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                                                          ΠΡΟΛΟΓΟ 

  χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 παξ. 5 ηνπ λ.3852/2010, βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ 

πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο (εθεμήο πκπαξαζηάηε), ζπληζηά ε ζχληαμε 

θαη δεκνζίεπζε εηήζηαο απνινγηζηηθήο έθζεζεο. Ζ πξαθηηθή απηή ,απνηειεί θνηλφ ηφπν ησλ 

ζεζκψλ ελδηάκεζνπ ειέγρνπ ηεο θαθνδηνίθεζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν, εμππεξεηψληαο ηελ 

αλάγθε δεκνζηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο ηεο δξάζεο ησλ δηακεζνιαβεηψλ, θαζψο θαη ηελ αλάγθε 

επίηεπμεο δηαθάλεηαο ηεο δξάζεο ηνπο.  

  Γηα ην ιφγν απηφ, ν λνκνζέηεο νξίδεη κε ξεηή δηάηαμε ηελ αλάξηεζή ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

δήκνπ θαη ηελ παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζή ηεο ζηελ εηήζηα απνινγηζηηθή ζπλεδξίαζή ηνπ.  

  Ζ πξψηε εηήζηα έθζεζε, θαιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εθινγή ηνπ πκπαξαζηάηε 

(19-02-2020) κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο (31-12-2020). Ζ  έθζεζε, πεξηέρεη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή 

ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ λένπ νξγάλνπ, ζηνηρεία γηα ηε ζπγθξφηεζε  θαη 

νξγάλσζε ηνπ γξαθείνπ, ηηο ππνζέζεηο ηνπ έηνπο  2020 θαζψο θαη πξνζαξηεκέλε εηδηθή 

πξφηαζε γηα ηε βειηίσζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ηνπο πνιίηεο.  
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ΑΠΟΣΟΛΗ/ ΑΡΜΟΔΘΟΣΗΣΕ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ 

 

  Με βάζε ην άξζξν 77 παξ. 3 ηνπ λ.3852/2010, ν πκπαξαζηάηεο δέρεηαη θαη δηεξεπλά 

ελππφγξαθεο θαηαγγειίεο πνιηηψλ ή επηρεηξήζεσλ, κε ηηο νπνίεο ηνχ γλσζηνπνηνχληαη 

θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ ή δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο, έρεη σο απνζηνιή ηε δηακεζνιάβεζε κεηαμχ ηνπ ζηγφκελνπ θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

πξσηνβνπιηψλ πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί ην θαηαγγειζέλ πξφβιεκα. Σαπηφρξνλα, εγθαζηδξχεηαη 

έηζη θαη κία κνξθή κεραληζκνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο ζχλλνκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ.  

  Οη άιιεο δχν αξκνδηφηεηεο είλαη ε εηήζηα έθζεζε θαη ε ππνβνιή εηδηθώλ πξνηάζεσλ πξνο ηε 

δεκνηηθή αξρή γηα βειηίσζε ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ην θνηλφ. 

  πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε, ε νπνία 

παξνπζηάδεηαη απφ  ηνλ ίδην θαη ζπδεηάηαη ζηελ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ γηα ηνλ απνινγηζκφ ηεο δεκνηηθήο αξρήο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ217 ηνπ 

θψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ…… Μπνξεί 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. Σφζν ε εηήζηα έθζεζε φζν θαη  νη εηδηθέο πξνηάζεηο, αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ κε θξνληίδα ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ.  

  Ο ζπκπαξαζηάηεο δελ ππνθαζηζηά άιινπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο φπσο ην ζπλήγνξν ηνπ 

πνιίηε θαη ηνλ ειεγθηή λνκηκφηεηαο, νχηε βέβαηα ηε δηθαηνζχλε. Δπίζεο δελ αλαζηέιιεη 

πξνζεζκίεο. Αθφκα δελ ππνθηλείηαη κε βάζε ην ππνθεηκεληθφ αίζζεκα δηθαίνπ, νχηε θαη 

θαηεπζχλεηαη φκσο απφ ην ππνθεηκεληθφ αίζζεκα δηθαίνπ ηνπ εθάζηνηε θαηαγγέιινληνο. 
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ΤΓΚΡΟΣΗΗ/ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΡΑΦΕΘΟΤ 

 

Σελ αξρηθή ζπγθξφηεζε ηνπ γξαθείνπ, αθνινχζεζε ε πξαθηηθή νξγάλσζή ηνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα, θαηαξηίζηεθαλ ηα πξνβιεπφκελα βηβιία, δηακνξθψζεθε κηα θφξκα θαηαγγειίαο 

θαη εθδφζεθε έλα πιεξνθνξηαθφ έληππν γηα ην ζεζκφ. ηε ζπλέρεηα ,ζπληάρζεθε θαη εθδφζεθε 

ν Κώδηθαο Λεηηνπξγίαο ηνπ πκπαξαζηάηε. 

 ην θείκελν απηφ , έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί φιεο νη ηζρχνπζεο  λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ 

ην ζεζκφ θαζψο θαη δηαηάμεηο ηνπ γεληθνχ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ππνρξεψζεηο 

γηα ηα κνλνκειή δηνηθεηηθά φξγαλα. Ο Κψδηθαο, θαηαγξάθεη δειαδή ζε εληαίν θείκελν ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

θνηλνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. Ζ θφξκα θαηαγγειίαο, ην 

πιεξνθνξηαθφ έληππν θαη ν Κψδηθαο Λεηηνπξγίαο,  είλαη αλαξηεκέλα ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ.  
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                                                    ΤΠΟΘΕΕΘ 2020 

ηελ ελφηεηα απηή, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ππνζέζεηο θαηαγγειηψλ ηηο νπνίεο παξέιαβε ν 

πκπαξαζηάηεο εληφο ηνπ 2020. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε, γίλεηαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαηά αξηζκφ 

πξσηνθφιιεζεο. Οη θαηαγγειίεο, έρνπλ φιεο απαληεζεί εκπξφζεζκα, εληφο δειαδή ηξηάληα 

(30)εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. Ζ ζπλνπηηθή θαηαγξαθή ηνπο φπσο παξαθάησ, γίλεηαη κε 

αλσλπκνπνίεζε ζηνηρείσλ, έηζη ψζηε λα απνθιεηζζεί νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ηαπηνπνίεζεο.  

 Όπσο δηαπηζηψζεθε, ππάξρνπλ πάληα πεξηζψξηα εμεχξεζεο ιχζεο θαη ζπλαηλεηηθήο δηάζεζεο, 

γηα ηνλ δε πνιίηε, είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλεη εκπξφζεζκα θαη θπξίσο ηεθκεξησκέλα 

απαληήζεηο ζηα αηηήκαηά ηνπ, αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηά δελ είλαη βάζηκα. 

Δηδηθφηεξα:  

ΚΑΣΑΓΓΕΛΘΕ 1 ΚΑΘ 2/2020: Γεκφηεο θαη Γεκφηηζζα, έρνληαο θαη ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο, ππέβαιαλ αηηήκαηα έληνθεο θαηαβνιήο ζ‟ απηνχο ρξεκαηηθψλ πνζψλ7100 θαη 

7800
Δ
 αληίζηνηρα, σο ππφινηπα δεδνπιεπκέλσλ απνδνρψλ ηνπο, βάζεη δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πνπ είραλ ζπλππνγξάςεη θαηά ην παξειζφλ κε ηελ «Αλαπηπμηαθή 

Οιχκπνπ Α.Δ.»  

Απφ ηελ δηακεζνιάβεζε, πξνέθπςε φηη ε ΓΖΚΔΓΟ, θαζνιηθή δηάδνρνο ηεο ΓΖΚΔΛΗΣ πνπ είρε 

δηαδερζεί ηελ παξαπάλσ επηρείξεζε, αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ηα αηηνχκελα 

πνζά πιελ φκσο, ζηελ παξνχζα πεξίνδν ηειεί ππφ ιχζε θαη εθθαζάξηζε θαζψο θαη αλάιεςε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο απφ ην δήκν. 

 Με βάζε ην άξζξν 109 ηνπ λ.3852/2010, νη νθεηιέο ηεο εηαηξίαο κπνξνχλ θαηαβιεζνχλ απφ ην 

δήκν, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο θαη αλάιεςεο απ‟ απηφλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο.  

ΚΑΣΑΓΓΕΛΘΑ 3/2020: Γεκφηεο απεπζχλζεθε ζην πκπαξαζηάηε, αζθψληαο δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζε δεκνηηθά έγγξαθα, γηαηί δελ είρε ιάβεη απάληεζε ζε ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ επί 62 

κέξεο.  Έιαβε άκεζα ην δηνηθεηηθφ έγγξαθν πνπ δήηεζε, αθνχ ειέγρζεθε ην απαηηνχκελν  

«εχινγν ελδηαθέξνλ ηνπ», κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο . 
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ΚΑΣΑΓΓΕΛΘΑ 4/2020: Πνιίηεο, θαηήγγεηιε φηη παξακέλεη δεζκεπκέλν νηθφπεδφ ηνπ ζην 

δεκνηηθφ δηακέξηζκα θνηίλαο, εμαηηίαο πνιχρξνλεο θαζπζηέξεζεο νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο 

εθαξκνγήο ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ. Απφ ηε δηακεζνιάβεζε, πξνέθπςε φηη πξάγκαηη, ιφγσ ηεο 

κε νινθιήξσζεο κηαο κειέηεο νξηνζέηεζεο ελφο ξέκαηνο πνπ δηαπεξλά ηνλ νηθηζκφ, ην φιν 

ζέκα παξακέλεη ζε παξαηεηακέλε εθθξεκφηεηα. Γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ ζέκαηνο, ε αξκφδηα 

Σερληθή Τπεξεζία εμεηάδεη λα ζπλερηζηεί ε πξάμε εθαξκνγήο θαη ε απεκπινθή ηεο, εμαηξψληαο 

απφ ηελ κειέηε ηα Ο.Σ. πνπ γεηηληάδνπλ κε ην επίκαρν ξέκα.  

ΚΑΣΑΓΓΕΛΘΑ 5/2020: Πνιίηεο ,αηηήζεθε ηε ρνξήγεζε δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ ηνπ δήκνπ, 

ζαθνχο θαη νξηζκέλνπ. Απηφ, ηνχ ρνξεγήζεθε αθνχ δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε απ‟ απηφλ ηνπ 

απαηηνχκελνπ «επιφγνπ ελδηαθέξνληνο».  

ΚΑΣΑΓΓΕΛΘΑ 6/2020: Πνιίηεο, ππέβαιε αίηεκα απνδεκίσζεο ιφγσ δεκίαο πνπ ππέζηε ην 

φρεκά ηνπ ην 2017 ζηε Ν. Έθεζν. Ζ δηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, έρεη θξίλεη θαη‟ 

επαλάιεςε ην ζέκα θαη ηνχ έρεη δψζεη δηαρξνληθέο απαληήζεηο. Ζ δηακεζνιάβεζή καο δελ 

απέδσζε ,δεδνκέλνπ φηη ν ίδηνο έρεη ήδε πξνζθχγεη ζηε δηνηθεηηθή δηθαηνζχλε απφ 17-02-2020 

κε αγσγή απνδεκίσζεο θαηά ηνπ δήκνπ.  

ΚΑΣΑΓΓΕΛΘΑ 7/2020: Πνιίηεο, ππέβαιε θαηαγγειία γηα κε αληαπφθξηζε ηνπ δήκνπ λα 

αζθαιηνζηξψζεη νδφ έκπξνζζελ ηεο νηθίαο ηνπ, ζε αγξνηεκάρην ηεο πεξηνρήο Σνπφιηαλεο 

Ληηνρψξνπ. Απφ ηε δηακεζνιάβεζε, πξνέθπςε φηη ε αζθαιηφζηξσζε δξφκσλ εθηφο ζρεδίνπ 

πφιεο, δε πεξηιακβάλεηαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ  δήκνπ, ειιείςεη νηθνλνκηθψλ πφξσλ. ην 

πιαίζην ελφο γεληθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ, δηεξεπλάηαη ε εμεχξεζε πφξσλ γηα ζηαδηαθή έληαμε ζην 

ηερληθφ πξφγξακκα θαη έξγσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο.  

ΚΑΣΑΓΓΕΛΘΑ 8/2020. 

Γεκφηεο, ππέβαιε αίηεκα γηα λα ηνχ ρνξεγεζεί δηνηθεηηθφ έγγξαθν (κειέηε) , έρνληαο εχινγν , 

φπσο απαηηείηαη, ελδηαθέξνλ. Σν αίηεκά ηνπ ηθαλνπνηήζεθε. 

ΚΑΣΑΓΓΕΛΘΑ 9/2020 

Γεκφηεο, ππέβαιε θαηαγγειία γηα ηε κε ιεηηνπξγία αθφκα ηνπ ΒΗΟΠΑ, ζην νπνίν έρεη αγνξάζεη 

νηθφπεδν απφ ην 2006..Όπσο απφ ηε δηακεζνιάβεζε πξνέθπςε, εμειίζζεηαη ήδε απφ έηνπο θαη 
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πιένλ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ( πηζαλά απφ ην Σακείν Αλάθακςεο ή 

κέζσ ΓΗΣ) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ θαη ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ απηνχ έξγνπ. 

ΚΑΣΑΓΓΕΛΘΑ 10/2020 

Γεκφηεο, θαηήγγεηιε απζαίξεηε θαηαζθεπή ζε ηδηνθηεζία ηνπ ζην Ληηφρσξν θαη δήηεζε ηελ 

θαηεδάθηζή ηεο. Απφ ηε δηεξεχλεζε, πξνέθπςε φηη ε φιε δηαδηθαζία έρεη αλαιεθζεί θαη 

εμειίζζεηαη ήδε απφ ηελ δλζε ππεξεζίαο δφκεζεο ηνπ δήκνπ Καηεξίλεο ε νπνία θαη έρεη 

δηελεξγήζεη έθζεζε απηνςίαο απφ ην 2018. Γηα ηελ πξφνδν ηνπ ζέκαηνο, ηνχ ζπζηήζεθε λ‟ 

απεπζπλζεί αξκνδίσο ζην δήκν Καηεξίλεο. 

ΚΑΣΑΓΓΕΛΘΑ 11/2020 

Πνιίηεο, θαηήγγεηιε φηη έρεη απνξξηθζεί αίηεκα απνδεκίσζήο ηνπ γηα δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ 

ζε ηδηνθηεζία ηνπ ζηε Λεπηνθαξπά απφ θπζηθή θαηαζηξνθή ην 2019.Απφ ηε δηεξεχλεζε, 

πξνέθπςε φηη ν ρψξνο πνπ επιήγε είρε δεισζεί σο απνζεθεπηηθφο ρψξνο θαη φρη σο θαηνηθία, 

φπσο ε ζρεηηθή ΚΤΑ πξνέβιεπε γηα λα ηνχ ρνξεγεζεί νηθνλνκηθή βνήζεηα. 

ΚΑΣΑΓΓΕΛΘΑ 12/2020 

Πνιίηεο, θαηήγγεηιε « λα δηεμαρζεί έξεπλα γηα απάηε 120.000Δ ζε βάξνο ηνπ δήκνπ». Ζ 

αλαθνξά ηνπ ηέζεθε, άλεπ εηέξνπ ζην αξρείν, ειιείςεη χπαξμεο άκεζνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο, 

(κε άκεζα ζηγφκελνο ). 

Πιένλ ησλ πην πάλσ θαηαγγειηψλ, έρνπλ ππνβιεζεί θαη νξηζκέλεο « αλαθνξέο», ππφ ηελ έλλνηα 

φηη δελ πιεξνχζαλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα ζεσξεζνχλ  «θαηαγγειίεο» θη απηέο  φκσο 

εμεηάζζεθαλ, ζην πιαίζην ηνπ γεληθνχ ζπληαγκαηηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ « αλαθέξεζζαη ζηηο 

αξρέο», ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ πληάγκαηνο. 

πγθεθξηκέλα: 

ΑΝΑΦΟΡΕ 1 θαη 2/2020. Γχν δεκφηεο δήηεζαλ ηε δηελέξγεηα απηνςηψλ  ζηηο νηθίεο ηνπο ζην 

Ληηφρσξν, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έιεγρνο ησλ πδξνκέηξσλ ηνπο. Σα αηηήκαηά ηνπο 

ηθαλνπνηήζεθαλ 
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ΑΝΑΦΟΡΑ 3/ 2020:  Κάηνηθνη ηεο Ν. Δθέζνπ (10) ,αλέθεξαλ ελππφγξαθα φηη άιινο θάηνηθνο, 

πεξηζάιπεη δεθάδεο δψα ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, κε απνηέιεζκα, πιήλ ηνπ έληνλνπ ζνξχβνπ 

λα γελλάηαη ζνβαξφ ζέκα δεκφζηαο πγείαο. Ζ αλαθνξά ηνπο, πξνσζήζεθε ζηνλ Πξφεδξν ηεο 

Κνηλφηεηαο,  ψζηε λα θιεζεί κε κέξηκλά ηνπ γηα απηνςία ε δηεχζπλζε δεκφζηαο πγείαο ηεο Π.Δ. 

Πηεξίαο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ πγεηνλνκηθφ θαλνληζκφ «πεξί πγεηνλνκηθψλ εζηηψλ». 

ΑΝΑΦΟΡΑ 4/2020. Κάηνηθνη ηεο πεξηνρήο «ΛΟΤΚΗΑ» Ληηνρψξνπ (58), ππέβαιαλ 

ελππφγξαθε αλαθνξά γηα ζνβαξφ ζέκα επηζεηηθφηεηαο δχν επηθίλδπλσλ αδέζπνησλ δψσλ  

(ζθπιηψλ) ζηελ πεξηνρή ηνπο. Ζ αξκφδηα δεκνηηθή ππεξεζία, αληαπνθξίζεθε άκεζα θαη  ηα 

πεξηζπλέιεμε. 

 

                                                  ΕΘΔΘΚΗ ΠΡΟΣΑΗ 2020 

χκθσλα κε ην άξζξν 214 (πκκεηνρή ζηηο Σνπηθέο Τπνζέζεηο) ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ (λ. 3463/2006), κε επζχλε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ζε θάζε δήκν θαη θνηλφηεηα 

κπνξεί λα θαηαξηίδεηαη Υάξηα ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ην πιαίζην ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ δεκνηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ……. 

ηε βάζε ηεο παξαπάλσ πξφβιεςεο, πξνηείλεηαη ε έθδνζε ηεο πξνζαξηεκέλεο ζηελ παξνχζα 

έθζεζε ΥΑΡΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ, γηα ηελ 

πιεξέζηεξε ελεκέξσζε θαη εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ (δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ), σο νδεγφο θαη 

ζχκβνπιφο ηνπο ζηελ επηθνηλσλία  θαη ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 
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                                                           ΣΟΥΟΘ 2021 

 

Μηα νινθιεξσκέλε εηήζηα έθζεζε, επηβάιιεηαη λα νξηνζεηεί θαη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο γηα 

ην άκεζν κέιινλ ,έηζη ψζηε λα ακβιπλζνχλ ηπρφλ ιάζε, παξαιείςεηο ή πξνβιήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ θαη λα βειηηζηνπνηεζεί ε απφδνζε ηνπ ζεζκνχ. Θα επηδησρζεί ινηπφλ:  

 Ζ βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο , κε ζθνπφ ηελ 

πεξαηηέξσ αλάδεημε ηνπ λένπ νξγάλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

  Να εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ πκπαξαζηάηε, πνπ ηειηθά 

είλαη θαη ην δεηνχκελν έηζη ψζηε, λα κελ εμειηρζεί ζ‟ έλαλ αθφκα γξαθεηνθξαηηθφ 

κεραληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

 Να πξνσζεζεί ε θνπιηνχξα ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη ηεο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ησλ 

δηαθνξψλ , επ‟ σθειεία ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο θαη γηα ηα δχν κέξε.  

 

                                                    ΕΠΘΛΟΓΟ 

Μπνξεί ν  ζεζκηθφο ηξφπνο ππνβνιήο πξνηάζεσλ πξνο ηε δεκνηηθή αξρή λα είλαη κέζσ ηεο 

έθζεζεο ή εγγξάθσο πξνο ην δήκαξρν, φκσο ε ζρέζε κε ηε δεκνηηθή δηνίθεζε δε κπνξεί παξά 

λα είλαη κηα ζρέζε επηθνηλσλίαο. Ο ζπκπαξαζηάηεο, είλαη κελ αλεμάξηεην φξγαλν, δε κπνξεί  

φκσο λα είλαη απνθνκκέλνο απφ ηελ εγεζία ηνπ δήκνπ, γηαηί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

παξεκβάζεψλ ηνπ, πνπ εμάιινπ είλαη θαη ην δεηνχκελν, πξνυπνζέηεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ, ηελ εθαηέξσζελ ελεκέξσζε θαη γεληθφηεξα  κηα  δηαθξηηή ζρέζεο 

ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη δηαιφγνπ. 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

     ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΗ 

 

 

     ΚΑΘ ΣΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ 

     ΔΗΜΟΤ ΔΘΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ 

  

                                  Εηδηθή Πξόηαζε γηα ηε Δεκηνπξγία 

                   Υάξηαο  Δηθαησκάησλ θαη Τπνρξεώζεσλ  Πνιηηώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           ΘΟΤΝΘΟ  2021 

  

                                    ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΠΑΠΑΓΘΑΝΝΟΠΟΤΛΟ  

                        ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΗ ΚΑΘ ΣΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ  
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                                              ΔΗΜΟ ΔΘΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ  

 

Ζ Υάξηα Δηθαησκάησλ θαη Τπνρξεώζεσλ ηνπ Δεκόηε , εθδφζεθε απφ ην Γήκν Γίνπ 

Οιχκπνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 214 ηνπ λ.3463/06 “Κψδηθαο Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ”   γηα ηελ πιεξέζηεξε  ελεκέξσζε θαη εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ( δεκνηψλ θαη 

θαηνίθσλ), σο νδεγφο θαη ζχκβνπιφο ηνπο ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ  κε ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 

O Ρόινο ηεο Υάξηαο 

Η Υάξηα πεξηιακβάλεη βαζηθά θαη ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ, φπσο απηά 

έρνπλ ζεζπηζζεί απφ: 

 To χληαγκα 

 Σν Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ θαη Διεπζεξηψλ ηεο Δ.Δ. 

 Σνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 2690/99) 

 Σν λ.3463/06 “ Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ” 

 Σν λ.4325/15 “ Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο- Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο” 

 Σν ΠΓ 114/05 “Τπνρξεσηηθή Αλαζχζηαζε Φαθέινπ …..” 

 Σν λ. 3528/07  “Κψδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ‟ 

 Σν λ. 3852/10 “Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο” 

 Σν λ 4624/19, „Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ” 

 Σν λ. 4727/20 “Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε- Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο θαη άιιεο 

Γηαηάμεηο” 

 

Ζ παξνχζα ΥΑΡΣΑ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ πνιηηψλ ( δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ) , 

εηζάγεηαη ,χζηεξα απφ εηδηθή πξφηαζε ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο  

ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ δήκνπ Γίνπ Οιχκπνπ γηα ςήθηζε, ζχκθσλα κε ην άξζξo 77 

ηνπ λ 3852/10.  
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Πεξηερόκελα 

Πξόινγνο 

Eηζαγσγή 

Ση είλαη ε Υάξηα θαη πνχ ρξεζηκεχεη; 

Οη Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ηνπ δήκνπ 

Ζ Γηνηθεηηθή δνκή ηνπ δήκνπ 

Οη Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ 

Εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε 

Οη Τπνρξεψζεηο δεκνζίσλ γεληθά ππεξεζηψλ 

Σα Κέληξα εμππεξέηεζεο πνιηηψλ 

Ζ Δζληθή πχιε δεκφζηαο δηνίθεζεο «ermis» 

Ζ Δληαία ςεθηαθή πχιε δεκφζηαο δηνίθεζεο 

Οη Σειεθσληθέο αηηήζεηο κέζσ ηνπ 1502 

Οη Σειεθσληθέο αηηήζεηο κέζσ ηνπ 1500 

Οη Αηηήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ 

Πξνζηαζία ηνπ πνιίηε 

Σν Γηθαίσκα αίηεζεο ζεξαπείαο θαη ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο 

Σν Γηθαίσκα γηα πιήξε απνδεκίσζε 

Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο 

Ο Έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ηνπ δήκνπ 

Ζ Δηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή 

Ζ Αλαθνξά ζην ζπλήγνξν ηνπ πνιίηε 

Ζ Καηαγγειία ζηνλ επξσπαίν δηακεζνιαβεηή 

Σν ψκα επηζεσξεηψλ - ειεγθηψλ δεκφζηαο δηνίθεζεο 
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Ο Γεληθφο επηζεσξεηήο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

Η Πνιηηηθή ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζην δήκν ηνπ 

Ζ πκκεηνρή δεκνηψλ - πιεξνθφξεζε 

Ζ Γεκνηηθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο 

Ζ Γεκνηηθή επηηξνπή ηζφηεηαο ησλ θχισλ 

Ν.Π.Γ.Γ: 

ΓΔΑΓΟ 

ΓΔΤΑΓΟΛ 

ΓΖΚΔΓΟ 

 Οη Παηδηθνί ηαζκνί 

 Σν ΚΑΠΖ 

Παξάξηεκα 

Σειεθσληθφο θαηάινγνο ππεξεζηψλ Γήκνπ 
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Eηζαγσγή 

 

Ση είλαη ε ΥΑΡΣΑ θαη πνχ ρξεζηκεχεη; 

 

Δίλαη ν πξαθηηθφο νδεγφο ηνπ δεκφηε θαη ηνπ πνιίηε γεληθφηεξα, θαζψο θαη ν ζχκβνπιφο ηνπ 

ζηηο επαθέο θαη ζπλαιιαγέο ηνπ κε ην δήκν. Γηα ηε δεκνηηθή αξρή, απνηειεί δέζκε κέηξσλ  πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Με ηε ΥΑΡΣΑ δηακνξθψλεηαη ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δήκνπ καο πξνο ηνλ πνιίηε θαη 

δηαθεξχζζεηαη κε ζαθέζηεξν θαη νξγαλσκέλν ηξφπν. Παξάιιεια, αλαδεηθλχνληαη ηα 

δηθαηψκαηά ηνπ, ψζηε απηά λα κελ  αλαδεηνχληαη θάζε θνξά ζηηο δηάζπαξηεο δηαηάμεηο. 

 Δληζρχεηαη ε ππεπζπλφηεηα ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ  ζην ρεηξηζκφ ησλ δεηεκάησλ πνπ 

επηιακβάλνληαη θαη αθνξνχλ  απηά ηνλ πνιίηε. 

Οη Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ καο είλαη: 

 Η Ννκηκόηεηα 

Πξφθεηηαη γηα ην ζεκέιην ιίζν δξάζεο ηεο δηνίθεζεο θαη θάζε πξάμε ηεο, νθείιεη λα εθαξκφδεη 

ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ. 

Ο δήκνο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ δίθαην, φπσο θαηαγξάθεηαη, θπξίσο ζην χληαγκα 

ηεο Xψξαο, ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ην Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο». Ζ έθδνζε 

πξάμεσλ θαηά παξέθθιηζε ηεο λνκνζεζίαο ή παξάιεηςε νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο, 

ζπληζηά παξάβαζε ηεο αξρήο. 

   Η Δηαθάλεηα 

Ο πνιίηεο έρεη πξφζβαζε ζηελ πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ, ζε ζρέζε κε ηηο 

απνθάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνλ αθνξνχλ. Ζ θαλεξή δξάζε ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο, 

πξαγκαηψλεηαη κε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ θαη ελεξγεηψλ ηεο, κε πξφζθνξν θαη 

πξνζηηφ ηξφπν ζην θνηλφ, έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ν έιεγρνο ηεο δηνίθεζεο. 

 Η Πιεξνθόξεζε 

Ο δήκνο εμαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε θαη ππεχζπλε πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ θαη πξνζδηνξίδεη 

ηνλ ηξφπν πιεξνθφξεζεο κε έληππα, ειεθηξνληθά ή άιια κέζα. 
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Η πκκεηνρή ηνπ δεκόηε θαη ε Δηαβνύιεπζε 

Καζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ή δηαθνξψλ. Ο 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 ηεο «παξάζηαζεο» ηνπ 

δεκφηε ζηα φξγαλα θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ. 

 Η Φηιηθόηεηα 

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ νξγάλσλ ηνπ δήκνπ είλαη θηιηθή πξνο ηνλ δεκφηε. Ο δεκφηεο γλσξίδεη ηνλ 

ππάιιειν πνπ ρεηξίδεηαη ηελ ππφζεζή ηνπ. Σα έγγξαθα ηνπ δήκνπ πξνο απηφλ είλαη 

εμαηνκηθεπκέλα, κε ηνλ απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ηφλν θαη εκπηζηεπηηθφηεηα. 

Ο δεκφηεο δελ έρεη ηελ αίζζεζε φηη ηηο ππνζέζεηο ηνπ ρεηξίδνληαη αλψλπκα, απνκαθξπζκέλα θαη 

απξνζπέιαζηα φξγαλα, πνπ δελ έρνπλ θαηαλφεζε ζηα πξνβιήκαηά ηνπ. 

 Η Ακεξνιεςία θαη Θζόηεηα 

Οη ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ δήκνπ, δξνπλ ακεξφιεπηα θαη είλαη αλεμάξηεηα απφ 

επηξξνέο άζρεηεο κε ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ην νπνίν έρνπλ ηαρζεί λα ππεξεηνχλ. Αθφκα, 

αληηκεησπίδνπλ ηνπο πνιίηεο απνιχησο ηζφηηκα ρσξίο νπνηαδήπνηε δηάθξηζε, εχλνηα ή 

δπζκέλεηα αληίζηνηρα.  

 Η Υξεζηή  Δηνίθεζε 

Ζ δεκνηηθή αξρή δηαζθαιίδεη, κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ θαζηεξψλεη, ηελ έληηκε, 

ακεξφιεπηε θαη άκεκπηε δηαρείξηζε ηεο δξάζεο ηεο, ηεξνπκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε ησλ 

θαλφλσλ ηεο επηείθεηαο θαη ηεο θαιφπηζηεο εθαξκνγήο ησλ λφκσλ. Δκπεξηέρεη θαη ηελ αξρή ηεο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ ,πνπ επηβάιιεη λα κε κεηαβάιιεηαη 

αηθληδηαζηηθά κηα έλλνκε θαηάζηαζε, πιήλ γηα απνρξψληεο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

 Ζ Αλαινγηθόηεηα 

 Ζ δξάζεηο ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο νξηνζεηνχληαη έηζη , ψζηε νη ελέξγεηέο ηεο λα κελ 

ππεξβαίλνπλ ηα αλαγθαία φξηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ, επηιέγνληαη δε 

πάληα νη ιηγφηεξν επαρζείο γηα ηνλ πνιίηε ελέξγεηεο. 

 Η Αληαπόθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ δεκνηώλ 

Ο δήκνο θαηαγξάθεη θαη παξεκβαίλεη ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ, έρνληαο σο 

γλψκνλα ηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αληαπφθξηζή ηνπ ζε απηέο. 
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Αληαπνθξηηηθή  δηνίθεζε, ζεκαίλεη απιά φηη ππάξρεη γηα λα εμππεξεηεί ηνπο πνιίηεο ζηε βάζε 

αμηψλ φπσο ε δηαθάλεηα, ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ,ε ηθαλνπνίεζε ησλ δίθαησλ αηηεκάησλ ηνπ, 

ε πξνζβαζηκφηεηα θιπ. 

Η Απνηειεζκαηηθόηεηα 

Ζ παξέκβαζε ζηα πξνβιήκαηα, πνπ αθνξνχλ ην δεκφηε, είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη άκεζε, ψζηε 

λα επηηπγράλεηαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

Η δηνηθεηηθή δνκή ηνπ Δήκνπ 

Ο δήκνο καο πξνήιζε απφ ηε ζπλέλσζε ησλ δήκσλ Γίνπ θαη Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 1 ηνπ Ν.3852/2010 (Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο). 

ην Παξάξηεκα Α , θαίλεηαη ε νξγαλσηηθή ηνπ δνκή (Τεξεζίεο δήκνπ, λνκηθά πξφζσπα θαη 

επηρεηξήζεηο) 

Οη ππνρξεώζεηο δεκόζησλ γεληθά ππεξεζηώλ 

Όηαλ ππνβάιιεηε κηα αίηεζε ζην δήκν ή ζε νπνηαδήπνηε δεκφζηα ππεξεζία, γηα θάπνην ζέκα 

ζαο (παξνρή πιεξνθνξηψλ, ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ, δηεθπεξαίσζε ππφζεζεο θ.ιπ.), πξέπεη λα 

γλσξίδεηε φηη φιεο νη ππεξεζίεο ππνρξενχληαη: 

 

1. Να απαληνύλ ζηηο αηηήζεηο ζαο θαη λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ζαο ην αξγφηεξν κέζα 

ζε πελήληα (50) εκέξεο ( ππνρξέσζε απάληεζεο) Αλ ε αίηεζή ζαο έρεη ππνβιεζεί ζε 

αλαξκφδηα ππεξεζία, απηή νθείιεη, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, λα ηε δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία (ππνρξέσζε παξαπνκπήο) θαη λα ζαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή, ε 

πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηφηε πνπ πεξηήιζε ε αίηεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία . 

Ζ ππνρξέσζε απάληεζεο ησλ ππεξεζηψλ δελ πθίζηαηαη κφλν φηαλ ην αίηεκα είλαη εκθαλψο 

παξάινγν, αφξηζην, αθαηάιεπην ή επαλαιακβάλεηαη θαηά ηξφπν θαηαρξεζηηθφ (άξζξν 4 λ. 

2690/1999, ΦΔΚ 45
Α).

 

2 Να ζαο ρνξεγνύλ πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο άκεζα ή ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εκέξεο 

(άξζξν 4 ηνπ Ν.2690/1999, ΦΔΚ 45 Α΄). 

3 Να δηαζέηνπλ, πξνο δηεπθφιπλζή ζαο, έληππα αηηήζεσλ θαη ππεχζπλσλ δειψζεσλ (άξζξν 3 

παξ. 3 ηνπ Ν.2690/1999, ΦΔΚ 45 Α΄). Σν ζχλνιν ησλ αηηήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ 

ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ, πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηνπ ηφπνπ. 

4 Να ζαο δηεπθνιύλνπλ ζηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο. Αλ δειψζεηε αδπλακία λα γξάςεηε, ν 

αξκφδηνο ππάιιεινο, εθφζνλ ηνπ ην δεηήζεηε, νθείιεη λα ζπληάμεη ν ίδηνο ηελ αίηεζε γηα 
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ινγαξηαζκφ ζαο, ζχκθσλα κε ηα φζα ηνπ ππαγνξεχζεηε (άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ Ν.2690/1999, ΦΔΚ 

45 Α΄). 

5 Να πξσηνθνιινύλ φιεο ηηο αηηήζεηο θαη λα ρνξεγνχλ απφδεημε, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν 

αξηζκφο πξσηνθφιινπ πνπ έιαβε ε αίηεζε θαη ε εκεξνκελία εηζφδνπ ηεο ζηελ ππεξεζία (άξζξν 

12 ηνπ Ν.2690/1999, ΦΔΚ 45 Α΄). 

6 Να δέρνληαη, εθφζνλ είζηε Έιιελαο πνιίηεο, νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαθάησ έγγξαθα πξνο 

επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηάο ζαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε (άξζξν 3 παξ. 4 

ηνπ Ν.2690/1999, ΦΔΚ 45 Α΄, φπσο ηζρχεη): 

 δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, 

 ζρεηηθή πξνζσξηλή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο, 

 δηαβαηήξην, 

 άδεηα νδήγεζεο θαη 

 αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνχ θνξέα. 

Γεγνλφηα ή ζηνηρεία πνπ δελ απνδεηθλχνληαη, βάζεη ησλ αλσηέξσ, γίλνληαη δεθηά, βάζεη 

ππεχζπλεο δήισζεο (Ν.1599/1986), εθηφο αλ ππάξρεη αληίζεηε δηάηαμε. Όκνηα δήισζε 

ππνβάιιεηαη θαη φηαλ ηα ζηνηρεία ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηε 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο ή ην επάγγεικα έρνπλ κεηαβιεζεί (άξζξν 3 παξ. 5 ηνπ Ν.2690/1999, ΦΔΚ 

45 Α΄). 

Γηα ηνπο αιινδαπνχο, ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο απνδεηθλχνληαη, ζηελ πεξίπησζε πνιηηψλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή ην δηαβαηήξην, ελψ ζηελ 

πεξίπησζε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, απφ ην δηαβαηήξην ή άιιν έγγξαθν πνπ επηηξέπεη ηελ είζνδν 

ζηε ρψξα ή άιιν λνκηκνπνηεηηθφ ηεο δηακνλήο ζηε ρψξα έγγξαθν αξκφδηαο αξρήο (άξζξν 3 

παξ. 4 ηνπ Ν.2690/1999, ΦΔΚ 45 Α΄, φπσο ηζρχεη). Ζ ηαπηφηεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζηελ έδξα ηνπο. 

 Να βεβαηώλνπλ ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο (άξζξν 11 παξ. 1 ηνπ Ν.2690/1999, ΦΔΚ 45 Α΄) θαη 

λα επηθπξψλνπλ θσηναληίγξαθα ειιεληθψλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ απφ ην πξσηφηππν ή απφ 

αθξηβέο αληίγξαθν (άξζξν 11 ηνπ Ν.2690/1999, ΦΔΚ 45 Α΄). 

7 Να κελ απαηηνύλ, γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζήο ζαο, ηελ ππνβνιή πηζηνπνηεηηθψλ ή 

άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ, εθφζνλ απηά δελ πξνβιέπνληαη ζε δηαηάμεηο λφκσλ ή άιισλ 

θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο (άξζξν 10 παξ.2 ηνπ Ν.3230/2004, ΦΔΚ 44 Α΄). 
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8 Να αλαδεηνύλ απηεπάγγειηα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

πηζηνπνηεηηθψλ, φηαλ απηά απαηηνχληαη σο δηθαηνινγεηηθά γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζήο 

ζαο (άξζξν 5 ηνπ Ν.3242/2004, ΦΔΚ 102 Α΄θαη άξζξν 16 ηνπ Ν.3448/2006, ΦΔΚ 57 Α΄). 

9   Να πξνβαίλνπλ ζηελ αλαζύζηαζε ηνπ θαθέινπ πνπ έρεηε ππνβάιεη θαη έρεη απσιεζζεί (ην 

ζχλνιν ή κέξνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ), κε ππαηηηφηεηα ηεο ππεξεζίαο, ην αξγφηεξν ζε ηξηάληα (30) 

εκέξεο απφ ηε δηαπίζησζε ηεο απψιεηαο (άξζξν 6 ηνπ Ν.3242/2004, ΦΔΚ 102 Α΄θαη άξζξν 3 

Π.Γ 114/2005, ΦΔΚ 

165 Α΄). Απηφ γίλεηαη κε ππεξεζηαθή αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ, ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ 

απφ ζπλαξκφδηεο ή ζπκπξάηηνπζεο ππεξεζίεο .  

10 Να ζαο επηηξέπνπλ, κε ηελ επίθιεζε απινχ» επιφγνπ ελδηαθέξνληνο» ηελ πξόζβαζε ζηα 

δηνηθεηηθά έγγξαθα (π.ρ. πξαθηηθά θαη απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθζέζεηο, 

κειέηεο) θαη, εθφζνλ έρεηε εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ, αθφκα θαη ζε ηδησηηθά έγγξαθα πνπ 

θπιάζζνληαη ζηελ ππεξεζία θαη είλαη ζρεηηθά κε ππφζεζή ζαο (άξζξν 5 ηνπ Ν.2690/1999,ΦΔΚ 

45 Α΄). 

Σν δηθαίσκά ζαο απηφ αζθείηαη κε κειέηε ησλ εγγξάθσλ ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο ή κε 

ρνξήγεζε αληηγξάθσλ (εθηφο αλ ε αλαπαξαγσγή κπνξεί λα βιάςεη ηα πξσηφηππα). 

Ζ ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηε ρνξήγεζε ησλ εγγξάθσλ ή ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο 

αίηεζεο (π.ρ. φηαλ ην έγγξαθν αθνξά ηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή ηξίηνπ), είλαη είθνζη (20) 

εκέξεο. 

11 Να ζαο θαινχλ ζε πξνεγνχκελε αθξόαζε, φηαλ πξφθεηηαη λα πξνβνχλ ζε ελέξγεηα ή ζηε 

ιήςε κέηξνπ πνπ ζίγεη λφκηκα ζπκθέξνληα ή δηθαηψκαηά ζαο. Μφλν αθνχ θιεζείηε θαη 

εθζέζεηε γξαπηά ή πξνθνξηθά ηηο απφςεηο ζαο, κπνξεί ε ππεξεζία λα πξνρσξήζεη ζηε ιήςε ηνπ 

δπζκελνχο κέηξνπ, ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ νπνίνπ νθείιεη λα αηηηνινγήζεη εηδηθψο (άξζξν 20 

παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο θαη άξζξν 6 ηνπ Ν.2690/1999, ΦΔΚ 45 Α΄). 

12 Να δξνπλ ακεξόιεπηα θαη λα είλαη αλεμάξηεηεο απφ επηξξνέο άζρεηεο κε ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, ην νπνίν έρνπλ ηαρζεί λα ππεξεηνχλ (άξζξν 7 ηνπ Ν.2690/1999 θαη άξζξν 36 ηνπ 

Ν.3528/2007, ΦΔΚ 26 Α΄). 

13 Να θαζηεξώλνπλ ψξεο ππνδνρήο θνηλνχ. 

14 Να ηεξνχλ ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο θαηά ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη λα ιακβάλνπλ 

εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ πξφζβαζε θαη άκεζε εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία, εγθχσλ, 

κεηέξσλ κε θαξνηζάθηα, ππεξήιηθσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα , εππαζψλ γεληθά νκάδσλ. 
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15  Να παξέρνπλ κε ηξφπν ζαθή, απιφ θαη θαηαλνεηφ θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία, δηεπθξίληζε, 

ζπκβνπιή ή θαζνδήγεζε πνπ ηνχο δεηείηαη απφ ηνπο πνιίηεο, ζρεηηθά κε ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

ππνζέζεψλ ηνπο. 

16  Nα αηηηνινγνύλ επαξθψο θαη κε ζαθήλεηα θάζε δηνηθεηηθή πξάμε, αξλεηηθή ή ζεηηθή, κε ηελ 

απαξαίηεηε ζπκπεξίιεςε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη. Αθφκα, πξέπεη λα 

γίλεηαη αλαθνξά ζηε δπλαηφηεηα άζθεζεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο ή ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ πνπ ζα ηελ εμεηάζεη, ηεο πξνζεζκίαο θαη ησλ ζπλεπεηψλ παξάιεηςεο 

άζθεζήο ηεο. 

17 Να πξνζηαηεχνπλ απζηεξά ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη λα ηεξνχλ κε επιάβεηα ηελ 

ππεξεζηαθή ερεκύζεηα γηα γεγνλφηα ή πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ησλ 

ππαιιήισλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ή επ‟ επθαηξία απηψλ. 

 

Tα Κέληξα εμππεξέηεζεο πνιηηψλ 

 Μέζσ ησλ Κ.Δ.Π. ηνπ δήκνπ καο, κπνξείηε λα δηεθπεξαηψλεηε φιεο ζρεδφλ ηηο ζπλαιιαγέο ζαο 

κε ηνπο δεκφζηνπο θνξείο (Τπνπξγεία, Οξγαληζκνχο, Γήκνπο, Πεξηθέξεηεο θ.ιπ.), ρσξίο λα 

είζηε ππνρξεσκέλνη λα επηζθέπηεζηε ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο θαη λα ηαιαηπσξείζηε κε πνιιέο 

κεηαθηλήζεηο. 

Γηα αλαιπηηθή ελεκέξσζή ζαο, ζρεηηθά κε ηηο πηζηνπνηεκέλεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

κπνξνχλ λα δηεθπεξαηψζνπλ ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ,κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηνλ 

επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν ησλ Κ.Δ.Π.: www.kep.gov.gr ή λα θαιέζεηε ηελ ηειεθσληθή γξακκή 

1500. 

 Σα Κ.Δ.Π. ηνπ δήκνπ καο: 

 Ληηνρψξνπ 23523 50135 

Γίνπ 23510 54054 

Λεπηνθαξπάο 23523 50208 

Κνληαξηψηηζζαο 23513 52403- 52404 
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Ζ εζληθή πχιε δεκφζηαο δηνίθεζεο «Ermis» 

(http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis) 

Ζ Δζληθή Πχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ermis απνηειεί ηελ εληαία Κπβεξλεηηθή Γηαδηθηπαθή Πχιε 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αζθαιή 

δηεθπεξαίσζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Ζ Πχιε ermis θηινδνμεί λα απνηειέζεη ην «Ζιεθηξνληθφ Πνιπθαηάζηεκα»ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, παξέρνληαο απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ζηνπο πνιίηεο θαη 

ηηο επηρεηξήζεηο, ζρεηηθά κε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην Γεκφζην, θαζψο θαη επηιεγκέλεο 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 

Ζ Δληαία Φεθηαθή Πχιε (ΔΦΠ) ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

Κάζε θπζηθφ πξφζσπν – ρξήζηεο πνπ ελεξγεί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ αηνκηθά ε σο λφκηκνο 

εθπξφζσπνο λνκηθνχ πξνζψπνπ, κπνξεί πιένλ λα αηηείηαη ηελ έθδνζε δεκφζησλ εγγξάθσλ απφ 

ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο (gov.gr-ΔΦΠ), χζηεξα απφ 

πξνεγνχκελε απαξαίηεηε απζεληηθνπνίεζή ηνπ, θαηά ηνπο νξηδφκελνπο απφ ην άξζξν 24 ηνπ λ. 

4727/20 ηξφπνπο (κε ρξήζε θσδηθψλ taxisnet ,e- banking ή εγθεθξηκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο). 

Οη ηειεθσληθέο αηηήζεηο κέζσ ηνπ 1502 

Παξάιιεια κε ηε δπλαηφηεηα ηεο απεπζείαο εμππεξέηεζήο ζαο απφ ηηο Γηνηθεηηθέο Αξρέο ή απφ 

ηα Κ.Δ.Π., έρεηε δηθαίσκα λα δεηήζεηε ηειεθσληθά, ζηνλ αξηζκφ 1502, ηελ έθδνζε θαη 

απνζηνιή νξηζκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε δηεχζπλζε πνπ έρεηε 

δειψζεη. 

Μπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ ρνξεγνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη 

βεβαηψζεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην αλσηέξσ κέηξν εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο (Τπ. Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο): 

www.gspa.gr, ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Θέκαηα ελδηαθέξνληνο / 1502-Πηζηνπνηεηηθά». 
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Οη ηειεθσληθέο αηηήζεηο κέζσ ηνπ 1500 

Μέζσ ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο 1500 πνπ έρεη θαζηεξσζεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, 

κπνξείηε: 

 λα ελεκεξσζείηε ή λα δεηήζεηε πιεξνθνξίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα φια ηα ζέκαηα ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο λα δηεθπεξαηψζεηε ηειεθσληθά ζπγθεθξηκέλεο πηζηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ησλ 

Κ.Δ.Π., νη νπνίεο δελ απαηηνχλ δηθαηνινγεηηθά απφ πιεπξάο ζαο ή απαηηνχλ δηθαηνινγεηηθά πνπ 

κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ απηεπάγγειηα ππεξεζηαθψο. 

 

Οη αηηήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ 

αο παξέρεηαη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεηε αηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ 

ηνπ Γεκνζίνπ θαη κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ ζαο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηε ,κε επίζθεςή ζαο ζηελ 

ηζηνζειίδα ησλ Κ.Δ.Π.: www.kep.gov.gr. 

Με ηελ αίηεζή ζαο, δειψλεηε θαη ην Κ.Δ.Π. πνπ επηζπκείηε λα δηεθπεξαηψζεη ην αίηεκά ζαο. Ζ 

ελεκέξσζή ζαο απφ ην Κ.Δ.Π., γηα ηελ παξαιαβή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γίλεηαη είηε κε 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία, είηε κε απνζηνιή κελχκαηνο (SMS). 

Η πξνζηαζία ηνπ πνιίηε 

Σν δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ζεξαπείαο θαη ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο ( άξζξν 24 λ, 

2690/1999). 

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε πιηθήο ή εζηθήο βιάβεο πνπ πξνθαιείηαη απφ αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε, 

κπνξείηε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν λα δεηήζεηε κε αίηεζή ζαο είηε απφ ηελ ππεξεζία ηνπ δήκνπ 

πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε ηελ αλάθιεζε ή ηξνπνπνίεζή ηεο (αίηεζε ζεξαπείαο) είηε απφ ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο –Θξάθεο ηελ αθχξσζή ηεο (ηεξαξρηθή πξνζθπγή).    

Σν δηθαίσκα γηα πιήξε απνδεκίσζε 

(άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ Ν.3242/2004, ΦΔΚ 102 Α΄) 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ηεξνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ή άιισλ 

δηνηθεηηθψλ αξρψλ, νη πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ζαο, 

έρεηε δηθαίσκα λα ππνβάιεηε αίηεζε γηα πιήξε απνδεκίσζε. 

 Ζ αίηεζε απνδεκίσζεο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, Δηδηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ 

Δθαξκνγήο Ννκνζεζίαο, κέζα ζε (60) εμήληα εκέξεο απφ ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο 

πξνζεζκίαο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζήο ζαο ή ηελ νξηζηηθή απάληεζε ζην αίηεκά ζαο. 
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Σελ αίηεζε ππνβάιιεηε, είηε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ αίηεζεο απνδεκίσζεο, 

πνπ ρνξεγείηαη απφ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο, είηε κε απιή αίηεζή ζαο πξνο ηελ Δηδηθή 

Δπηηξνπή. Απφ ηελ αίηεζε απνδεκίσζεο ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ζαο, ε 

εκεξνκελία πνπ ππνβάιαηε ηελ αίηεζε, πνπ δελ απαληήζεθε, θαζψο θαη ε ειεγρφκελε 

ππεξεζία. 

Σελ αίηεζε ηελ ππνβάιιεηε απηνπξνζψπσο, ηαρπδξνκηθψο επί απνδείμεη ή κε ηειενκνηνηππία 

(fax) ζηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο: ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ Δθαξκνγήο Ννκνζεζίαο. 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Βαζ. νθίαο 15, Σ.Κ. 106 74, Αζήλα 

 

Ο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκόηε θαη ηεο επηρείξεζεο 

(άξζξν 77 ηνπ Ν.3852/2010, ΦΔΚ 87 Α΄) 

Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο έρεη σο απνζηνιή λα εμεηάδεη ηηο αλαθνξέο 

θαη ηηο θαηαγγειίεο ζαο γηα θαθνδηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ δήκνπ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπ θαη λα δηακεζνιαβεί, 

πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα, ελψ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζαο απαληά 

εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά εληφο ηξηάληα (30)εκεξψλ. 

Ζ ππνβνιή θαηαγγειίαο ή αλαθνξάο ζην πκπαξαζηάηε ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο δελ 

αλαηξεί ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε,σο αλεμάξηεηεο αξρήο, νχηε ηηο 

αξκνδηφηεηεο άιισλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ θαη αξρψλ, θαζψο θαη ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο. 

Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο ζηεγάδεηαη ζην δεκαξρείν. 

O έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ηνπ Δήκνπ 

(άξζξα 214-231 ηνπ Ν. 3852/ 2010) 

Οη πξάμεηο ησλ ζπιινγηθψλ θαη κνλνκειψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ δήκσλ, θαζψο θαη ησλ 

Ν.Π.Γ.Γ. απηψλ ειέγρνληαη, σο πξνο ηε λνκηκφηεηά ηνπο, απφ ηελ Απηνηειή Τπεξεζία 

Δπνπηείαο Ο.Σ.Α., πνπ απνηειεί απνθεληξσκέλε ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ππαγφκελε απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ. 

Ο έιεγρνο ζπλίζηαηαη: 

α) ζηνλ ππνρξεσηηθφ (άξζξν 225 ηνπ Ν. 3852/ 2010), ζηνλ νπνίνλ ππφθεηληαη νη απνθάζεηο ησλ 

ζπιινγηθψλ κφλν νξγάλσλ ησλ δήκσλ, νη νπνίεο απνζηέιινληαη, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε 

(15) εκεξψλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ζηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο 
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Ο.Σ.Α θαη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ζαξάληα (40) εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζή ηνπο ζε 

απηήλ, ειέγρνληαη απφ ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο θαη 

β) ζηνλ απηεπάγγειην (άξζξν 226 ηνπ Ν.3852/2010), θαηά ηελ άζθεζε ηνπ νπνίνπ ν Διεγθηήο 

Ννκηκφηεηαο κπνξεί λα αθπξψζεη νπνηαδήπνηε απφθαζε ησλ ζπιινγηθψλ ή κνλνκειψλ 

νξγάλσλ ησλ δήκσλ γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ, αθφηνπ ε 

απφθαζε έρεη δεκνζηεπζεί ή εθδνζεί. 

Η εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή 

(άξζξν 227 ηνπ Ν. 3852/ 2010) 

Δθφζνλ έρεηε έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξείηε λα πξνζβάιεηε ηηο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ ή 

κνλνκειψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) 

εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο, ή ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ή απφ ηελ θνηλνπνίεζή 

ηνπο, ή αθφηνπ ιάβαηε γλψζε απηψλ. 

Πξνζθπγή κπνξεί λα αζθεζεί θαη θαηά παξάιεηςεο νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο ησλ 

νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ. ηελ 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. 

Ο Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο απνθαίλεηαη επί ηεο αλσηέξσ 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. 

Με ηελ ίδηα πξνζθπγή, κπνξεί λα ππνβιεζεί αίηεκα ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο λα αλαζηείιεη 

κε απφθαζή ηνπ ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο. 

Οη απνθάζεηο ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, πξνζβάιινληαη ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα κε ηα έλδηθα 

βνεζήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Η αλαθνξά ζην ζπλήγνξν ηνπ πνιίηε 

ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο λνκηκφηεηαο ή πξνζβνιήο λφκηκνπ ζπκθέξνληνο ή δηθαηψκαηφο 

ζαο απφ ηε Γηνίθεζε, κπνξείηε λα δεηήζεηε κε ελππφγξαθε αλαθνξά ζαο ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ 

πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε. 

Ζ αλαθνξά πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζε έμη (6) κήλεο, αθφηνπ ιάβαηε γλψζε ησλ ελεξγεηψλ ή 

παξαιείςεσλ ηεο Γηνίθεζεο. 
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Ζ δηακεζνιάβεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ζαο, 

ηελ ππεξάζπηζή ζαο έλαληη δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ζαο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη 

ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο. 

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε εδξεχεη ζηελ Αζήλα, (Υαηδεγηάλλε Μέμε 5, Σ.Κ 115 28,πεξηνρή 

Υίιηνλ). Αλαθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη κε ηειενκνηνηππία (fax) ζηνλ αξηζκφ 210 - 

72.92.129. 

Γηα αλαιπηηθφηεξε ελεκέξσζή ζαο ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο, ηε ζπγθξφηεζε θαη ην έξγν ηνπ 

πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηνλ επίζεκν ηζηνρψξν ηεο Αξρήο: 

www.synigoros.gr 

 

Η θαηαγγειία ζηνλ Επξσπαίν Δηακεζνιαβεηή 

Κάζε πνιίηεο θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή νπνηνζδήπνηε δηακέλεη ζε έλα θξάηνο 

κέινο, έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη θαηαγγειία ζηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή, αλ εθηηκά φηη 

είλαη ζχκα «θαθήο δηνίθεζεο» εθ κέξνπο ελφο ζεζκηθνχ νξγάλνπ ή νξγαληζκνχ ηεο Δ.Δ. 

Ζ θαηαγγειία ζηνλ Γηακεζνιαβεηή κπνξεί λα ππνβιεζεί, κέζσ απινχ ή ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ή ηειενκνηνηππίαο (fax), ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ζ ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ εληχπνπ θαηαγγειίαο είλαη δηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ρψξν ηνπ 

Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή: http://www.ombudsman.europa.eu. 

 

Σν ζώκα επηζεσξεηώλ - ειεγθηώλ δεκόζηαο δηνίθεζεο 

Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (.Δ.Δ.Γ.Γ.) είλαη φξγαλν εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πνπ ζπζηάζεθε κε ην Νφκν 2477/1997 (ΦΔΚ 59 Α΄). 

ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξηιακβάλνληαη: 

ε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ, εθηάθησλ ειέγρσλ θαη εξεπλψλ ζηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, ε 

δηελέξγεηα έλνξθσλ δηνηθεηηθψλ εμεηάζεσλ ζηνπο ειεγρφκελνπο θνξείο, ε δηελέξγεηα 

πξνθαηαξθηηθψλ εμεηάζεσλ ή πξναλαθξίζεσλ, κεηά απφ εηζαγγειηθή παξαγγειία, γηα 

αδηθήκαηα ππαιιήισλ, ε ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ πνηληθή θαη πεηζαξρηθή 

δίσμε ππαιιήισλ, 

 ε παξαπνκπή ησλ ππεπζχλσλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ ζηελ εηζαγγειηθή αξρή ή 

ζην αξκφδην πεηζαξρηθφ φξγαλν, 
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 ε άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο γηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ, πνπ 

δηαπηζηψλνληαη ζην πιαίζην ησλ έλνξθσλ δηνηθεηηθψλ εμεηάζεσλ, ηα νπνία ηηκσξνχληαη κε ηελ 

πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο, ν έιεγρνο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ππαιιήισλ ησλ 

ειεγρφκελσλ θνξέσλ. 

Βαζηθή επηδίσμε, ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ ηνπ ψκαηνο, είλαη ε 

δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ε 

ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ηεο δξάζεο ηνπο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε 

ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

 εληνπίδνληαο θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο, δηαθζνξάο, αδηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ, 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

θαηαινγίδνληαο επζχλεο ζε ππαιιήινπο θαη ππεξεζίεο, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην 

πξνηείλνληαο ηε ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ 

εληνπηζηεί. 

Γηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζεζκνχ, κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηνλ επίζεκν ηζηoρψξν ηνπ 

.Δ.Δ.Γ.Γ.: www.seedd.gr 

ηνηρεία επηθνηλσλίαο: 

Σαρπδ. δηεχζπλζε: Λεσθ. πγγξνχ 60, Σ.Κ. 117 42, Αζήλα. 

Σειεθ. επηθνηλσλίαο: 210 92.81.800, 210 92.81.921 Fax: 210 92.81.819 

 

Ο γεληθόο επηζεσξεηήο δεκόζηαο δηνίθεζεο 

 Απνηειεί κνλνπξφζσπν φξγαλν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πνπ έρεη σο θχξηα απνζηνιή ηε 

δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη φισλ ησλ ηδηαίηεξσλ σκάησλ θαη Τπεξεζηψλ Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνλ εληνπηζκφ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο. 

Μεηαμχ άιισλ, ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο: 

 Γηεμάγεη ειέγρνπο, επαλειέγρνπο, επηζεσξήζεηο θαη έξεπλεο ή δηαηάζζεη ηε δηελέξγεηά ηνπο, απφ 

ηα ειεγθηηθά ζψκαηα ηεο Γηνίθεζεο, ζε Τπνπξγεία, Γήκνπο, Πεξηθέξεηεο, λνκηθά πξφζσπα θαη 

επηρεηξήζεηο απηψλ θ.ιπ. 

 Αμηνινγεί θαη δηεξεπλά θαηαγγειίεο ή αλαθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην γξαθείν ηνπ, ζρεηηθά κε 

θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο ζηνπο αλσηέξσ θνξείο θαη ζηα ψκαηα Διέγρνπ απηψλ 
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 Γηεμάγεη έιεγρν ησλ εηήζησλ δειψζεσλ νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο («πφζελ έζρεο») ησλ 

πξντζηακέλσλ θαη ππαιιήισλ ησλ πνιενδνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ δήκσλ, ησλ Γ.Ο.Τ. θαη ησλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ θξάηνπο θαη κπνξεί λα δίλεη εληνιή άξζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ, 

θνξνινγηθνχ θαη ρξεκαηηζηεξηαθνχ απνξξήηνπ 

 Μπνξεί λα δηεμάγεη έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε θαη λα αζθεί ή λα δηαηάζζεη ηελ άζθεζε 

πεηζαξρηθήο δίσμεο ή ηε ιήςε άιισλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ 

 Τπνβάιιεη λνκνζεηηθέο ή νξγαλσηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ 

δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ην έξγν ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζεζκνχ: 

www.gedd.gr 

Η Αληαπνθξηηηθή Δεκόζηα Δηνίθεζε  

Φηινζνθία απηήο ηεο ζχγρξνλεο κνξθήο δηνίθεζεο είλαη φηη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο γεληθά,  

ππάξρνπλ θπξίσο γηα λα εμππεξεηνχλ ηνπο πνιίηεο, ζηε βάζε ζχγρξνλσλ ζπγθεθξηκέλσλ αμηψλ. 

Οη λέεο απηέο αμίεο είλαη: 

Α. Η δηαθάλεηα 

Οη 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 θ.ιπ. 

Β. Η ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ 

Οη πνιίηεο δελ είλαη πιένλ παζεηηθνί απνδέθηεο ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο. ε 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. Η 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, θ.ιπ. αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ. 
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Γ. Η πξνζβαζηκόηεηα 

Οη πνιίηεο πξέπεη λα έρνπλ εχθνιε θαη κε θάζε ηξφπν πξφζβαζε ζηε δηνίθεζε κε πνιινχο 

ηξφπνπο θαη φηαλ είλαη απηνπξφζσπε, ζε ψξεο πνπ δηεπθνιχλνληαη. 

Η πνιηηηθή ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζην Δήκν ηνπ 

Ο δήκνο δηνηθείηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ην Γήκαξρν, ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο.  (άξζξν 7, παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/ 2010). 

1. Σν Δεκνηηθό πκβνύιην  

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη ην ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο ζηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. 

Υσξίο λα πθίζηαηαη θάπνηα ηεξαξρηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην ζεσξείηαη σο ην αξκφδην φξγαλν λα ιάβεη απφθαζε γηα θάπνην ζέκα, φηαλ 

γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί ή είλαη ππφ ακθηζβήηεζε ην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

Έηζη, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην δήκν, εθηφο απφ 

εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λφκνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ 

ή ην ίδην ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή ηνπ. 

2. Οη Αξκνδηόηεηεο ηνπ Δεκάξρνπ 

Ο Γήκαξρνο είλαη κνλνκειέο φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη πξναζπίδεη ηα ηνπηθά 

ζπκθέξνληα, θαηεπζχλεη ηηο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη 

δηαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Αζθεί ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ 

απνδίδνληαη απφ δηαηάμεηο λφκσλ ή άιια θαλνληζηηθά λνκνζεηήκαηα. 

3. Οη Αληηδήκαξρνη 

Σν Γήκαξρν επηθνπξνχλ νη Αληηδήκαξρνη, νη νπνίνη είλαη νη ζχκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο πνπ 

νξίδεη ν δήκαξρνο θαη ζηνπο νπνίνπο κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ γηα θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνιηηηθήο (θαζ ΄χιελ αξκνδηφηεηα) 

4. Η Εθηειεζηηθή Επηηξνπή 

ην Γήκν καο έρεη ζπζηαζεί εθηειεζηηθή επηηξνπή ζηελ νπνία κεηέρνπλ ν Γήκαξρνο θαη φινη νη 

Αληηδήκαξρνη. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ ζπληνληζηηθφ θαη εθηειεζηηθφ φξγαλν 

ηνπ Γήκνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο δεκνηηθήο πνιηηηθήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, 

θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ. 

5. Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, 
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αλάινγα κε ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πξνεξρφκελσλ θαηά έλα κέξνο απφ ηηο 

δεκνηηθέο παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο. 

Μεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο είλαη λα απνθαζίδεη, θαηφπηλ αίηεζεο (εμψδηθνο ζπκβηβαζκφο 

ζην πιαίζην δίθεο)  θαη γηα ην ζπκβηβαζκφ ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρεη αληηθείκελν κέρξη 

πνζνχ 60.000 επξψ, πιένλ ΦΠΑ (γηα αληηθείκελν δίθεο άλσ ηνπ πνζνχ απηνχ, εηζεγείηαη ηε 

ιήςε απφθαζεο απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην).    

6. Η Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο 

ην Γήκν καο έρεη ζπζηαζεί Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, ε νπνία είλαη απνθαζηζηηθφ θαη 

εηζεγεηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν άζθεζεο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πνηφηεηα δσήο, ηε ρσξνηαμία, ηελ 

πνιενδνκία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ. 

Η ζπκκεηνρή δεκνηώλ - πιεξνθόξεζε 

 Οη δεκφηεο θαη γεληθά νη πνιίηεο ηνπ Γήκνπ καο κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ αηνκηθά ή ζπιινγηθά 

ζην Γήκν καο, ζηηο δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη ζε φια ηα Ννκηθά Πξφζσπα θαη θνξείο 

πνπ επνπηεχεη, εξσηήζεηο γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο, φπσο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία ηνπο. 

Οη 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. 

 Κάζε δεκφηεο, θάηνηθνο ή πνιίηεο 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 ζέκαηα ηνλ απνινγηζκφ ησλ πεπξαγκέλσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δεκνηηθήο δξάζεο. 

 ηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, 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. Δπηπιένλ, ζηελ ηζηνζειίδα πνπ ιεηηνπξγεί ν Γήκνο καο(www. dion-

olympos.gr ), ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ελεκεξσζεί, πέξαλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη ηνπηθά θαη γηα δηάθνξα άιια ζέκαηα, πνπ πηζαλφλ λα ηνχ είλαη ρξήζηκα. 

 

Η Δεκνηηθή Επηηξνπή Δηαβνύιεπζεο 

Δίλαη φξγαλν κε ζπκβνπιεπηηθέο - γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο, ζρεηηθά κε ηα αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία δηαηππψλεη γλψκε γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ απηψλ. 
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Η Δεκνηηθή Επηηξνπή Θζόηεηαο 

Δίλαη ζπκβνπιεπηηθφ πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην φξγαλν, κε θχξηα αξκνδηφηεηα ηελ 

ππνζηήξημε έληαμεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηηο πνιηηηθέο ηνπ δήκνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. 

 

ΔΗΜΟΣΘΚΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ 

Δ.E.A.Δ.Ο 

Ληηφρσξν  

23520 61412 

Δ.Ε.Τ.Α.Δ.ΟΛ. 

Λεπηνθαξπά  

23520 21020 

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΟ. 

Ληηφρσξν 

23523 50218 

ΠΑΘΔΘΚΟΘ ΣΑΘΜΟΘ 

Ληηνρψξνπ 23520 81289 

Λεπηνθαξπάο 23520 33552 

Ν. Δθέζνπ 23510 51899 

 ΚΑΠΗ 

Ληηνρψξνπ 23520 82393 
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Παξάξηεκα 

Σειεθσληθφο θαηάινγνο ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ 

 

 

 

 

 


