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Ζ Υάξηα Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεώζεσλ ηνπ Γεκόηε, εθδόζεθε από ην Γήκν Γίνπ-

Οιύκπνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 214 ηνπ λ.3463/06 “Κώδηθαο Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ” γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε θαη εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ (δεκνηώλ θαη 

θαηνίθσλ), σο νδεγόο θαη ζύκβνπιόο ηνπο ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 

 

O Ρόινο ηεο Υάξηαο 

Ζ Υάξηα πεξηιακβάλεη βαζηθά θαη ζεκειηώδε δηθαηώκαηα ησλ πνιηηώλ, όπσο απηά έρνπλ 

ζεζπηζζεί από: 

 To ύληαγκα 

 Σν Υάξηε Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ θαη Διεπζεξηώλ ηεο Δ.Δ. 

 Σνλ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 2690/99) 

 Σν λ.3463/06 “ Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ” 

 Σν λ.4325/15 «Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο Γηνίθεζεο- Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο” 

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

 Σν λ. 3528/07 “Κώδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ” 

 Σν λ. 3852/10 “Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο” 

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

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

Γηαηάμεηο” 

 

Ζ παξνύζα ΥΑΡΣΑ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ ησλ πνιηηώλ (δεκνηώλ θαη θαηνίθσλ) , 

εηζάγεηαη, ύζηεξα από εηδηθή πξόηαζε ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ δεκόηε θαη ηεο επηρείξεζεο 

ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηνπ δήκνπ Γίνπ Οιύκπνπ γηα ςήθηζε, ζύκθσλα κε ην άξζξo 77 

ηνπ λ. 3852/10.  
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Πεξηερόκελα 

Πξόινγνο 

Δηζαγσγή 

Ση είλαη ε Υάξηα θαη πνύ ρξεζηκεύεη; 

Οη Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ηνπ δήκνπ 

Οη Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ 

Δμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε 

Οη Τπνρξεώζεηο δεκνζίσλ γεληθά ππεξεζηώλ 

Σα Κέληξα εμππεξέηεζεο πνιηηώλ 

Ζ Δζληθή πύιε δεκόζηαο δηνίθεζεο «ermis» 

Ζ Δληαία ςεθηαθή πύιε δεκόζηαο δηνίθεζεο 

Οη Σειεθσληθέο αηηήζεηο κέζσ ηνπ 1502 

Οη Σειεθσληθέο αηηήζεηο κέζσ ηνπ 1500 

Οη Αηηήζεηο κέζσ δηαδηθηύνπ 

Πξνζηαζία ηνπ πνιίηε 

Σν Γηθαίσκα αίηεζεο ζεξαπείαο θαη ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο 

Σν Γηθαίσκα γηα πιήξε απνδεκίσζε 

Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ δεκόηε 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 ώκα επηζεσξεηώλ - ειεγθηώλ δεκόζηαο δηνίθεζεο 

Ο Γεληθόο επηζεσξεηήο δεκόζηαο δηνίθεζεο 
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Ζ Πνιηηηθή ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζην δήκν ηνπ 

Ζ πκκεηνρή δεκνηώλ - πιεξνθόξεζε 

Ζ Γεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο 

Ζ Γεκνηηθή επηηξνπή ηζόηεηαο ησλ θύισλ 

Ν.Π.Γ.Γ. 

ΓΔΑΓΟ 

ΓΔΤΑΓΟΛ 

ΓΖΚΔΓΟ 

 Οη Παηδηθνί ηαζκνί 

 Σν ΚΑΠΖ 

Παξάξηεκα 

Σειεθσληθόο θαηάινγνο ππεξεζηώλ Γήκνπ 
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Πξόινγνο  

 

Από ηελ αλάιεςε ηεο δεκνηηθήο καο δηνίθεζεο, θηινζνθία θαη ζηόρνο καο ήηαλ όηη απηή ζα 

ππάξρεη γηα λα εμππεξεηεί ηνλ πνιίηε ζηε βάζε αμηώλ, όπσο ε δηαθάλεηα, ε θαλεξή δξάζε καο 

θαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ, έηζη ώζηε, ν Γήκνο καο λα απνηειέζεη ζεκαληηθό ζύκκαρν θαη 

θξίθν κηαο αιπζίδαο, πνπ ζηνρεύεη ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηελ παξνρή πνηνηηθώλ 

ππεξεζηώλ.  

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ Κ. ΓΔΡΟΛΗΟΛΗΟ 
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Δηζαγσγή 

Ση είλαη ε ΥΑΡΣΑ θαη πνύ ρξεζηκεύεη; 

Δίλαη ν πξαθηηθόο νδεγόο ηνπ δεκόηε θαη ηνπ πνιίηε γεληθόηεξα, θαζώο θαη ν ζύκβνπιόο ηνπ 

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

ζηνρεύνπλ ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. 

Με ηε ΥΑΡΣΑ δηακνξθώλεηαη ην πιαίζην ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ δήκνπ καο πξνο ηνλ πνιίηε θαη 

δηαθεξύζζεηαη κε ζαθέζηεξν θαη νξγαλσκέλν ηξόπν. Παξάιιεια, αλαδεηθλύνληαη ηα 

δηθαηώκαηά ηνπ, ώζηε απηά λα κελ αλαδεηνύληαη θάζε θνξά ζηηο δηάζπαξηεο δηαηάμεηο. 

 Δληζρύεηαη ε ππεπζπλόηεηα ησλ δεκνηηθώλ ππαιιήισλ ζην ρεηξηζκό ησλ δεηεκάησλ πνπ 

επηιακβάλνληαη θαη αθνξνύλ απηά ηνλ πνιίηε. 

 

Οη Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ δήκνπ καο είλαη: 

Ζ Ννκηκόηεηα 

Πξόθεηηαη γηα ην ζεκέιην ιίζν δξάζεο ηεο δηνίθεζεο θαη θάζε πξάμε ηεο, νθείιεη λα εθαξκόδεη 

ηνπο θαλόλεο δηθαίνπ. 

Ο δήκνο ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ δίθαην, όπσο θαηαγξάθεηαη, θπξίσο ζην ύληαγκα 

ηεο Xώξαο, ηνλ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ην Πξόγξακκα «Καιιηθξάηεο». Ζ έθδνζε 

πξάμεσλ θαηά παξέθθιηζε ηεο λνκνζεζίαο ή παξάιεηςε νθεηιόκελεο λόκηκεο ελέξγεηαο, 

ζπληζηά παξάβαζε ηεο αξρήο. 

Ζ Γηαθάλεηα 

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

απνθάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηνλ αθνξνύλ. Ζ θαλεξή δξάζε ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο, 

πξαγκαηώλεηαη κε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ θαη ελεξγεηώλ ηεο, κε πξόζθνξν θαη 

πξνζηηό ηξόπν ζην θνηλό, έηζη ώζηε λα επηηξέπεηαη ν έιεγρνο ηεο δηνίθεζεο. 

Ζ Πιεξνθόξεζε 

Ο δήκνο εμαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε θαη ππεύζπλε πιεξνθόξεζε ησλ δεκνηώλ θαη πξνζδηνξίδεη 

ηνλ ηξόπν πιεξνθόξεζεο κε έληππα, ειεθηξνληθά ή άιια κέζα. 

Ζ πκκεηνρή ηνπ δεκόηε θαη ε Γηαβνύιεπζε 

Καζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ή δηαθνξώλ. Ο δεκόηεο ελεκεξώλεηαη 

γηα ηνλ ηξόπν πξνζθπγήο, ηε δηαδηθαζία, ηελ πξνζεζκία θαη ην ρξόλν πνπ νθείιεη ην αξκόδην 
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όξγαλν λα απαληήζεη θαη λα δώζεη ιύζε ,θαζώο θαη γηα ηνλ ηξόπν ηεο «παξάζηαζεο»ηνπ δεκόηε 

ζηα όξγαλα θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ ηνλ αθνξνύλ. 

Ζ Φηιηθόηεηα 

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ νξγάλσλ ηνπ δήκνπ είλαη θηιηθή πξνο ηνλ δεκόηε. Ο δεκόηεο γλσξίδεη ηνλ 

ππάιιειν πνπ ρεηξίδεηαη ηελ ππόζεζή ηνπ. Σα έγγξαθα ηνπ δήκνπ πξνο απηόλ είλαη 

εμαηνκηθεπκέλα, κε ηνλ απαηηνύκελν πξνζσπηθό ηόλν θαη εκπηζηεπηηθόηεηα. 

Ο δεκόηεο δελ έρεη ηελ αίζζεζε όηη ηηο ππνζέζεηο ηνπ ρεηξίδνληαη αλώλπκα, απνκαθξπζκέλα θαη 

απξνζπέιαζηα όξγαλα, πνπ δελ έρνπλ θαηαλόεζε ζηα πξνβιήκαηά ηνπ. 

Ζ Ακεξνιεςία θαη Ηζόηεηα 

Οη ππεξεζίεο θαη ηα όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ δήκνπ, δξνπλ ακεξόιεπηα θαη είλαη αλεμάξηεηα από 

επηξξνέο άζρεηεο κε ην δεκόζην ζπκθέξνλ, ην νπνίν έρνπλ ηαρζεί λα ππεξεηνύλ. Αθόκα, 

αληηκεησπίδνπλ ηνπο πνιίηεο απνιύησο ηζόηηκα ρσξίο νπνηαδήπνηε δηάθξηζε, εύλνηα ή 

δπζκέλεηα αληίζηνηρα.  

Ζ Υξεζηή Γηνίθεζε 

Ζ δεκνηηθή αξρή δηαζθαιίδεη, κε ηηο εηδηθόηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ θαζηεξώλεη, ηελ έληηκε, 

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

θαλόλσλ ηεο επηείθεηαο θαη ηεο θαιόπηζηεο εθαξκνγήο ησλ λόκσλ. Δκπεξηέρεη θαη ηελ αξρή ηεο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζύλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ ,πνπ επηβάιιεη λα κε κεηαβάιιεηαη 

αηθληδηαζηηθά κηα έλλνκε θαηάζηαζε, πιήλ γηα απνρξώληεο ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

Ζ Αλαινγηθόηεηα 

Ζ δξάζεηο ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο νξηνζεηνύληαη έηζη , ώζηε νη ελέξγεηέο ηεο λα κελ 

ππεξβαίλνπλ ηα αλαγθαία όξηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθόκελσλ ζηόρσλ, επηιέγνληαη δε 

πάληα νη ιηγόηεξν επαρζείο γηα ηνλ πνιίηε ελέξγεηεο. 

Ζ Αληαπόθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ δεκνηώλ 

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

γλώκνλα ηελ ηαρύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε αληαπόθξηζή ηνπ ζε απηέο. 

Αληαπνθξηηηθή δηνίθεζε, ζεκαίλεη απιά όηη ππάξρεη γηα λα εμππεξεηεί ηνπο πνιίηεο ζηε βάζε 

αμηώλ όπσο ε δηαθάλεηα, ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ,ε ηθαλνπνίεζε ησλ δίθαησλ αηηεκάησλ ηνπ, 

ε πξνζβαζηκόηεηα θιπ. 
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Ζ Απνηειεζκαηηθόηεηα 

Ζ παξέκβαζε ζηα πξνβιήκαηα, πνπ αθνξνύλ ην δεκόηε, είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη άκεζε, ώζηε 

λα επηηπγράλεηαη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. 

Ζ δηνηθεηηθή δνκή ηνπ Γήκνπ 

Ο δήκνο καο πξνήιζε από ηε ζπλέλσζε ησλ δήκσλ Γίνπ θαη Αλαηνιηθνύ Οιύκπνπ, ζύκθσλα κε 

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

Οη ππνρξεώζεηο δεκόζησλ γεληθά ππεξεζηώλ 

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

ζαο (παξνρή πιεξνθνξηώλ, ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ, δηεθπεξαίσζε ππόζεζεο θ.ιπ.), πξέπεη λα 

γλσξίδεηε όηη όιεο νη ππεξεζίεο ππνρξενύληαη: 

1. Να απαληνύλ ζηηο αηηήζεηο ζαο θαη λα δηεθπεξαηώλνπλ ηηο ππνζέζεηο ζαο ην αξγόηεξν κέζα 

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

αλαξκόδηα ππεξεζία, απηή νθείιεη, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, λα ηε δηαβηβάζεη ζηελ αξκόδηα 

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

πξνζεζκία αξρίδεη από ηόηε πνπ πεξηήιζε ε αίηεζε ζηελ αξκόδηα ππεξεζία . 

Ζ ππνρξέσζε απάληεζεο ησλ ππεξεζηώλ δελ πθίζηαηαη κόλν όηαλ ην αίηεκα είλαη εκθαλώο 

παξάινγν, αόξηζην, αθαηάιεπην ή επαλαιακβάλεηαη θαηά ηξόπν θαηαρξεζηηθό (άξζξν 4 λ. 

2690/1999, ΦΔΚ 45
Α).

 

2 Να ζαο ρνξεγνύλ πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο άκεζα ή ην αξγόηεξν ζε δέθα (10) εκέξεο 

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

3 Να δηαζέηνπλ, πξνο δηεπθόιπλζή ζαο, έληππα αηηήζεσλ θαη ππεύζπλσλ δειώζεσλ (άξζξν 3 

παξ. 3 ηνπ Ν.2690/1999, ΦΔΚ 45 Α΄). Σν ζύλνιν ησλ αηηήζεσλ πνπ κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ 

ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ, πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηνπ ηόπνπ. 

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

αξκόδηνο ππάιιεινο, εθόζνλ ηνπ ην δεηήζεηε, νθείιεη λα ζπληάμεη ν ίδηνο ηελ αίηεζε γηα 

ινγαξηαζκό ζαο, ζύκθσλα κε ηα όζα ηνπ ππαγνξεύζεηε (άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ Ν.2690/1999, ΦΔΚ 

45 Α΄). 

5 Να πξσηνθνιινύλ όιεο ηηο αηηήζεηο θαη λα ρνξεγνύλ απόδεημε, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν 

αξηζκόο πξσηνθόιινπ πνπ έιαβε ε αίηεζε θαη ε εκεξνκελία εηζόδνπ ηεο ζηελ ππεξεζία (άξζξν 

12 ηνπ Ν.2690/1999, ΦΔΚ 45 Α΄). 
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6 Να δέρνληαη, εθόζνλ είζηε Έιιελαο πνιίηεο, νπνηνδήπνηε από ηα παξαθάησ έγγξαθα πξνο 

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

ηνπ Ν.2690/1999, ΦΔΚ 45 Α΄, όπσο ηζρύεη): 

 δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, 

 ζρεηηθή πξνζσξηλή βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο αξρήο, 

 δηαβαηήξην, 

 άδεηα νδήγεζεο θαη 

 αηνκηθό βηβιηάξην πγείαο νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνύ θνξέα. 

Γεγνλόηα ή ζηνηρεία πνπ δελ απνδεηθλύνληαη, βάζεη ησλ αλσηέξσ, γίλνληαη δεθηά, βάζεη 

ππεύζπλεο δήισζεο (Ν.1599/1986), εθηόο αλ ππάξρεη αληίζεηε δηάηαμε. Όκνηα δήισζε 

ππνβάιιεηαη θαη όηαλ ηα ζηνηρεία ηνπ δειηίνπ ηαπηόηεηαο γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηε 

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

45 Α΄). 

Γηα ηνπο αιινδαπνύο, ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο απνδεηθλύνληαη, ζηελ πεξίπησζε πνιηηώλ 

θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, από ην δειηίν ηαπηόηεηαο ή ην δηαβαηήξην, ελώ ζηελ 

πεξίπησζε ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ, από ην δηαβαηήξην ή άιιν έγγξαθν πνπ επηηξέπεη ηελ είζνδν 

ζηε ρώξα ή άιιν λνκηκνπνηεηηθό ηεο δηακνλήο ζηε ρώξα έγγξαθν αξκόδηαο αξρήο (άξζξν 3 

παξ. 4 ηνπ Ν.2690/1999, ΦΔΚ 45 Α΄, όπσο ηζρύεη). Ζ ηαπηόηεηα ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ 

απνδεηθλύεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ ζηελ έδξα ηνπο. 

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

λα επηθπξώλνπλ θσηναληίγξαθα ειιεληθώλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ από ην πξσηόηππν ή από 

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

7 Να κελ απαηηνύλ, γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππόζεζήο ζαο, ηελ ππνβνιή πηζηνπνηεηηθώλ ή 

άιισλ δηθαηνινγεηηθώλ, εθόζνλ απηά δελ πξνβιέπνληαη ζε δηαηάμεηο λόκσλ ή άιισλ 

θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο (άξζξν 10 παξ.2 ηνπ Ν.3230/2004, ΦΔΚ 44 Α΄). 

8 Να αλαδεηνύλ απηεπάγγειηα από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

πηζηνπνηεηηθώλ, όηαλ απηά απαηηνύληαη σο δηθαηνινγεηηθά γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππόζεζήο 

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 

ζύλνιν ή κέξνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ), κε ππαηηηόηεηα ηεο ππεξεζίαο, ην αξγόηεξν ζε ηξηάληα (30) 

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

Π.Γ 114/2005, ΦΔΚ 
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165 Α΄). Απηό γίλεηαη κε ππεξεζηαθή αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθώλ, ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηώλ 

από ζπλαξκόδηεο ή ζπκπξάηηνπζεο ππεξεζίεο .  

10 Να ζαο επηηξέπνπλ, κε ηελ επίθιεζε απινύ»επιόγνπ ελδηαθέξνληνο»ηελ πξόζβαζε ζηα 

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

κειέηεο) θαη, εθόζνλ έρεηε εηδηθό έλλνκν ζπκθέξνλ, αθόκα θαη ζε ηδησηηθά έγγξαθα πνπ 

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

45 Α΄). 

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

ρνξήγεζε αληηγξάθσλ (εθηόο αλ ε αλαπαξαγσγή κπνξεί λα βιάςεη ηα πξσηόηππα). 

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

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

εκέξεο. 

11 Να ζαο θαινύλ ζε πξνεγνύκελε αθξόαζε, όηαλ πξόθεηηαη λα πξνβνύλ ζε ελέξγεηα ή ζηε 

ιήςε κέηξνπ πνπ ζίγεη λόκηκα ζπκθέξνληα ή δηθαηώκαηά ζαο. Μόλν αθνύ θιεζείηε θαη 

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

δπζκελνύο κέηξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ νπνίνπ νθείιεη λα αηηηνινγήζεη εηδηθώο (άξζξν 20 

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

12 Να δξνπλ ακεξόιεπηα θαη λα είλαη αλεμάξηεηεο από επηξξνέο άζρεηεο κε ην δεκόζην 

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

Ν.3528/2007, ΦΔΚ 26 Α΄). 

13 Να θαζηεξώλνπλ ώξεο ππνδνρήο θνηλνύ. 

14 Να ηεξνύλ ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο θαηά ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ θαη λα ιακβάλνπλ 

εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ πξόζβαζε θαη άκεζε εμππεξέηεζε αηόκσλ κε αλαπεξία, εγθύσλ, 

κεηέξσλ κε θαξνηζάθηα, ππεξήιηθσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα , εππαζώλ γεληθά νκάδσλ. 

15 Να παξέρνπλ κε ηξόπν ζαθή, απιό θαη θαηαλνεηό θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία, δηεπθξίληζε, 

ζπκβνπιή ή θαζνδήγεζε πνπ ηνύο δεηείηαη από ηνπο πνιίηεο, ζρεηηθά κε ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

ππνζέζεώλ ηνπο. 

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

απαξαίηεηε ζπκπεξίιεςε ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη. Αθόκα, πξέπεη λα 

γίλεηαη αλαθνξά ζηε δπλαηόηεηα άζθεζεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο ή ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο, ηνπ 

αξκόδηνπ νξγάλνπ πνπ ζα ηελ εμεηάζεη, ηεο πξνζεζκίαο θαη ησλ ζπλεπεηώλ παξάιεηςεο 

άζθεζήο ηεο. 
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17 Να πξνζηαηεύνπλ απζηεξά ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη λα ηεξνύλ κε επιάβεηα ηελ 

ππεξεζηαθή ερεκύζεηα γηα γεγνλόηα ή πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλώζε ησλ 

ππαιιήισλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ή επ‟ επθαηξία απηώλ. 

 

Tα Κέληξα εμππεξέηεζεο πνιηηώλ 

 Μέζσ ησλ Κ.Δ.Π. ηνπ δήκνπ καο, κπνξείηε λα δηεθπεξαηώλεηε όιεο ζρεδόλ ηηο ζπλαιιαγέο ζαο 

κε ηνπο δεκόζηνπο θνξείο (Τπνπξγεία, Οξγαληζκνύο, Γήκνπο, Πεξηθέξεηεο θ.ιπ.), ρσξίο λα 

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

κεηαθηλήζεηο. 

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

κπνξνύλ λα δηεθπεξαηώζνπλ ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ ,κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηνλ 

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

1500. 

 Σα Κ.Δ.Π. ηνπ δήκνπ καο: 

 Ληηνρώξνπ 23523 50135 

Γίνπ 23510 54054 

Λεπηνθαξπάο 23523 50208 

Κνληαξηώηηζζαο 23513 52403- 52404 

 

 

Ζ εζληθή πύιε δεκόζηαο δηνίθεζεο «Ermis» 

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

Ζ Δζληθή Πύιε Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ermis απνηειεί ηελ εληαία Κπβεξλεηηθή Γηαδηθηπαθή Πύιε 

ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ πιεξνθόξεζε πνιηηώλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αζθαιή 

δηεθπεξαίσζε ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Ζ Πύιε ermis θηινδνμεί λα απνηειέζεη ην «Ζιεθηξνληθό Πνιπθαηάζηεκα»ηεο Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο, παξέρνληαο από έλα θεληξηθό ζεκείν νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ζηνπο πνιίηεο θαη 

ηηο επηρεηξήζεηο, ζρεηηθά κε όιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην Γεκόζην, θαζώο θαη επηιεγκέλεο 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ. 
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Ζ Δληαία Φεθηαθή Πύιε (ΔΦΠ) ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο 

Κάζε θπζηθό πξόζσπν – ρξήζηεο πνπ ελεξγεί γηα ηνλ εαπηό ηνπ αηνκηθά ε σο λόκηκνο 

εθπξόζσπνο λνκηθνύ πξνζώπνπ, κπνξεί πιένλ λα αηηείηαη ηελ έθδνζε δεκόζησλ εγγξάθσλ από 

ηνπο θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πύιεο (gov.gr-ΔΦΠ), ύζηεξα από 

πξνεγνύκελε απαξαίηεηε απζεληηθνπνίεζή ηνπ, θαηά ηνπο νξηδόκελνπο από ην άξζξν 24 ηνπ λ. 

4727/20 ηξόπνπο (κε ρξήζε θσδηθώλ taxisnet ,e- banking ή εγθεθξηκέλνπ πηζηνπνηεηηθνύ 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο). 

 

Οη ηειεθσληθέο αηηήζεηο κέζσ ηνπ 1502 

Παξάιιεια κε ηε δπλαηόηεηα ηεο απεπζείαο εμππεξέηεζήο ζαο από ηηο Γηνηθεηηθέο Αξρέο ή από 

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

απνζηνιή νξηζκέλσλ πηζηνπνηεηηθώλ, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε δηεύζπλζε πνπ έρεηε 

δειώζεη. 

Μπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ ρνξεγνύκελσλ πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

βεβαηώζεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην αλσηέξσ κέηξν εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηώλ, ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

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

www.gspa.gr, ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα «Θέκαηα ελδηαθέξνληνο / 1502-Πηζηνπνηεηηθά». 

 

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 θαηεπζύλζεηο γηα όια ηα ζέκαηα ηεο Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο λα δηεθπεξαηώζεηε ηειεθσληθά ζπγθεθξηκέλεο πηζηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ησλ 

Κ.Δ.Π., νη νπνίεο δελ απαηηνύλ δηθαηνινγεηηθά από πιεπξάο ζαο ή απαηηνύλ δηθαηνινγεηηθά πνπ 

κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ απηεπάγγειηα ππεξεζηαθώο. 
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Οη αηηήζεηο κέζσ δηαδηθηύνπ 

αο παξέρεηαη, επίζεο, ε δπλαηόηεηα λα ππνβάιιεηε αηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθώλ 

ηνπ Γεκνζίνπ θαη κέζσ ηνπ πξνζσπηθνύ ζαο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηε ,κε επίζθεςή ζαο ζηελ 

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

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

ελεκέξσζή ζαο από ην Κ.Δ.Π., γηα ηελ παξαιαβή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ γίλεηαη είηε κε 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία, είηε κε απνζηνιή κελύκαηνο (SMS). 

 

Ζ 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 από αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε, 

κπνξείηε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν λα δεηήζεηε κε αίηεζή ζαο είηε από ηελ ππεξεζία ηνπ δήκνπ 

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

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

 

Σν δηθαίσκα γηα πιήξε απνδεκίσζε 

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

ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ ηεξνύληαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ή άιισλ 

δηνηθεηηθώλ αξρώλ, νη πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεώλ ζαο, 

έρεηε δηθαίσκα λα ππνβάιεηε αίηεζε γηα πιήξε απνδεκίσζε. 

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

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

πξνζεζκίαο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππόζεζήο ζαο ή ηελ νξηζηηθή απάληεζε ζην αίηεκά ζαο. 

Σελ αίηεζε ππνβάιιεηε, είηε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνύ εληύπνπ αίηεζεο απνδεκίσζεο, 

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

Δπηηξνπή. Από ηελ αίηεζε απνδεκίσζεο ζα πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ηα ζηνηρεία ζαο, ε 

εκεξνκελία πνπ ππνβάιαηε ηελ αίηεζε, πνπ δελ απαληήζεθε, θαζώο θαη ε ειεγρόκελε 

ππεξεζία. 

Σελ αίηεζε ηελ ππνβάιιεηε απηνπξνζώπσο, ηαρπδξνκηθώο επί απνδείμεη ή κε ηειενκνηνηππία 

(fax) ζηηο αθόινπζεο δηεπζύλζεηο: ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ Δθαξκνγήο Ννκνζεζίαο. 
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Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: 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 δεκόηε θαη ηεο επηρείξεζεο έρεη σο απνζηνιή λα εμεηάδεη ηηο αλαθνξέο 

θαη ηηο θαηαγγειίεο ζαο γηα θαθνδηνίθεζε ησλ ππεξεζηώλ 

ηνπ δήκνπ, ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη ησλ επηρεηξήζεώλ ηνπ θαη λα δηακεζνιαβεί, 

πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνύλ ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα, ελώ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζαο απαληά 

εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά εληόο ηξηάληα (30)εκεξώλ. 

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

αλαηξεί ηε ζρεηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε,σο αλεμάξηεηεο αξρήο, νύηε ηηο 

αξκνδηόηεηεο άιισλ ειεγθηηθώλ νξγάλσλ θαη αξρώλ, θαζώο θαη ηνπ Διεγθηή Ννκηκόηεηαο. 

Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ δεκόηε θαη ηεο επηρείξεζεο ζηεγάδεηαη ζην δεκαξρείν. 

 

O έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ηνπ Γήκνπ 

(άξζξα 214-231 ηνπ Ν. 3852/ 2010) 

Οη πξάμεηο ησλ ζπιινγηθώλ θαη κνλνκειώλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ δήκσλ, θαζώο θαη ησλ 

Ν.Π.Γ.Γ. απηώλ ειέγρνληαη, σο πξνο ηε λνκηκόηεηά ηνπο, από ηελ Απηνηειή Τπεξεζία 

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

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ππαγόκελε απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγό. 

Ο έιεγρνο ζπλίζηαηαη: 

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

ζπιινγηθώλ κόλν νξγάλσλ ησλ δήκσλ, νη νπνίεο απνζηέιινληαη, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε 

(15) εκεξώλ από ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, ζηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο 

Ο.Σ.Α θαη, εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ζαξάληα (40) εκεξώλ από ηελ πεξηέιεπζή ηνπο ζε 

απηήλ, ειέγρνληαη από ηνλ Διεγθηή Ννκηκόηεηαο θαη 

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

Ννκηκόηεηαο κπνξεί λα αθπξώζεη νπνηαδήπνηε απόθαζε ησλ ζπιινγηθώλ ή κνλνκειώλ 

νξγάλσλ ησλ δήκσλ γηα ιόγνπο λνκηκόηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία δύν (2) κελώλ, αθόηνπ ε 

απόθαζε έρεη δεκνζηεπζεί ή εθδνζεί. 
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Ζ εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή 

(άξζξν 227 ηνπ Ν. 3852/ 2010) 

Δθόζνλ έρεηε έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξείηε λα πξνζβάιεηε ηηο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ ή 

κνλνκειώλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ιόγνπο λνκηκόηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) 

εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζή ηνπο, ή ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ή από ηελ θνηλνπνίεζή 

ηνπο, ή αθόηνπ ιάβαηε γλώζε απηώλ. 

Πξνζθπγή κπνξεί λα αζθεζεί θαη θαηά παξάιεηςεο νθεηιόκελεο λόκηκεο ελέξγεηαο ησλ 

νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνζθπγή αζθείηαη εληόο δεθαεκέξνπ από ηελ 

άπξαθηε παξέιεπζε ηεο εηδηθήο πξνζεζκίαο πνπ ηπρόλ ηάζζεη ν λόκνο γηα ηελ έθδνζε ηεο 

νηθείαο πξάμεο, δηαθνξεηηθά κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ από ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο 

αίηεζεο. 

Ο Διεγθηήο Ννκηκόηεηαο απνθαίλεηαη επί ηεο αλσηέξσ πξνζθπγήο κέζα ζε απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία δύν (2) κελώλ από ηελ ππνβνιή ηεο. Αλ παξέιζεη ε αλσηέξσ πξνζεζκία ρσξίο λα 

εθδνζεί απόθαζε, ζεσξείηαη όηη ε πξνζθπγή έρεη ζησπεξώο απνξξηθζεί. 

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

κε απόθαζή ηνπ ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο. 

Οη απνθάζεηο ηνπ Διεγθηή Ννκηκόηεηαο, πξνζβάιινληαη ζηα αξκόδηα δηθαζηήξηα κε ηα έλδηθα 

βνεζήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

Ζ αλαθνξά ζην ζπλήγνξν ηνπ πνιίηε 

ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο λνκηκόηεηαο ή πξνζβνιήο λόκηκνπ ζπκθέξνληνο ή δηθαηώκαηόο 

ζαο από ηε Γηνίθεζε, κπνξείηε λα δεηήζεηε κε ελππόγξαθε αλαθνξά ζαο ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ 

πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε. 

Ζ αλαθνξά πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζε έμη (6) κήλεο, αθόηνπ ιάβαηε γλώζε ησλ ελεξγεηώλ ή 

παξαιείςεσλ ηεο Γηνίθεζεο. 

Ζ δηακεζνιάβεζε ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ζαο, 

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

ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκόηεηαο. 

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

Υίιηνλ). Αλαθνξέο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ θαη κε ηειενκνηνηππία (fax) ζηνλ αξηζκό 210 - 

72.92.129. 
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Γηα αλαιπηηθόηεξε ελεκέξσζή ζαο ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο, ηε ζπγθξόηεζε θαη ην έξγν ηνπ 

πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε, κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηνλ επίζεκν ηζηνρώξν ηεο Αξρήο: 

www.synigoros.gr 

 

Ζ θαηαγγειία ζηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή 

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

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

είλαη ζύκα «θαθήο δηνίθεζεο»εθ κέξνπο ελόο ζεζκηθνύ νξγάλνπ ή νξγαληζκνύ ηεο Δ.Δ. 

Ζ θαηαγγειία ζηνλ Γηακεζνιαβεηή κπνξεί λα ππνβιεζεί, κέζσ απινύ ή ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ή ηειενκνηνηππίαο (fax), ζε νπνηαδήπνηε από ηηο επίζεκεο γιώζζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ζ ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ εληύπνπ θαηαγγειίαο είλαη δηαζέζηκε ζην δηθηπαθό ρώξν ηνπ 

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

 

Σν ζώκα επηζεσξεηώλ - ειεγθηώλ δεκόζηαο δηνίθεζεο 

Σν ώκα Δπηζεσξεηώλ - Διεγθηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (.Δ.Δ.Γ.Γ.) είλαη όξγαλν εζσηεξηθνύ 

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

ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπ πεξηιακβάλνληαη: 

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

δηελέξγεηα έλνξθσλ δηνηθεηηθώλ εμεηάζεσλ ζηνπο ειεγρόκελνπο θνξείο, ε δηελέξγεηα 

πξνθαηαξθηηθώλ εμεηάζεσλ ή πξναλαθξίζεσλ, κεηά από εηζαγγειηθή παξαγγειία, γηα 

αδηθήκαηα ππαιιήισλ, ε ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ πνηληθή θαη πεηζαξρηθή 

δίσμε ππαιιήισλ, 

 ε παξαπνκπή ησλ ππεπζύλσλ θξαηηθώλ ιεηηνπξγώλ θαη ππαιιήισλ ζηελ εηζαγγειηθή αξρή ή 

ζην αξκόδην πεηζαξρηθό όξγαλν, 

 ε άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο γηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα ιεηηνπξγώλ θαη ππαιιήισλ, πνπ 

δηαπηζηώλνληαη ζην πιαίζην ησλ έλνξθσλ δηνηθεηηθώλ εμεηάζεσλ, ηα νπνία ηηκσξνύληαη κε ηελ 

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

ειεγρόκελσλ θνξέσλ. 

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

δηαζθάιηζε ηεο εύξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη ε 
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ηήξεζε ησλ αξρώλ ηεο λνκηκόηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ηεο δξάζεο ηνπο. Απηό επηηπγράλεηαη κε 

ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο: 

 εληνπίδνληαο θαηλόκελα θαθνδηνίθεζεο, δηαθζνξάο, αδηαθαλώλ δηαδηθαζηώλ, 

αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο, ρακειήο παξαγσγηθόηεηαο θαη πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 

θαηαινγίδνληαο επζύλεο ζε ππαιιήινπο θαη ππεξεζίεο, όπνπ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην 

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

εληνπηζηεί. 

Γηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζεζκνύ, κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηνλ επίζεκν ηζηoρώξν ηνπ 

.Δ.Δ.Γ.Γ.: www.seedd.gr 

ηνηρεία επηθνηλσλίαο: 

Σαρπδ. δηεύζπλζε: Λεσθ. πγγξνύ 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 κνλνπξόζσπν όξγαλν ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, πνπ έρεη σο θύξηα απνζηνιή ηε 

δηαζθάιηζε ηεο εύξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, ηελ 

παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ώκαηνο Δπηζεσξεηώλ-Διεγθηώλ Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο θαη όισλ ησλ ηδηαίηεξσλ σκάησλ θαη Τπεξεζηώλ Δπηζεώξεζεο θαη Διέγρνπ ηεο 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνλ εληνπηζκό θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο. 

Μεηαμύ άιισλ, ν Γεληθόο Δπηζεσξεηήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο: 

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

ηα ειεγθηηθά ζώκαηα ηεο Γηνίθεζεο, ζε Τπνπξγεία, Γήκνπο, Πεξηθέξεηεο, λνκηθά πξόζσπα θαη 

επηρεηξήζεηο απηώλ θ.ιπ. 

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

θαηλόκελα θαθνδηνίθεζεο ζηνπο αλσηέξσ θνξείο θαη ζηα ώκαηα Διέγρνπ απηώλ 

 Γηεμάγεη έιεγρν ησλ εηήζησλ δειώζεσλ νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο («πόζελ έζρεο») ησλ 

πξντζηακέλσλ θαη ππαιιήισλ ησλ πνιενδνκηθώλ ππεξεζηώλ ησλ δήκσλ, ησλ Γ.Ο.Τ. θαη ησλ 

ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ ηνπ θξάηνπο θαη κπνξεί λα δίλεη εληνιή άξζεο ηνπ ηξαπεδηθνύ, 

θνξνινγηθνύ θαη ρξεκαηηζηεξηαθνύ απνξξήηνπ 

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

πεηζαξρηθήο δίσμεο ή ηε ιήςε άιισλ δηνηθεηηθώλ κέηξσλ 
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 Τπνβάιιεη λνκνζεηηθέο ή νξγαλσηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θαηλνκέλσλ 

δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο θαη ην έξγν ηνπ Γεληθνύ Δπηζεσξεηή 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηνλ επίζεκν δηθηπαθό ηόπν ηνπ ζεζκνύ: 

www.gedd.gr 

 

Ζ Αληαπνθξηηηθή Γεκόζηα Γηνίθεζε  

Φηινζνθία απηήο ηεο ζύγρξνλεο κνξθήο δηνίθεζεο είλαη όηη νη δεκόζηεο ππεξεζίεο γεληθά, 

ππάξρνπλ θπξίσο γηα λα εμππεξεηνύλ ηνπο πνιίηεο, ζηε βάζε ζύγρξνλσλ ζπγθεθξηκέλσλ αμηώλ. 

Οη λέεο απηέο αμίεο είλαη: 

Α. Ζ δηαθάλεηα 

Οη πνιίηεο έρνπλ δηθαίσκα λα γλσξίδνπλ πώο εξγάδεηαη ε Γεκόζηα Γηνίθεζε ,πνηεο είλαη νη 

αξκνδηόηεηεο θαη νη επηηξεπόκελεο ελέξγεηεο ηνπ θάζε δεκόζηνπ ιεηηνπξγνύ, πνηνο είλαη 

ππεύζπλνο θαηά πεξίπησζε θ.ιπ. 

Β. Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ 

Οη πνιίηεο δελ είλαη πιένλ παζεηηθνί απνδέθηεο ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο. ε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο, ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ άκεζα, 

είηε κεκνλσκέλα, είηε κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπιινγηθνύο θνξείο (ζσκαηεία, 

ζπιιόγνπο, θιπ). 

Γ. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πνιηηώλ 

Ζ Γηνίθεζε έρεη πξνρσξήζεη θαη έρεη ζε κεγάιν βαζκό επηηύρεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

θηινζνθίαο «έλα κέγεζνο γηα όινπο ηνπο πνιίηεο»(δειαδή ηελ παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίαο γηα όινπο) κε ηε λέα αληίιεςε γηα ηελ παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο κε 

πνιινύο ηξόπνπο, ώζηε λα ηθαλνπνηνύληαη όινη νη πνιίηεο ζηηο αλάγθεο ή ηηο επηζπκίεο ηνπο π.ρ. 

ν πνιίηεο κπνξεί λα δεηήζεη κηα πιεξνθνξία από ηε Γηνίθεζε πξνθνξηθά, γξαπηά, ηειεθσληθά, 

κε fax, θ.ιπ. αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ. 

Γ. Ζ πξνζβαζηκόηεηα 

Οη πνιίηεο πξέπεη λα έρνπλ εύθνιε θαη κε θάζε ηξόπν πξόζβαζε ζηε δηνίθεζε κε πνιινύο 

ηξόπνπο θαη όηαλ είλαη απηνπξόζσπε, ζε ώξεο πνπ δηεπθνιύλνληαη. 
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Ζ πνιηηηθή ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζην Γήκν ηνπ 

Ο δήκνο δηνηθείηαη από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ην Γήκαξρν, ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ηελ 

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

 

1. Σν Γεκνηηθό πκβνύιην  

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην έρεη ην ηεθκήξην αξκνδηόηεηαο ζηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθώλ ππνζέζεσλ. 

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

Γεκνηηθό πκβνύιην ζεσξείηαη σο ην αξκόδην όξγαλν λα ιάβεη απόθαζε γηα θάπνην ζέκα, όηαλ 

γηα ην ρεηξηζκό ηνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί ή είλαη ππό ακθηζβήηεζε ην αξκόδην δηνηθεηηθό όξγαλν. 

Έηζη, ην Γεκνηηθό πκβνύιην απνθαζίδεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην δήκν, εθηόο από 

εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λόκνπ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ 

ή ην ίδην ην δεκνηηθό ζπκβνύιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή ηνπ. 

2. Οη Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ 

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

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

δηαζθαιίδεη ηελ ελόηεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Αζθεί ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηόηεηεο πνπ ηνπ 

απνδίδνληαη από δηαηάμεηο λόκσλ ή άιια θαλνληζηηθά λνκνζεηήκαηα. 

3. Οη Αληηδήκαξρνη 

Σν Γήκαξρν επηθνπξνύλ νη Αληηδήκαξρνη, νη νπνίνη είλαη νη ζύκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο πνπ 

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

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνιηηηθήο (θαζ ΄ύιελ αξκνδηόηεηα) 

4. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

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

Αληηδήκαξρνη. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή είλαη ζπιινγηθό ζπληνληζηηθό θαη εθηειεζηηθό όξγαλν 

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

θαζώο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ. 

5. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθό όξγαλν παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη απνηειείηαη από ζπγθεθξηκέλν αξηζκό δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ, 

αλάινγα κε ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, πξνεξρόκελσλ θαηά έλα κέξνο από ηηο 

δεκνηηθέο παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο. 
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Μεηαμύ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο είλαη λα απνθαζίδεη, θαηόπηλ αίηεζεο (εμώδηθνο ζπκβηβαζκόο 

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

πνζνύ 60.000 επξώ, πιένλ ΦΠΑ (γηα αληηθείκελν δίθεο άλσ ηνπ πνζνύ απηνύ, εηζεγείηαη ηε 

ιήςε απόθαζεο από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην).  

6. Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο 

ην Γήκν καο έρεη ζπζηαζεί Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, ε νπνία είλαη απνθαζηζηηθό θαη 

εηζεγεηηθό ζπιινγηθό όξγαλν άζθεζεο ησλ ζρεηηθώλ κε ηελ πνηόηεηα δσήο, ηε ρσξνηαμία, ηελ 

πνιενδνκία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Ζ ζπκκεηνρή δεκνηώλ - πιεξνθόξεζε 

 Οη δεκόηεο θαη γεληθά νη πνιίηεο ηνπ Γήκνπ καο κπνξνύλ λα θαηαζέηνπλ αηνκηθά ή ζπιινγηθά 

ζην Γήκν καο, ζηηο δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλόηεηεο θαη ζε όια ηα Ννκηθά Πξόζσπα θαη θνξείο 

πνπ επνπηεύεη, εξσηήζεηο γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο, όπσο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ θαιύηεξε 

ιεηηνπξγία ηνπο. 

Οη εξσηήζεηο απαληώληαη ππνρξεσηηθά, νη δε πξνηάζεηο ζπδεηνύληαη θαη ιακβάλνληαη ππόςε 

από ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ Γήκνπ καο, όπνπ νη δεκόηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξίζηαληαη 

απηνπξνζώπσο θαη λα ππνζηεξίδνπλ θαη πξνθνξηθά ηηο απόςεηο ηνπο. 

 Κάζε δεκόηεο, θάηνηθνο ή πνιίηεο ηνπ Γήκνπ καο, κπνξεί λα δηαηππώζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ 

ζηελ εηδηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, πνπ γίλεηαη θάζε έηνο κεηά από έγθαηξε 

αλαθνίλσζε θαη έρεη γεληθά σο ζέκαηα ηνλ απνινγηζκό ησλ πεπξαγκέλσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δεκνηηθήο δξάζεο. 

 ηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, δεκνζηεύνληαη, γηα ελεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνύλ θάζε θνξά ζην δεκνηηθό καο ζπκβνύιην, όπσο 

θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαη δηάθνξεο αλαθνηλώζεηο, ρξήζηκεο γηα ηελ 

πιεξνθόξεζε ηνπ δεκόηε. Δπηπιένλ, ζηελ ηζηνζειίδα πνπ ιεηηνπξγεί ν Γήκνο καο(www. dion-

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

αλαπηύζζνληαη ηνπηθά θαη γηα δηάθνξα άιια ζέκαηα, πνπ πηζαλόλ λα ηνύ είλαη ρξήζηκα. 

 

Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο 

Δίλαη όξγαλν κε ζπκβνπιεπηηθέο - γλσκνδνηηθέο αξκνδηόηεηεο, ζρεηηθά κε ηα αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία δηαηππώλεη γλώκε γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ απηώλ. 
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Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ηζόηεηαο 

Δίλαη ζπκβνπιεπηηθό πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην όξγαλν, κε θύξηα αξκνδηόηεηα ηελ 

ππνζηήξημε έληαμεο ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ ζηηο πνιηηηθέο ηνπ δήκνπ ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. 
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