακβάλεηαη θάζε ζέκαηνο πνπ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ, χζηεξα απφ ελππφγξαθε αλαθνξά θάζε άκεζα
ελδηαθεξφκελνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ή έλσζεο πξνζψπσλ. Ν Ππλήγνξνο ηνπ Ξνιίηε δέρεηαη επίζεο αλαθνξέο απφ θάζε άκεζα
ελδηαθεξφκελν παηδί ή ηνλ αζθνχληα ηε γνληθή κέξηκλα ή ζπγγελή θαη’ επζεία γξακκή ή εθ ηνπ πιαγίνπ έσο ηνλ δεχηεξν βαζκφ, ηνλ
επίηξνπν ή ηνλ πξνζσξηλφ επίηξνπν, θαζψο θαη απφ ηξίην πξφζσπν πνπ έρεη παξφληνο λφκνπ, σο παηδί λνείηαη φπνηνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη
ην δέθαην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
Ν ζπλήγνξνο ηνπ Ξνιίηε δελ επηιακβάλεηαη πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ε δηνηθεηηθή ελέξγεηα έρεη γελλήζεη δηθαηψκαηα ή έρεη δεκηνπξγήζεη
επλντθέο θαηαζηάζεηο ππέξ ηξίησλ πνπ αλαηξέπνληαη κφλν κε δηθαζηηθή απφθαζε, εθηφο εάλ πξνθαλψο ζπληξέρεη παξαλνκία ή έρνπλ ζρέζε
θαηά ην θχξην αληηθείκελν τουσ με την προςταςία του περιβάλλοντοσ.
Πε πνηεο ελέξγεηεο έξεπλαο θαη δηακεζνιάβεζεο πξνβαίλεη;
Ν Ππλήγνξνο ηνπ Ξνιίηε κπνξεί λα δεηάεη απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο θάζε πιεξνθνξία, έγγξαθν ή άιιν ζηνηρείν γηα ηελ ππφζεζε, λα εμεηάδεη
πξφζσπα, λα ελεξγεί απηνςία θαη λα παξαγγέιλεη πξαγκαηνγλσκνζχλε
Ν ζπλήγνξνο ηνπ Ξνιίηε κπνξεί θαηά ηελ έξεπλα ησλ ππνζέζεσλ λα δεηάεη ηε ζπλδξνκή ηνπ Πψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο ή άιισλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ ηεο δηνίθεζεο.
Γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, ν Ππλήγνξνο ηνπ Ξνιίηε κπνξεί λα δεηάεη κε εηδηθά αηηηνινγεκέλν έγγξαθφ ηνπ έγγξαθα ή
άιια ζηνηρεία γηα ηελ ππφζεζε, δηαζθαιίδνληαο ηα πξνζσπηθά θαη επαγγεικαηηθά απφξξεηα.
Κεηά ην πέξαο ηεο έξεπλαο ν Ππλήγνξνο ηνπ Ξνιίηε, εθφζνλ ην απαηηεί ε θχζε ηεο ππφζεζεο, κπνξεί λα ζπληάμεη πφξηζκα ην νπνίν
γλσζηνπνηεί ζηνλ θαζ’ χιε αξκφδην ππνπξγφ θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, δηακεζνιαβεί δε κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν γηα ηελ επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ηνπ πνιίηε.
Ν Ππλήγνξνο ηνπ Ξνιίηε ελεκεξψλεη ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηελ ηχρε ηεο ππφζεζήο ηνπ.
Ρν πξνζσπηθφ ηεο Αξρήο έρεη ην θαζήθνλ λα δηαζθαιίδεη ηελ ερεκχζεηα γηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζην πιαίζην ηεο
έξεπλαο θαη είλαη απφξξεηα ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή εμαηξνχληαη απφ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα.
Ρη θάλεη αλ δηαπηζηώζεη παξαλνκία;
Αλ θαηά ηελ έξεπλα δηαπηζησζεί παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ιεηηνπξγνχ, ππαιιήινπ ή κέινπο ηεο δηνίθεζεο, ν Ππλήγνξνο ηνπ Ξνιίηε δηαβηβάδεη
ηελ έθζεζε ζην αξκφδην φξγαλν.
Ν Ππλήγνξνο ηνπ Ξνιίηε κπνξεί λα ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία γηα ελέξγεηεο θαη ζε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο, λα πξνθαιέζεη κε έγγξαθφ ηνπ πξνο
ην αξκφδην φξγαλν ηελ πεηζαξρηθή δίσμε ηνπ ππαίηηνπ ιεηηνπξγνχ ή ππαιιήινπ γηα ηελ παξάιεηςε άζθεζεο ηνπ ελδεηθλπφκελνπ ειέγρνπ.
Ξνηεο είλαη νη ππνρξεώζεηο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ γηα ηε ζπλεξγαζία κε ην Ππλήγνξν ηνπ Ξνιίηε;

















Όιεο νη ππεξεζίεο νθείινπλ λα δηεπθνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν ηελ έξεπλα.
Νη δεκφζηεο ππεξεζίεο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ην ΠηΞ γηα ελέξγεηέο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηάζεσλ ηνπ γηα ηνπο ιφγνπο
πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ απνδνρή ηνπο, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηνπο έρεη ηαρζεί .
Άξλεζε ιεηηνπξγνχ ή ππαιιήινπ ή κέινπο ηεο δηνίθεζεο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Ππλήγνξν ηνπ Ξνιίηε θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο
ζπληζηά πειθαρχικό παράπτωμα παράβαςησ καθήκοντοσ, για τα δε μζλη τησ διοίκηςησ λόγο αντικατάςταςήσ τουσ.
Ξσο ππνβάιιεηαη ε αλαθνξά
Κε απιή αίηεζε πξνο ηνλ Ππλήγνξν ηνπ Ξνιίηε, απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ ζαθψο ηα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνιίηε. Ζ αίηεζε
ππνβάιιεηαη:
Απηνπξνζψπσο
Ραρπδξνκηθψο
Κε ηειενκνηνηππία (fax)
Ρη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε αλαθνξά
Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο
Ξνηα είλαη ε εκπιεθφκελε δεκφζηα ππεξεζία
Ρηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί
Ρα απνηειέζκαηά ηνπο
Θάζε απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ή πληροφορία που μπορεί να βοηθήςει ςτη διερεφνηςη του θζματοσ
Ξνπ ππνβάιιεηαη ε αλαθνξά

Πηα γξαθεία ηνπ Ππλεγφξνπ ηνπ Ξνιίηε, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο Σαηδεγηάλλε Κέμε 5, 115 28 Αζήλα (πεξηνρή Σίιηνλ), 8:30π.κ. – 2κκ, 3νο
φξνθνο.
 Κε fax ζηνλ αξηζκφ 210-7292129
 Ρειέθσλν εμππεξέηεζεο θνηλνχ: 210 - 7289600
 Όηαλ δελ ηεξνύληαη νη πξνζεζκίεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ, νη πνιίηεο έρνπλ δύν δπλαηόηεηεο:





Λα πξνζθχγνπλ ζην Ππλήγνξν ηνπ Ξνιίηε, φπσο αλσηέξσ θαη
Λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα απνδεκίσζε κέρξη 586,940€ ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηνπ πνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ. (Λ. 2690/1999 άξζξν δεχηεξν).
Πηελ έδξα θάζε Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ιεηηνπξγεί Δπηηξνπή κε αξκνδηφηεηα ηελ εμέηαζε ππνζέζεσλ κε εκπξφζεζκεο δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ
πνιηηψλ, απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ αλήθνπλ γεσγξαθηθά ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε.
Γηα ππνζέζεηο αξκνδηφηεηαο ησλ πνπξγείσλ, ιεηηνπξγεί φκνηα Δπηηξνπή ζηε Γ/λζε Πρέζεσλ Θξάηνπο – Ξνιίηε ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ (Βαζ.
Πνθίαο 15, Αζήλα ΡΘ 106 74, ηει: 210-3393101,-102,-106,-108,-113 θαη fax: 210-3393020, 3393100.
ΞΟΝΠΝΣΖ:
Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο γηα
ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζεο.

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ
ΑΗΡΖΠΖΠ
ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖΠ

-

Ν ελδηαθεξφκελνο πνιίηεο ππνβάιιεη αίηεζε γηα πιήξε απνδεκίσζε ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ, ζηελ αξκφδηα
επηηξνπή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ππεξεζίεο πνπ γεσγξαθηθά αλήθνπλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ή ζην πνπξγείν
Δζσηεξηθψλ αλ πξφθεηηαη γηα ππφζεζε αξκνδηφηεηαο ησλ πνπξγείσλ. Ρν έληππν ηεο αίηεζεο απηήο ρνξεγείηαη ζηνλ πνιίηε απφ ηηο ίδηεο ηηο
ππεξεζίεο φπνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε, φπσο θαη απφ ηα ΘΔΞ. Πε πεξίπησζε έιιεηςεο εληχπνπ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη θαη ζε απιφ ραξηί ν δε
αξκφδηνο ππάιιεινο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ηελ αίηεζε εθφζνλ ην δεηήζεη ν πνιίηεο. Ζ αίηεζε κπνξεί κα ζηαιεί θαη ηαρπδξνκηθά (κε

απφδεημε) ή κε ηειενκνηνηππία (fax).
-

Κεηά ηελ ππνβνιή ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ ή ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, επηιακβάλεηαη ηεο ππφζεζεο ν αξκφδηνο εηζεγεηήο, φπνπ θαη
εηζεγείηαη ζηελ νηθεία επηηξνπή. Ζ νηθεία επηηξνπή, θαζνξίδεη ζε πεξίπησζε ζεηηθήο απφθαζεο ην χςνο ηεο θαηαβιεηέαο απνδεκίσζεο, κέζα
ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.

-

Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο απνηειεί γηα ηελ αξκφδηα ππεξεζία εληνιή θαηαβνιήο ζηνλ πνιίηε ηνπ νξηζζέληνο πνζνχ.

-

Πε πεξίπησζε αξλεηηθήο γηα ηνλ πνιίηε απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, απηφο δχλαηαη λα ππνβάιιεη έληαζε θαη’ απηήο ζην ΠηΔ κέζα ζε 60 εκέξεο
απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ( Ξ. Γ/κα 18/1989, άξζξν 45 θαη 46 παξ. 1).

Πεκείσζε:
- Ρα παξαπάλσ δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ γηα ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο (π.ρ. ΑΠΔΞ), επεηδή ν έιεγρφο ηνπο απφ θάζε δηνηθεηηθφ φξγαλν
απνθιείεηαη απφ ην Λφκν. Νη αξρέο απηέο ππφθεηληαη κφλν ζε θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν. Δπίζεο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπο είλαη δπλαηή ε
αίηεζε αθπξψζεσο ζην ΠηΔ θαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην Πχληαγκα θαη ηνπο λφκνπο δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο (Λ. 3051/2002, άξζξν 2 παξ. 1 θαη
άξζξν 2 παξ. 8).

ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΥΛ
ΞΟΑΜΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ

Νη απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηελ Απηνηειή πεξεζία
Δπνπηείαο Ν.Ρ.Α., εθφζνλ αθνξνχλ: α) ξπζκίζεηο θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, β) ηελ αλάζεζε έξγσλ, ππεξεζηψλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ, γ) ηελ
αγνξά θαη εθπνίεζε αθηλήησλ, δ) ηελ θήξπμε αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ, ε) ηελ επηβνιή θφξσλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ, ζη) ηε ζχλαςε θάζε
κνξθήο ζπκβάζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, δ) ηε ζχλαςε
δαλείσλ, ε) ηε δηελέξγεηα ηνπηθνχ δεκνςεθίζκαηνο φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζ) ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ησλ
επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. Δπίζεο απνζηέιινληαη πξνο έιεγρν λνκηκφηεηαο νη απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, εθηφο απφ ηηο απνθάζεηο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο νη θνξείο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δελ έρνπλ ηελ πιεηνςεθία, πνπ αθνξνχλ: α)
αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, β) εθπνίεζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη γ) ιήςε δαλείσλ.
Ζ απφθαζε απνζηέιιεηαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζπλνδεπφκελε απφ αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ δεκνζίεπζεο θαη απφ ηα έγγξαθα ζηνηρεία πνπ είλαη
αλαγθαία γηα ηε λφκηκε έθδνζή ηεο, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Νη δήκνη, νη πεξηθέξεηεο
θαη νη αλσηέξσ επηρεηξήζεηο ηνπο ππνρξενχληαη λα δηαβηβάδνπλ θαη θάζε επηπιένλ ζηνηρείν πνπ δεηείηαη απφ ηελ Απηνηειή πεξεζία Δπνπηείαο Ν.Ρ.Α..
Ν Διεγθηήο Λνκηκφηεηαο ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ηεο απφθαζεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ζαξάληα (40) εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζή ηεο ζηελ
Απηνηειή πεξεζία Δπνπηείαο Ν.Ρ.Α. θαη εθδίδεη ππνρξεσηηθά εηδηθή πξάμε. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ε απφθαζε είλαη παξάλνκε, ηφηε απηή
αθπξψλεηαη.
Απηεπάγγειηνο έιεγρνο λνκηκόηεηαο
Ν Διεγθηήο Λνκηκφηεηαο κπνξεί απηεπαγγέιησο λα αθπξψζεη νπνηαδήπνηε απφθαζε ησλ ζπιινγηθψλ ή κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ
πεξηθεξεηψλ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ απηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο, εθηφο απφ ηηο απνθάζεηο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ζηηο
νπνίεο νη θνξείο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δελ έρνπλ ηελ πιεηνςεθία, θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία δχν
κελψλ αθφηνπ ε απφθαζε έρεη δεκνζηεπζεί ή εθδνζεί.
Νη δήκνη, νη πεξηθέξεηεο, ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ απηψλ θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπο, θαζψο θαη νη ζχλδεζκνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ
θάζε ζηνηρείν πνπ δεηείηαη απφ ηελ Απηνηειή πεξεζία Δπνπηείαο Ν.Ρ.Α. κε ζθνπφ ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο.
Δηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή - Αηηήζεηο ζεξαπείαο
Νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζβάιεη ηηο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ ή κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηψλ, ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ απηψλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ή ηελ αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν ή απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθφηνπ έιαβε γλψζε απηήο.
Ξξνζθπγή επηηξέπεηαη θαη θαηά παξάιεηςεο νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο ησλ νξγάλσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ε
πξνζθπγή αζθείηαη εληφο δεθαεκέξνπ απφ ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο εηδηθήο πξνζεζκίαο πνπ, ηπρφλ, ηάζζεη ν λφκνο γηα ηελ έθδνζε ηεο νηθείαο
πξάμεο, δηαθνξεηηθά κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.

Ν Διεγθηήο Λνκηκφηεηαο απνθαίλεηαη επί ηεο πξνζθπγήο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Αλ παξέιζεη ε
αλσηέξσ πξνζεζκία ρσξίο λα εθδνζεί απφθαζε ζεσξείηαη φηη ε πξνζθπγή έρεη ζησπεξψο απνξξηθζεί.
Ζ άζθεζε ηεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ελδίθσλ βνεζεκάησλ ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ.
Ν Διεγθηήο Λνκηκφηεηαο είλαη αξκφδηνο λα απνθαίλεηαη επί:
α) αηηήζεσλ ζεξαπείαο γηα έξγα κε πξνυπνινγηζκφ κέρξη 5.000.000 επξψ πξν Φ.Ξ.Α., κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
3316/2005 (ΦΔΘ 42 Α΄) θαη αθνξνχλ δήκνπο,
β) αηηήζεσλ ζεξαπείαο γηα έξγα κε πξνυπνινγηζκφ κέρξη 5.000.000 επξψ πξν Φ.Ξ.Α., κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
3316/2005 (ΦΔΘ 42 Α΄) θαη αθνξνχλ πεξηθέξεηεο.
Αλαζηνιή εθηέιεζεο
Ν Διεγθηήο Λνκηκφηεηαο κπνξεί, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα κε ηελ πξνζθπγή ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, λα αλαζηέιιεη κε απφθαζή ηνπ ηελ
εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο. Ρα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 227 εηδνπνηνχληαη απφ ηελ Απηνηειή πεξεζία
Δπνπηείαο Ν.Ρ.Α. γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο θαη ηνπο παξέρεηαη ζχληνκε πξνζεζκία γηα ηελ έθζεζε ησλ απφςεψλ ηνπο. Αλ ζπληξέρεη εμαηξεηηθφο
ιφγνο επείγνληνο ν Διεγθηήο Λνκηκφηεηαο κπνξεί λα αλαζηείιεη ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε θαη πξηλ απφ ηε δηαβίβαζε ησλ απφςεσλ ησλ αλσηέξσ
λνκηθψλ πξνζψπσλ.
Ζ αλαζηνιή ρνξεγείηαη εθφζνλ ε πξνζθπγή παξίζηαηαη πξνδήισο βάζηκε ή θξίλεηαη φηη ν αζθψλ ηελ εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή ζα ππνζηεί
αλεπαλφξζσηε ή δπζρεξψο επαλνξζψζηκε βιάβε κέρξη ηελ εμέηαζή ηεο.
Ζ πξάμε αλαζηνιήο ηζρχεη κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο ηνπ Διεγθηή Λνκηκφηεηαο επί ηεο πξνζθπγήο ή ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ δχν (2) κελψλ, εληφο
ησλ νπνίσλ νθείιεη λα απνθαλζεί ν Διεγθηήο Λνκηκφηεηαο θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ.
Αλάθιεζε ηεο απφθαζεο πνπ ρνξεγεί ηελ αλαζηνιή επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ γίλεη επίθιεζε λεφηεξσλ θξίζηκσλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δελ είραλ ηεζεί
ππφςε ηνπ Διεγθηή Λνκηκφηεηαο θαηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζήο ηνπ ή κεηαβιήζεθαλ ηα δεδνκέλα βάζεη ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθε ε αλαζηνιή.
Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα δεηήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο
γηα ηε ρνξήγεζε αλαζηνιήο.
Θάζε πνιίηεο θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. είλαη ηαπηφρξνλα ππήθννο ηνπ θξάηνπο απηνχ θαη Δπξσπαίνο πνιίηεο. Έλα απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ σο
Δπξσπαίνπ πνιίηε είλαη λα θαηαθεχγεη ζηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή αλ εθηηκά φηη είλαη ζχκα «θαθήο δηνίθεζεο» ησλ επξσπατθψλ νξγάλσλ θαη
νξγαληζκψλ.

Ξξνζθπγή ζε
Αλεμάξηεηε
Δπξσπατθή Αξρή
ΔΟΥΞΑΗΝΠ
ΓΗΑΚΔΠΝΙΑΒΖΡΖΠ

Ν Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο είλαη αλεμάξηεηε αξρή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , αξκφδηνο γηα λα επεκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο θαθνδηνίθεζεο πνπ
εληνπίδεη ζηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Θνηλφηεηαο. Γέρεηαη παξάπνλα απφ ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο πνπ ζεσξνχλ φηη αδηθήζεθαλ απφ
φξγαλα ηεο Θνηλφηεηαο (Δπηηξνπή, Ππκβνχιην, Θνηλνβνχιην, ΓΔΘ, Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Ππλέδξην θιπ) θαη δηεμάγεη έξεπλεο πξνηείλνληαο ηξφπνπο
εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ. Νη απνθάζεηο ηνπ δελ είλαη βέβαηα εθηειεζηέο (φπσο άιισζηε θαη ηα Ξνξίζκαηα ηνπ Ππλεγφξνπ ηνπ Ξνιίηε)
θαη ε ηζρχο ηνπο βαζίδεηαη ζηελ πεηζψ ησλ λνκηθψλ ηνπο επηρεηξεκάησλ.


Ρη ζπληζηά πεξίπησζε θαθήο δηνίθεζεο;

Ξεξίπησζε θαθήο δηνίθεζεο ζεκαίλεη αλεπαξθήο ή πιεκκειήο δηνίθεζε. Ππληξέρεη πεξίπησζε θαθνδηνίθεζεο φηαλ έλα ζεζκηθφ φξγαλν δελ ελεξγεί
ζχκθσλα κε ην λφκν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ), ε δελ ζέβεηαη ηηο αξρέο πεξί ρξεζηήο
δηνίθεζεο.
Ξνηα είλαη ηα ζεζκηθά όξγαλα θαη ππεξεζίεο;



Πηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Δ.Δ. πεξηιακβάλνληαη:


Ρν Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην



Ρν Ππκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο



Ζ επηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (κε εμαίξεζε ηε δηθαηνδνηηθή ηνπ ιεηηνπξγία)



Ρν Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Ππλέδξην



Ζ Δπξσπατθή Νηθνλνκηθή θαη Θνηλσληθή Δπηηξνπή



Ζ Δπηηξνπή ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο



Ζ Δπξσπατθή Ρξάπεδα Δπελδχζεσλ



Ζ Δπξσπατθή Θεληξηθή Ρξάπεδα



Ρν Δπξσπατθφ Γξαθείν Δπηινγήο Ξξνζσπηθνχ (EPSO)



Ζ Δπξσπατθή πεξεζία Θαηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF)



Ζ Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή πεξεζία (EUROPOL)



Απνθεληξσκέλνη νξγαληζκνί (φπσο ην Δπξσπατθφ Θέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο, ν Δπξσπατθφο Νξγαληζκφο
Ξεξηβάιινληνο, Ρν Γξαθείν Δλαξκφληζεο ηεο Δζσηεξηθήο Αγνξάο θιπ).

Ν αλσηέξσ θαηάινγνο δελ είλαη εμαληιεηηθφο. Γηθηπαθφο ηφπνο Europa: http://www.europa.eu.
Θαηαγγειία ζηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή



Ρα πξφζσπα πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ θαηαγγειία ζηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή νθείινπλ λα ηεξνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο παξαδεθηνχ
φζνλ αθνξά:
Ρνλ θαηαγγέινληα: Θάζε επξσπαίνο πνιίηεο ή νπνηνζδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ δηακέλεη ή έρεη ηελ θαηαζηαηηθή έδξα ηνπ ζε έλα
απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο δχλαηαη λα ππνβάιιεη θαηαγγειία.
Ρν αληηθείκελν ηεο θαηαγγειίαο: Ζ θαηαγγειία κπνξεί λα αθνξά απνθιεηζηηθά κηα πεξίπησζε θαθήο δηαρείξηζεο απφ κέξνπο ησλ θνηλνηηθψλ
ζεζκηθψλ θαη ινηπψλ νξγάλσλ (π.ρ. θαηάρξεζε εμνπζίαο). Δίλαη γξαπηή ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο γιψζζεο ησλ Ππλζεθψλ ηεο Δ.Δ.
Ρελ πξνζεζκία: Ζ θαηαγγειία γηα κηα πεξίπησζε θαθήο δηνίθεζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληφο πξνζεζκίαο δχν εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ
νπνία ηα γεγνλφηα πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπ πνιίηε. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη ε θαηαγγειία ζηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή δελ δηαθφπηεη
ηηο πξνζεζκίεο άζθεζεο πξνζθπγήο ζην πιαίζην δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Ρελ εμάληιεζε άιισλ κέζσλ πξνζθπγήο: Ξξηλ ηελ ππνβνιή ηεο θαηαγγειίαο ηνπ, ν θαηαγγέιισλ πξέπεη λα πξνβεί ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο ζηα
ελδηαθεξφκελα φξγαλα.
Πεκείσζε: Ν Γηακεζνιαβεηήο δελ επηιακβάλεηαη ππνζέζεσλ πνπ εθθξεκνχλ ζηε δηθαηνζχλε ή επί ησλ νπνίσλ έρνπλ ήδε απνθαλζεί ηα δηθαζηήξηα. Ν
Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο ζα εμεηάζεη ηελ θαηαγγειία ζαο θαη ζα ζαο ελεκεξψζεη γηα ηελ έθβαζε ηεο έξεπλαο ηνπ. Κηα θαηαγγειία κπνξεί λα
ππνβιεζεί ζηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή κε απιή επηζηνιή ή ζε εηδηθφ έληππν. Ζ ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ εληχπνπ θαηαγγειίαο είλαη δηαζέζηκε ζην
δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή: http://www.ombudsman.eu.
Ξώο έξρεηαη θαλείο ζε επαθή κε ηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή;


-

Ραρπδξνκηθψο:

Ν Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο
1 Avenue du President Robert Schuman, CS 30403, FR-67001 Strasbourg Cedex, France.

-

Ρειεθσληθψο: +33 (0) 388172313

-

Κέζσ fax: +33 (0) 388179062

-

Γηθηπαθφο ηφπνο: htt//www.ombudsman.eu



Ρη απνηειέζκαηα κπνξείηε λα πεξηκέλεηε;

Δθφζνλ κηα θαηαγγειία είλαη παξαδεθηή, ν Γηακεζνιαβεηήο ελεκεξψλεη ην ελδηαθεξφκελν φξγαλν ζρεηηθά κε ηελ θαηαγγειία θαη ην θαιεί λα
ππνβάιιεη, εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ, εκπεξηζηαησκέλε γλψκε, ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα δηαβηβάδεηαη ζηνλ θαηαγγέινληα πνπ δηαζέηεη
πξνζεζκία ελφο κελφο γηα λα ππνβάιιεη ηπρφλ παξαηεξήζεηο.
Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, επαξθεί γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο ελ ιφγσ δηαθνξάο ε ελεκέξσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νξγάλνπ, απφ ην Γηακεζνιαβεηή
ζρεηηθά κε ηελ θαηαγγειία. Δθφζνλ ην πξφβιεκα δελ επηιπζεί θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ θαηά ηελ έξεπλα, ν Γηακεζνιαβεηήο επηρεηξεί ηελ εμεχξεζε
ζπκβηβαζηηθήο ιχζεο κεηαμχ ησλ κεξψλ. Δάλ δελ είλαη δπλαηφλ λα εμεπξεζεί ζπκβηβαζηηθή ιχζε, ν Γηακεζνιαβεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απεπζχλεη
ζπζηάζεηο ηξηψλ κελψλ. Δάλ ην ελ ιφγσ ζεζκηθφ ή άιιν φξγαλν δελ απνδερζεί ηηο ζπζηάζεηο απηέο, ν Γηακεζνιαβεηήο κπνξεί λα δηαβηβάζεη εηδηθή
έθζεζε ζην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην.
Γηνξηζκόο ηνπ Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή



Ν Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο εθιέγεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην γηα ηε δηάξθεηα ηεο βνπιεπηηθήο πεξηφδνπ, δειαδή γηα πέληε έηε. Δπηιέγεηαη
κεηαμχ ησλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ είλαη πνιίηεο ηεο Έλσζεο, απνιαχνπλ πιήξσο ησλ αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη παξέρνπλ φια ηα
ερέγγπα ηεο αλεμαξηεζίαο.


ΚΔΠΝΙΑΒΖΡΖΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΥΛ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

 Ρη είλαη:
Ν Κεζνιαβεηήο Ρξαπεδηθώλ – Δπελδπηηθώλ πεξεζηώλ (Κ.Ρ.Δ..) είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα.
Ξξνήιζε απφ ηελ ελνπνίεζε ηνπ Ρξαπεδηθνχ Κεζνιαβεηή θαη ηνπ Κεζνιαβεηή Θεθαιαηαγνξάο θαη ιεηηνπξγεί απφ ηελ 1/7/2005, κε ζθνπφ λα εμεηάδεη
δίθαηα, ακεξόιεπηα θαη κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο, δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ παξνρή ηξαπεδηθψλ θαη επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη λα
επηδηψθεη ηε θηιηθή δηεπζέηεζή ηνπο.

Ξξνζθπγή γηα ζέκαηα
Ρξαπεδηθώλ θαη
Δπελδπηηθώλ

 Πε πνηνπο απεπζχλεηαη:


Πε θαηαλαισηέο, επαγγεικαηίεο θαζψο θαη ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο (κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ κέρξη 1.000.000€) πνπ ζπλαιιάζζνληαη
κε Ρξάπεδεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθέο, δαζηθέο, αιηεπηηθέο θαη κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο.



Πε επελδπηέο – θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε επελδπηηθέο εηαηξείεο, εθηφο ηεο ζθαίξαο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο
δξαζηεξηνηήησλ.

Γηαθνξώλ

Ρη εμεηάδεη


Γηαθνξέο πνπ αλαθύπηνπλ από ηελ παξνρή ηξαπεδηθώλ (θαηαζέζεηο, δάλεηα, θάξηεο, θιπ.) θαη επελδπηηθώλ κεηνρώλ (κεηνρέο,
ακνηβαία θεθάιαηα, νκφινγα θιπ) ππεξεζηώλ από ηξάπεδεο ή επελδπηηθέο εηαηξείεο (Σξεκαηηζηεξηαθέο Δηαηξείεο, Δηαηξείεο Γηαρείξηζεο
Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ θαη Δηαηξείεο Ιήςεο θαη Γηαβίβαζεο Δληνιψλ) πνπ ζπκκεηέρνπλ ή ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ Κ.Ρ.Δ.. θαη είλαη
εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα.



Γηαζπλνξηαθέο Γηαθνξέο σο κέινο ηνπ FIN-NET (Γηθηχνπ Δμσδηθαζηηθψλ Γηαζπλνξηαθψλ Θαηαγγειηψλ ζηνλ Ρνκέα ησλ
Σξεκαηνπηζησηηθψλ πεξεζηψλ). Ν Κ.Ρ.Δ.. παξέρεη ελεκέξσζε θαη βνήζεηα ζε θαηαλαισηέο πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα γηα ηε δηεπζέηεζε
πξνβιεκάησλ πνπ αλέθπςαλ απφ ηξαπεδηθέο ή επελδπηηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο ζε άιιν θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη ηνπ

Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.). Δπίζεο, εμεηάδεη παξάπνλα θαηαλαισηψλ άιισλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ ΔΝΣ πνπ
αλέθπςαλ απφ ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηξάπεδεο ή επελδπηηθέο εηαηξείεο εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα πνπζπκκεηέρνπλ ή ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ
Κ.Ρ.Δ..


Ρη δελ εμεηάδεη



Ξαξάπνλα γηα ηα νπνία δελ έρεηε πξνεγνπκέλσο απεπζπλζεί ζηελ Ρξάπεδα ή ηελ επελδπηηθή εηαηξεία πνπ αθνξά ην ζέκα.



Ξαξάπνλα πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Κ.Ρ.Δ.. κεηά από έλα (1) κήλα: α) απφ ηελ απάληεζε ηεο πεξεζίαο Ξειαηψλ ηεο ηξάπεδαο ή ηεο
επελδπηηθήο εηαηξείαο ή β) απφ ηελ πάξνδν δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ ρσξίο απάληεζε ηεο πεξεζίαο Ξειαηψλ.



Ξαξάπνλα πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Κ.Ρ.Δ.. κεηά από ηξεηο (3) κήλεο αθφηνπ ζπλέβε ην γεγνλφο πνπ ηα πξνθάιεζε, εθηφο αλ απνδεηρζεί
φηη δελ κπνξνχζαηε, κε ηε δένπζα επηκέιεηα, λα ην γλσξίδεηε λσξίηεξα. Πε θάζε πεξίπησζε, πάλησο ν Κ.Ρ.Δ. δελ εμεηάδεη παξάπνλα πνπ
ππνβάιινληαη κεηά απφ έλα (1) ρξφλν αθφηνπ ζπλέβε ην γεγνλφο πνπ ηα πξνθάιεζε.



Ξαξάπνλα πνπ απνηέιεζαλ ή απνηεινχλ αληηθείκελν δηαδηθαζηψλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ.



Ξαξάπνλα ζηα νπνία εκπιέθνληαη πνηληθά αδηθήκαηα πνπ δηψθνληαη απηεπάγγειηα.



Ξαξάπνλα ησλ νπνίσλ έρεη ήδε επηιεθζεί ν Κ.Ρ.Δ.., εθηφο αλ ππάξρνπλ λέα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.



Ξαξάπνλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή κηαο ηξάπεδαο ή επελδπηηθήο εηαηξείαο (π.ρ. ηηκνιφγην, εγθξίζεηο ρνξεγήζεσλ θιπ)



Θέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απνθάζεηο ηξάπεδαο, πνπ ελεξγεί σο εθηειεζηήο δηαζήθεο ή θαηαπηζηεχκαηνο ή σο δηαρεηξηζηήο πεξηνπζίαο.



Γηαθνξέο πνπ ζην κεηαμχ δηεπζεηήζεθαλ κε ηελ ηξάπεδα ή ηελ επελδπηηθή εηαηξεία.



Θέκαηα γεληθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο ηξάπεδεο ή ηηο επελδπηηθέο εηαηξείεο θαη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ.



Ξώο λα ππνβάιισ ην παξάπνλό κνπ

ΞΟΥΡΝ ΒΖΚΑ είλαη λα απεπζπλζείηε ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκόδηαο γηα ζπλαιιαγή ζαο ππεξεζίαο ηεο ηξάπεδαο ή ηεο επελδπηηθήο
εηαηξείαο, ν νπνίνο θαλνληθά ζα ζαο απαληήζεη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο.
ΓΔΡΔΟΝ ΒΖΚΑ αλ δελ ζαο ηθαλνπνηεί ε ιχζε, απεπζχλεζηε εγγξάθσο ζηελ πεξεζία Ξειαηώλ ηεο ηξάπεδαο ή ηεο επελδπηηθήο εηαηξείαο πνπ ζα
πξέπεη λα ζαο απαληήζεη εγγξάθσο κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ παξαπφλνπ ζαο.
ΡΟΗΡΝ ΒΖΚΑ αλ δελ κείλεηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ απάληεζε ηεο ππεξεζίαο πειαηψλ ή αλ πεξάζνπλ δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο ρσξίο λα πάξεηε
απάληεζε κπνξείηε λα ππνβάιιεηε εγγξάθσο ην παξάπνλφ ζαο ζηνλ Κ.Ρ.Δ.. ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα (1) κήλα (απφ ηελ απάληεζε ηεο ππεξεζίαο
πειαηψλ ή απφ ηνλ πάξνδν ησλ δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ ρσξίο απάληεζή ηεο).
Θπκεζείηε φηη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο παξαπφλσλ ζηνλ Κ.Ρ.Δ.. είλαη έγγξαθε. Γη απηφ δεηήζηε απφ ηε ηξάπεδα ηελ επελδπηηθή εηαηξεία ή ην
γξαθείν ηνπ ΚΡΔ ην «ΔΛΡΞΝ ΞΑΟΑΞΝΛΩΛ πξνο ηνλ Κεζνιαβεηή Ρξαπεδηθώλ – Δπελδπηηθώλ πεξεζηώλ».


Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία εμέηαζεο

1.

Αξρηθά ν Κ.Ρ.Δ.. πξνηείλεη ηε θηιηθή δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο επηδηψθνληαο λα ζπκβηβάζεη ηα δχν κέξε. Αλ ηα κέξε απνδερηνχλ ηελ
πξφηαζή ηνπ, ε δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη.

2.

Δάλ δελ επηηεπρζεί ζπκβηβαζκφο, ν Κ.Ρ.Δ.. δηαηππψλεη αηηηνινγεκέλε έγγξαθε ζχζηαζε πξνο ηα δχν κέξε, κε ζθνπφ θαη πάιη ηελ επίιπζε
ηεο δηαθνξάο.

3.

Ρε ζχζηαζε απηή κπνξεί θάζε κέξνο λα ηελ δερζεί ή λα ηελ απνξξίςεη εγγξάθσο.

4.

Αλ ε ζχζηαζε ην Κ.Ρ.Δ.. δελ γίλεη δεθηή είηε απφ εζάο είηε απφ ηελ ηξάπεδα ή ηελ επελδπηηθή εηαηξεία κπνξείηε λα επηδηψμεηε ηελ
ηθαλνπνίεζή ζαο ζηα δηθαζηήξηα.

ΘΚΖΘΔΗΡΔ:
Ζ δηαδηθαζία εμέηαζεο παξαπόλσλ από ηνλ Κ.Ρ.Δ.. ζε θακία πεξίπησζε δελ δηαθόπηεη ή αλαζηέιιεη ηηο λόκηκεο πξνζεζκίεο γηα
πξνζθπγή ζηε δηθαηνζύλε.
Νη ππεξεζίεο ηνπ Κ.Ρ.Δ.. παξέρνληαη δσξεάλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ην www.bank-omb.gr
Πηνηρεία επηθνηλσλίαο
Γηεύζπλζε: Θαξαγηψξγε Πεξβίαο 12-14, 105 62, Αζήλα
Ρειέθσλν: 210-3376700
Fax: 210-3238821
Email: contact@bank-invest-omb.gr
Ρ.Θ.: 3391, 102 10, Αζήλα


Ρη είλαη Αληαπνθξηηηθή Γηνίθεζε:

Ν παιαηφηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνο έλα ζχζηεκα θαλφλσλ πνπ πξέπεη λα ππαθνχνπλ νη πνιίηεο – δηνηθνχκελνη έρεη
αληηθαηαζηαζεί κε έλα ζχζηεκα πνπ ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ.
Ρν λέν αμίσκα ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε αληαπνθξηηηθή δηνίθεζε είλαη απιφ θαη ζπγθεθξηκέλν:

ΑΛΡΑΞΝΘΟΗΡΗΘΖ
ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ
ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΚΗΑΠ
ΠΡΑΠΖΠ

Νη Γεκφζηεο πεξεζίεο θαη Νξγαληζκνί ππάξρνπλ θπξίσο γηα λα εμππεξεηνχλ ηνπο πνιίηεο. Νη θιαζηθέο αμίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηζφηεηα,
λνκηκφηεηα θιπ. εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε ζχγρξνλε Αληαπνθξηηηθή Γηνίθεζε αιιά παξάιιεια ζεσξνχληαη σο αλαγθαίεο
πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ αμηψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γηνίθεζεο πξνο ηνπο πνιίηεο.
Νη λέεο απηέο αμίεο είλαη:
Α. Ζ δηαθάλεηα
Νη πνιίηεο έρνπλ δηθαίσκα λα γλσξίδνπλ πψο εξγάδεηαη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε, πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο θαη νη επηηξεπφκελεο ελέξγεηεο ηνπ θάζε
δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ, πνηνο είλαη ππεχζπλνο θαηά πεξίπησζε θιπ.
Β. Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ
Νη πνιίηεο δελ είλαη πιένλ παζεηηθνί απνδέθηεο ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο. Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηδηαίηεξα ζε
ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ άκεζα, είηε κεκνλσκέλα, είηε κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπιινγηθνχο θνξείο (ζσκαηεία, ζπιιφγνπο, θιπ).
Γ. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πνιηηώλ
Ζ Γηνίθεζε έρεη πξνρσξήζεη θαη έρεη ζε κεγάιν βαζκφ επηηχρεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θηινζνθίαο «έλα κέγεζνο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο» (δειαδή ηελ
παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο γηα φινπο) κε ηε λέα αληίιεςε γηα ηελ παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο κε πνιινχο ηξφπνπο ψζηε λα
ηθαλνπνηνχληαη φινη νη πνιίηεο ζηηο αλάγθεο ή ηηο επηζπκίεο ηνπο π.ρ. ν πνιίηεο κπνξεί λα δεηήζεη κηα πιεξνθνξία απφ ηε Γηνίθεζε πξνθνξηθά, γξαπηά,

ηειεθσληθά, κε fax, θιπ. αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ.
Γ. Ζ πξνζβαζηκόηεηα
ΝΗ πνιίηεο πξέπεη λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηε Γηνίθεζε κε πνιινχο ηξφπνπο θαη ζε ψξεο πνπ δηεπθνιχλνληαη. Ζ αλάγθε απηή νδήγεζε ζηε
δεκηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο.


Ρη είλαη νη πεξεζίεο κηαο Πηάζεο

Κε ηηο παξαδνζηαθέο αξρέο ε νξγάλσζε ησλ Γεκνζίσλ πεξεζηψλ απέβιεπε θαηά θχξην ιφγν ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, παξά ζηελ
εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. Ζ θηινζνθία ηεο ζχγρξνλεο αληαπνθξηηηθήο Γηνίθεζεο αληίζεηα επηβάιιεη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο λα έρνπλ σο ζηφρν θπξίσο
ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε.
Ν πνιίηεο κε κηα κφλν επίζθεςε ζε κηα κφλν Γεκφζηα πεξεζία, αλ είλαη δπλαηφλ, λα ηθαλνπνηεί φιεο ηνπ ηηο αλάγθεο.


Ξνην είλαη ην ζπκβόιαηό καο κε ηνπο δεκόηεο;

Πηφρνο καο είλαη θάζε δξαζηεξηφηεηα, θάζε ηκήκα, θάζε εξγαδφκελνο ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν, λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δεκνηψλ καο
κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ν Γήκνο καο εθαξκφδεη ηηο παξαθάησ κνξθέο πεξεζηψλ κηαο Πηάζεο:
 Δμππεξέηεζε από έλα ζεκείν
Ν Γεκφηεο εμππεξεηείηαη πιήξσο απφ έλα κφλν ζεκείν. Αληί δειαδή λα απεπζχλεηαη ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο απεπζχλεηαη ζε έλα κφλν
ζεκείν, ζην γξαθείν Δμππεξέηεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ δεκφηε ή ζην ηειέθσλν 15…… απφ ην νπνίν ζα κπνξεί λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ
αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο.


Δμππεξέηεζε από έλα πξόζσπν

Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ δεκφηε απφ ην δήκν καο, απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κηα ζεηξά απφ
δηαδνρηθέο ελέξγεηεο ησλ νξγαληθψλ καο κνλάδσλ. Ξξνθεηκέλνπ ν δεκφηεο λα κε ηαιαηπσξείηαη απεπζπλφκελνο δηαδνρηθά ζε δηάθνξα ηκήκαηα θαη
ζπλεξγαδφκελνο κε δηαθνξεηηθνχο ππαιιήινπο κέρξη λα νινθιεξσζεί ε φιε δηαδηθαζία, ε πεξεζία καο νξίδεη έλαλ ππάιιειν (πξφζσπν επαθήο), ν
νπνίνο κεξηκλά γηα ην ζέκα ηνπ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν πνιίηε- δεκφηε.
 Δμππεξέηεζε εηδηθώλ νκάδσλ πνιηηώλ
Κηα άιιε κνξθή ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο πνπ εθαξκφδεη ν Γήκνο καο είλαη ε νκαδνπνίεζε ησλ πνιηηψλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ε
εμππεξέηεζε ηνπο απφ αληίζηνηρεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο. Ρέηνηεο νκάδεο είλαη νη ειηθησκέλνη, ηα άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο, νη εηεξνδεκφηεο, νη
κεηνλφηεηεο θηι. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ν ελδηαθεξφκελνο απεπζχλεηαη ζε κηα κφλν ππεξεζία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ.
 Θέληξα εμππεξέηεζεο Ξνιηηώλ (ΘΔΞ)
Πηα ΘΔΞ πνπ ιεηηνπξγεί ν Γήκνο καο ν πνιίηεο κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί γηα φια ηα δεηήκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη λα πξνσζήζεη πξνο
δηεθπεξαίσζε ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ. Έηζη απνθεχγεη ηηο ρξνλνβφξεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη θπξίσο πεξηνξίδεη
ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ ζε έλα κφλν ζεκείν (one stop shop).
 Ξσο ιεηηνπξγεί ην ΘΔΞ
Ν πνιίηεο ελεκεξψλεηαη επί ηφπνπ απφ ηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηνπ θέληξνπ γηα φια ηα δεηήκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, αιιά θαη γηα ηα ππάξρνληα
επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Αλ ππνβάιιεη θάπνην αίηεκα πνπ αθνξά ππφζεζε πνπ δηεθπεξαηψλεη ην ΘΔΞ απεπζχλεηαη ζε έλα ζηέιερνο ηνπ θέληξνπ θαη
ζπκπιεξψλεη ηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή αίηεζε. Ζ αίηεζε απνζηέιιεηαη απφ ην ΘΔΞ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία φπνπ θαη πξσηνθνιιείηαη. Ρν ζηέιερνο ηνπ
ΘΔΞ αλαιακβάλεη λα παξαθνινπζεί κέρξη ηέινπο ηελ εμέιημε ηεο ππφζεζεο απαιιάζζνληαο ηνλ πνιίηε απφ νπνηαδήπνηε άιιε κεηαθίλεζε θαη

ηαιαηπσξία. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ν πνιίηεο παξαιακβάλεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ απφ ην ΘΔΞ ή ηελ αξκφδηα ππεξεζία ζηελ νπνία
απεπζχλζεθε ή ηνπ απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε πνπ επηζπκεί ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξά.


Υξάξην Ιεηηνπξγίαο ΘΔΞ

Απφ ηηο 8 ην πξσί σο ηηο 8 ην βξάδπ (Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή) θαη ην Πάββαην απφ ηηο 8 ην πξσί σο ηηο 2 ην κεζεκέξη.



ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ

Ν Γήκνο καο ιεηηνπξγεί εηδηθφ γξαθείν ελεκέξσζεο γηα ηελ απαζρφιεζε πνπ παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή δξάζε ζηνπο άλεξγνπο δεκφηεο καο κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζηελ
απαζρφιεζε. Ππλεξγάδεηαη κε ηνλ Ν.Α.Δ.Γ., θαη ηα Θέληξα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο θαη άιινπο θνξείο θαζψο θαη κε ηηο ληφπηεο επηρεηξήζεηο. Νη άλεξγνη δεκφηεο καο κπνξνχλ λα
απεπζχλνληαη ζην γξαθείν απηφ γηα θάζε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θαη παξνρή θάζε δπλαηήο βνήζεηαο.



ΡΝΞΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΞΑΟΑΒΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ

Πην Γήκν καο ζπγθξνηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην Ξξφιεςεο ηεο Ξαξαβαηηθφηεηαο πνπ είλαη ζπκβνπιεπηηθφ – γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ πξφιεςε
ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ καο.
Γηνξγαλψλεη εθδειψζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο θνηλήο γλψκεο (εκεξίδεο θιπ) θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη παξαβαηηθφηεηαο.



ΡΝΞΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΛΔΥΛ

Πηνλ Γήκν καο έρεη ζπγθξνηεζεί ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην Λέσλ. Νη λενιαίνη ηνπ Γήκνπ καο (ειηθίαο 15-28 εηψλ), κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζην κεηξψν λέσλ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ Λέσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο.



ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΓΖΚΝΡΥΛ – ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ



Νη δεκφηεο θαη γεληθά νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ καο, κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ αηνκηθά ή ζπιινγηθά ζην Γήκν καο, ζηα ηνπηθά ή δεκνηηθά δηακεξίζκαηα θαη ζε φια ηα Λνκηθά
Ξξφζσπα θ.ι.π. θνξείο πνπ επνπηεχεη, εξσηήζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπο, φπσο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπο. Νη εξσηήζεηο απαληψληαη ππνρξεσηηθά, νη δε
πξνηάζεηο ζπδεηνχληαη θαη ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ καο, φπνπ νη δεκφηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο θαη λα
ππνζηεξίδνπλ θαη πξνθνξηθά ηηο απφςεηο ηνπο.



Θάζε δεκφηεο θάηνηθνο ή θνξνινγνχκελνο ηνπ Γήκνπ καο κπνξεί λα δηαηππψζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηελ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο πνπ γίλεηαη θάζε
έηνο κεηά απφ έγθαηξε αλαθνίλσζε θαη έρεη γεληθά σο ζέκα ηνλ απνινγηζκφ ησλ πεπξαγκέλσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνηηθήο δξάζεο.



Πηελ πηλαθίδα ηνπ Γήκνπ καο, δεκνζηεχνληαη γηα ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ θάζε θνξά ζην δεκνηηθφ καο ζπκβνχιην, φπσο θαη νη
ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαη δηάθνξεο αλαθνηλψζεηο, ρξήζηκεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ δεκφηε. Δπί πιένλ, ζηελ ηζηνζειίδα πνπ ιεηηνπξγεί ν Γήκνο καο
(www.dimos-dramas.gr) ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ελεκεξσζεί, πέξαλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ηνπηθά θαη γηα δηάθνξα άιια ζέκαηα, πνπ πηζαλφλ λα ηνπ
είλαη ρξήζηκα.
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ - ΡΖΙΔΦΥΛΑ - ΒΔΒΑΗΥΠΔΗΠ – ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ - ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ

Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο www.dimos-dramas.gr παξέρνληαη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο,
ηελ έθδνζε επίζεκσλ βεβαηψζεσλ, αηηήζεσλ θαη θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ, ηελ ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, θαη ηελ εμππεξέηεζε φπνηνπ άιινπ
δεηήκαηνο ζαο απαζρνιεί θαη πεξηιακβάλεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ρξήζηκα ηειέθσλα δεκνηηθψλ θαη δεκνζίσλ ππεξεζηψλ.
Δηδηθφηεξα:
-

-

Πηελ ελφηεηα «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ» παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ αλά ππεξεζία. Ξαξέρεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα λα
«θαηεβνχλ» ζηνλ ππνινγηζηή επίζεκα έληππα, γηα ζπκπιήξσζε, είηε ειεθηξνληθά, πξηλ ηελ εθηχπσζε, είηε κε ην ρέξη εθ ησλ πζηέξσλ γηα ηελ θαηάζεζή ηνπο ζηελ
αλάινγε ππεξεζία.
Πηελ ελφηεηα «ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΚΔΟΗΚΛΑ – ΓΔΗΑ» κπνξνχλ λα βξνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ηα ΘΑΞΖ ηνπ
Γήκνπ καο.

Πεκείσζε:

-

Νη παξαπάλσ δηεπθνιχλζεηο ηνπ Γήκνπ καο ηζρχνπλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ππνβάιιεη ζην αξκφδην ηκήκα φια ηα πξνβιεπφκελα
δηθαηνινγεηηθά.

-

Δηδηθά πηζηνπνηεηηθά θαη νη Ιεμηαξρηθέο πξάμεηο απφ ην ηκήκα Γεκνηηθήο θαηάζηαζεο θαη ην Ιεμηαξρηθφ εθδίδνληαη θαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζηελ
εηδηθή ππεξεζία ηνπ Ν.Ρ.Δ., ζην ηειέθσλν 1502 θαη ηαρπδξνκνχληαη απζεκεξφλ κε δαπάλε ηνπ δεκφηε.

-

Δθφζνλ, γηα νπνηνδήπνηε ζνβαξφ ιφγν, ε αξκφδηα πεξεζία ηνπ Γήκνπ καο θαζπζηεξήζεη θαη δελ δηεθπεξαηψζεη ζηα θαζνξηζκέλα ρξνληθά φξηα ηελ ππφζεζή ηνπ
δεκφηε, ππνρξενχηαη λα ηνπ απνζηείιεη πξνζσπηθή έγγξαθε επηζηνιή, κε ηελ νπνία ζα δεηεί ζπγλψκε θαη ζα ελεκεξψλεη γηα ηνπο ιφγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο θαζψο
θαη γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε.

ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ

 Πχληαγκα, Άξζξν 10 (Γηθαίσκα Αλαθνξάο Ξνιηηψλ)
 Λ.3463/2006 (ΦΔΘ 114Α) «Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ»)
 Λ.3852/10 «Θαιιηθξάηεο»
 Λ.2690/1999 (ΦΔΘ 45Α) «Θχξσζε Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο» θ.ι.π. φπσο ηζρχεη

 Λ.1599/1986, Άξζξα 8,14,22 (ΦΔΘ 75Α) πεχζπλε Γήισζε – Δπηθχξσζε θσηναληηγξάθσλ
 Λ.2539/1997 Άξζξν 22 (ΦΔΘ 244Α) – Ρειεθσληθέο αηηήζεηο πνιηηψλ ζην 1502 θαη 1564)
 Λ.2672/1998 Άξζξν 14 (ΦΔΘ 290Α) – Δπηθνηλσλία κε Γεκφζηεο πεξεζίεο κέζσ FAX θαη Email
 Λ.3242/2004 (ΦΔΘ 102Α ) Άξζξν 5, Λ. 3448/2006 (ΦΔΘ 57Α) Άξζξν 16, γηα απηεπάγγειηε αλαδήηεζε πηζηνπνηεηηθψλ
 Λ.1943/1991, (ΦΔΘ 50Α) Άξζξν 5, Λ.2690/1999, (ΦΔΘ 45Α ), Άξζξν δεχηεξν θαη άξζξα 4,5, Λ.3230/2004, (ΦΔΘ 44Α), Άξζξν 11 θαη Λ.3242/2004 (ΦΔΘ 102Α) Άξζξα 6,7 γηα ηηο
πξνζεζκίεο δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ
 Λφκνη γηα ΘΔΞ: 3013/2002 (ΦΔΘ 102Α), 3051/2002 (ΦΔΘ 220Α), 3146/2003 (ΦΔΘ 125Α ) 3200/2003 (ΦΔΘ 281Α ), 3202/2003 (ΦΔΘ 284Α), 3230/2004 (ΦΔΘ 44Α), 3242/2004
(ΦΔΘ 102Α ), 3260/2004 (ΦΔΘ 151Α), 3320/2005 (ΦΔΘ 48Α), 3345/2005 (ΦΔΘ 138Α), 3448/2006 (ΦΔΘ 57Α )
 Λ.3051/2002, Άξζξν 2 (ΦΔΘ 220Α ) θαη Γλσκνδνηηθή Νινκέιεηα Λ.Π.Θ. 591/2000 ζρεηηθά κε θαηαβνιή απνδεκίσζεο θαη Αλεμάξηεηεο Αξρέο
 Λ.2477/1997 (ΦΔΘ 59Α ) θαη Λ.3094/2003 (ΦΔΘ 10Α ) «Ππλήγνξνο ηνπ Ξνιίηε»
 Ππλζήθε Δπξσπατθήο Έλσζεο 1992 ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηνπ Δπξσπαίνπ Κεζνιαβεηή
 Αζηηθφο Θψδηθαο (φπσο ηζρχεη) γηα ηελ Αζηηθή Θαηάζηαζε Ξνιηηψλ
 Λ.3284/2004 (ΦΔΘ 217Α ) «Θχξσζε Θψδηθα Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο»
 Λ.2623/1998 (ΦΔΘ 139Α) Λ.3146/2003 (ΦΔΘ 125Α) θαη Ξ.Γ. 8/2000 γηα εθινγηθνχο θαηαιφγνπο θαη εθινγηθά δηθαηψκαηα Δηεξνδεκνηψλ
 Λ.3443/2006 (ΦΔΘ 41Α ) «Ρνπηθά Ππκβνχιηα Λέσλ»
 Λ.2880/2001 (ΦΔΘ 9Α ) ζρεηηθά κε κεηαβίβαζε ησλ Θξαηηθψλ Ξαηδηθψλ Πηαζκψλ ζηνπο Γήκνπο
 Λ.3106/2003 (ΦΔΘ 30Α) Άξζξν 13, Λ.3146/2003 (ΦΔΘ 125Α) Άξζξν 13 θαη ΘΑ Ξ4Β/5814/1997 (ΦΔΘ 917Β) γηα πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην Ππίηη».
 Απφθαζε πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γ/ΑΓΞ/Γ2γ/νηθ/1692/27-6-2006 (ΦΔΘ 769 Β) ζρεηηθά κε σξάξην ιεηηνπξγίαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη εμππεξέηεζε θνηλνχ

