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εμεηδίθεπζή ηνπο πξάμεσλ ηεο δηνίθεζεο πνπ είηε ηηο ελεξγνπνηνύλ θαηά 

πεξίπησζε [ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη πξόζβαζε ζε δεµόζηα έγγξαθα] 

είηε εμαηξνύλ δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο από ην πεδίν εθαξµνγήο ησλ 

ζεζπηδόµελσλ θαλόλσλ [πξνζεζµία απάληεζεο ηεο δηνίθεζεο ζηα εξσηήµαηα 

ησλ πνιηηώλ θαη δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνζέζεώλ ηνπο]. Γηα παξάδεηγµα, ζην 

πιαίζην ηεο απινύζηεπζεο δηαδηθαζίαο εθδόζεσο δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ 

πξνβιέθζεθε µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10, παξ.4 ηνπ λ.3230/2004 όηη µε 

θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο (ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, ∆εµόζηαο ∆ηνίθεζεο 

θαη Απνθέληξσζεο, λπλ Τπνπξγνύ ∆ηνηθεηηθήο Μεηαξξύζµηζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο ∆ηαθπβέξλεζεο, θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξµόδηνπ Τπνπξγνύ) 

θαζνξίδνληαη νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ ηεθµαίξεηαη όηη έρνπλ εθδνζεί 

ζύµθσλα µε ην ζρεηηθό αίηεµα, εάλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ζπγθεθξηµέλε 

πξνζεζµία από ηελ ππνβνιή ηελ αίηεζεο ηνπ πνιίηε θαη µε ηελ πξνϋπόζεζε 

όηη νη ζρεηηθέο πξάμεηο δελ δεµνζηεύνληαη ζηελ Δθεµεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Η ζρεηηθή δηάηαμε δελ έρεη αμηνπνηεζεί, παξά ηελ παξέιεπζε ελλέα θαη πιένλ 

εηώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο.  

 

Με ηελ εηζαγσγή θαη εθαξµνγή ηνπ Κώδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο 

(λ.2690/1999, όπσο ηζρύεη) δελ εμαιείθζεθε ε πνιπλνµία ζην πεδίν ηεο 

δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο. Δλδεηθηηθά επηζεµαίλεηαη όηη ε έθηαζε εθαξµνγήο ηνπ 

πεξηνξίδεηαη εθεί όπνπ δελ ππάξρνπλ αληίζεηεο εηδηθέο ξπζµίζεηο, ελώ 

απνπζηάδεη από ην ζώµα ηνπ λόµνπ ε ζπµπεξίιεςε δηαηάμεσλ ζρεηηθά µε ηελ 

επεμεξγαζία θαη δηαθίλεζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεµόζηνπ ηνµέα µε ζύγρξνλα 

ειεθηξνληθά µέζα.  

Από ηελ εηζαγσγή ηνπ Κώδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο (Κ.∆.∆.) ζηελ 

έλλνµε ηάμε, δεηήµαηα εξµελείαο θαη εθαξµνγήο δηαηάμεώλ ηνπ απνηεινύλ 

πεδίν γηα ηελ εθδήισζε θαηλνµέλσλ θαθνδηνίθεζεο θαη ηελ παξαβίαζε 

δηθαησµάησλ ησλ πνιηηώλ. Τπάιιεινη ησλ ειεγρόµελσλ από ηνλ ΓΔ 

ππεξεζηώλ θαη θνξέσλ ηνπ ∆εµνζίνπ θέξνληαη ζπρλά λα αγλννύλ βαζηθέο 

δηαηάμεηο, ππνρξεώζεηο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ Κώδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο .  
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Τπό ην πξίζµα ησλ αλσηέξσ, πξνηείλνληαη ηα αθόινπζα:  

Δπέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξµνγήο ηνπ Κώδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο.  

Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο δηαπηζηώλεη θαζεκεξηλά , 

µε αθνξµή αλαθνξέο πνιηηώλ, µηα ζεηξά πξνβιεµάησλ από θνξείο ηνπ 

επξύηεξνπ δεµόζηνπ ηνµέα πνπ αλαθύπηνπλ από ηελ έιιεηςε θαλόλσλ ζηε 

δηνηθεηηθή δηαδηθαζία. Έηζη, ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ ππεξεζίεο δελ 

πξσηνθνιινύλ αηηήµαηα πνιηηώλ ή δελ επηηξέπνπλ ηελ πξόζβαζε πνιηηώλ ζε 

έγγξαθα γηα ηα νπνία δελ πθίζηαηαη απόξξεην ή δελ απαληνύλ ζε έγγξαθα 

αηηήµαηα. Απηά ηα δεηήµαηα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο έρνπλ ξπζµηζηεί ζηνλ 

Κώδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο (λ.2690/1999), ν νπνίνο όµσο δελ 

θαηαιαµβάλεη ζην πεδίν εθαξµνγήο ηνπ απηνύο ηνπο θνξείο ηνπ επξύηεξνπ 

δεµόζηνπ ηνµέα.  

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο (λ.2690/1999) 

εθαξµόδνληαη ζην ∆εµόζην, ζηνπο Οξγαληζµνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ζηα Ννµηθά Πξόζσπα Γεµνζίνπ Γηθαίνπ. Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκόηε θαη 

ηεο Δπηρείξεζεο πξνηείλεη λα επεθηαζεί ην πεδίν εθαξµνγήο ηνπ Κώδηθα 

∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο ζηα θξαηηθά λνµηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ζηηο 

δεµόζηεο επηρεηξήζεηο, ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ νξγαληζµώλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηε δηνίθεζε νξίδεη άµεζα ή 

έµµεζα ην ∆εµόζην µε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο µέηνρνο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα 

αθόινπζα δεηήµαηα: - ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 1 πεξί ππνρξέσζεο απάληεζεο ζε 

έγγξαθε αίηεζε - ηνπ άξζξνπ 5 πεξί πξόζβαζεο ζε έγγξαθα - ηνπ άξζξνπ 12 

πεξί ηήξεζεο πξσηνθόιινπ ππεξεζίαο θαη ρνξήγεζεο βεβαίσζεο γηα ηελ 

θαηαρώξηζε εγγξάθνπ.  
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Τπνρξέσζε γηα απάληεζε γξαπηώλ αηηεµάησλ πνιηηώλ θαη ρνξήγεζε 

εγγξάθσλ από ηα λνµηθά πξόζσπα ησλ ΟΣΑ.  

Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο ρεηξίζζεθε αλαθνξέο 

πνιηηώλ ζηηο νπνίεο νη ελδηαθεξόµελνη έζεζαλ ην δήηεµα ηεο µε απάληεζεο 

ζε γξαπηά αηηήµαηά ηνπο, θαζώο θαη ηεο µε ρνξήγεζεο εγγξάθσλ, από 

λνµηθά πξόζσπα ησλ ΟΣΑ (∆εµνηηθέο Δπηρεηξήζεηο θ.ιπ.). Σν πεδίν 

εθαξµνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ Κώδηθα ∆ηνηθεηηθήο 

∆ηαδηθαζίαο (λ.2690/1999) πνπ ξπζµίδνπλ ηα ζρεηηθά δεηήµαηα - δελ 

θαηαιαµβάλεη ηηο επηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ. Ωζηόζν, θαη’ αξρήλ, ην ύληαγµα 

ζην άξζξν 10 εληάζζεη ην δηθαίσµα ηνπ «αλαθέξεζζαη» (παξ. 1) θαη ηελ θαηά 

ηη εηδηθόηεξε έθθαλζε ηνπ δηθαηώµαηνο «ζηελ πιεξνθόξεζε» (5Α ), δει. 

απηή ηεο απάληεζεο ζε αίηεζε πιεξνθόξεζεο θαη ρνξήγεζεο εγγξάθσλ 

(παξ. 3), ζηα αηνµηθά θαη θνηλσληθά δηθαηώµαηα. Δπίζεο ην άξζξν 25 παξ.1 

εδάθ. γ΄ επηηάζζεη όηη όια ηα θξαηηθά όξγαλα ππνρξενύληαη λα δηαζθαιίδνπλ 

ηελ αλεµπόδηζηε θαη απνηειεζµαηηθή άζθεζε απηώλ ησλ δηθαησµάησλ, ηα 

νπνία «ηζρύνπλ θαη ζηηο ζρέζεηο µεηαμύ ηδησηώλ ζηηο νπνίεο πξνζηδηάδνπλ». 

ύµθσλα, ινηπόλ, µε ηελ «αξρή ηεο ηξηηελέξγεηαο», ην άξζξν 10 εθαξµόδεηαη 

θαη ζε θνξείο, πνπ λαη µελ δελ εµπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξµνγήο ηνπ 

λ.2690/1999, αιιά αλήθνπλ ζην ∆εµόζην ή αζθνύλ θαηά παξαρώξεζε 

δεµόζηα ππεξεζία (όπσο γηα παξάδεηγµα νη δεµνηηθέο επηρεηξήζεηο). ε θάζε 

πεξίπησζε, πέξαλ ηεο επηθιήζεσο ηνπ πληάγµαηνο, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

5, παξ. 1 λ.1943/1991 γηα απάληεζε, θαζώο θαη ηνπ άξζξνπ 16 λ.1599/1986 

γηα ρνξήγεζε εγγξάθσλ, δύλαηαη λα απνηειέζνπλ ηε λνµηθή βάζε πξνο 

ππνρξέσζε ησλ λνµηθώλ πξνζώπσλ ησλ ΟΣΑ, γηα απάληεζε ζε αηηήµαηα 

πνιηηώλ, θαζώο θαη γηα ρνξήγεζε εγγξάθσλ. Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 

πξνηείλεη ηελ πξνζζήθε ξεηήο δηάηαμεο ζην λ.3852/2010 (Πξόγξαµµα 

Καιιηθξάηεο), γηα ηελ ππνρξέσζε ησλ λνµηθώλ πξνζώπσλ ησλ ΟΣΑ, λα 

απαληνύλ ζηα αηηήµαηα ησλ πνιηηώλ θαη λα ρνξεγνύλ έγγξαθα, εληόο 

ζπγθεθξηµέλεο ζρεηηθήο πξνζεζµίαο.  
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Σξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνµέλνπ ησλ Υαξηώλ Τπνρξεώζεσλ πξνο ηνλ 

Καηαλαισηή (Υ.Τ.Κ.) µε ζηόρν ηελ εληαία αληηµεηώπηζε- εθαξκνγή νξηζµέλσλ 

βαζηθώλ δεηεµάησλ ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο (πξνζεζµίεο, πξόζβαζε ζε 

έγγξαθα θ.ιπ.) γηα ηνπο θνξείο ηνπ επξύηεξνπ δεµόζηνπ ηνµέα. Ο 

πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο πξνηείλεη ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 7, παξ. 3 ηνπ λ. 3429/2005 πνπ αθνξά ηελ 

ππνρξέσζε ησλ ∆ΔΚΟ λα θαηαξηίζνπλ Υάξηεο Τπνρξεώζεσλ πξνο ηνλ 

Καηαλαισηή. πγθεθξηµέλα, πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνηεµέλε δηάηαμε λα νξίδεη 

όηη νη Υ.Τ.Κ. πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πεξηέρνπλ δηαηάμεηο ζρεηηθά µε ηηο 

πξνζεζµίεο απάληεζεο, ηελ ππνρξέσζε πξσηνθόιιεζεο ησλ αηηεµάησλ θαη 

ηελ πξόζβαζε ζε έγγξαθα. Όζνλ δε αθνξά ηηο πξνζεζµίεο, πξνηείλεηαη λα 

ππάξρεη εληαία πξνζεζµία δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηεµάησλ ησλ πνιηηώλ γηα όιεο 

ηηο ∆ΔΚΟ θαηά ην πξόηππν ηνπ Κώδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο.  

Από ηελ θείµελε λνµνζεζία πξνβιέπεηαη πιέγµα πξνϋπνζέζεσλ, όξσλ θαη 

πεξηνξηζµώλ ζρεηηθά µε ηελ πξόζβαζε ζηα έγγξαθα (άξζξν 5 Κώδηθα 

∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο-λ.2690/1999), ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ ηνπ δεµόζηνπ ηνµέα (λ.3448/2006), ηελ επεμεξγαζία θαη 

πξνζηαζία ησλ δεδνµέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα (λ.2472/1997) θαη ηα 

πξνβιεπόµελα από εηδηθέο δηαηάμεηο απόξξεηα (π.ρ. θνξνινγηθό, ηαηξηθό 

απόξξεην θ.ιπ.). Παξάιιεια, µε ην άξζξν 6 «Πιεξνθνξηαθέο ππνρξεώζεηο 

ησλ θνξέσλ ηνπ δεµόζηνπ ηνµέα» ηνπ πξόζθαηνπ λ.3979/2011 πεξί 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ζεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ ηνπ 

δεµόζηνπ ηνµέα λα δεµνζηνπνηνύλ θαη λα θαζηζηνύλ πξνζηηέο - ηδίσο ζηνπο 

δηθηπαθνύο ηόπνπο ηνπο - ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπλ θαη εµπίπηνπλ ζην 

πεδίν ηεο αξµνδηόηεηαο θαη δξαζηεξηόηεηάο ηνπο, µε ηελ επηθύιαμε ησλ 

πξνβιεπνµέλσλ από ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο. ηε πξάμε, ν πκπαξαζηάηεο 

ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο έρεη δηαπηζηώζεη όηη ε πνιππινθόηεηα ηνπ 

θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ (πνιπλνµία θαη πνιπδηάζπαζε ηνπ νηθείνπ πεδίνπ 

θαλνληζηηθήο ξύζµηζεο ππό ην πξίζµα ηνπ ζθνπνύ εθάζηνηε λνµνζεηήµαηνο) 

θαη ε αλάγθε πξνζθπγήο ζπρλά ζε ζπζηεµαηηθή εξµελεία ησλ νηθείσλ 

εθαξµνζηέσλ δηαηάμεσλ από ηε δηνίθεζε έρνπλ σο απνηέιεζµα: αθελόο ηελ 
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εζθαιµέλε εθαξµνγή δηαηάμεσλ ζρεηηθά µε ηελ πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο 

ηνπ δεµνζίνπ ηνµέα θαη αθεηέξνπ ηνλ πεξηνξηζµό ησλ δηθαησµάησλ ησλ 

πνιηηώλ. Μάιηζηα, γίλεηαη επίθιεζε από ηε δηνίθεζε δηαηάμεσλ πνπ 

πξνβιέπνπλ πεξηνξηζµνύο ζην δηθαίσµα πξόζβαζεο (π.ρ. γηα ηελ πξνζηαζία 

δεδνµέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ή γηα ιόγνπο απνξξήηνπ) ρσξίο έξεηζµα 

θαη ελίνηε θαηαρξεζηηθά. Σα αλσηέξσ πξνβιήµαηα επηηείλνληαη ζε 

πεξηπηώζεηο πνπ ην νηθείν λνµνζεηηθό πιαίζην θαζίζηαηαη αηειέο, ιόγσ µε 

έθδνζεο ησλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε εθαξµνγή 

ηνπ. Καζίζηαηαη επνµέλσο επηηαθηηθή ε ζπζηεµαηνπνίεζε θαη ε θσδηθνπνίεζε 

ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ, ώζηε ην νηθείν θαλνληζηηθό πιαίζην πξόζβαζεο ζε 

έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο θνξέσλ ηνπ δεµόζηνπ ηνµέα λα είλαη θαηαξράο 

ζαθέο, γλσζηό θαη εύθνια πξνζβάζηµν ηόζν ζηνπο πνιίηεο όζν θαη ζηε 

δηνίθεζε/θνξείο ∆εµνζίνπ. Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο 

πξνηείλεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ λ. 3448/2006 πεξί πεξαηηέξσ ρξήζεο 

πιεξνθνξηώλ ηνπ δεµόζηνπ ηνµέα (άξζξν 14 «Κώδηθαο πξόζβαζεο ζηα 

δεµόζηα έγγξαθα.  

 

Από ηνλ Κώδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο πξνβιέπεηαη γεληθή πξνζεζµία 

δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ ησλ πνιηηώλ (50 εµέξεο + 10 εµέξεο αλ πξόθεηηαη 

γηα ππνζέζεηο αξµνδηόηεηαο πεξηζζόηεξσλ ππεξεζηώλ), εθόζνλ από εηδηθέο 

δηαηάμεηο δελ πξνβιέπνληαη µηθξόηεξεο πξνζεζµίεο. Παξάιιεια, παξέρεηαη ε 

δπλαηόηεηα έθδνζεο Κ.Τ.Α. γηα ηνλ νξηζµό δηαθνξεηηθώλ πξνζεζµηώλ γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ (ζπλήζσο µεγαιύηεξσλ), εθόζνλ ηνύην επηβάιιεηαη 

από εηδηθνύο ιόγνπο. ην πιαίζην απηό, έρεη εηζαρζεί µεγάινο αξηζµόο 

εμαηξέζεσλ από ην γεληθό θαλόλα πεξί πξνζεζµηώλ ηνπ Κώδηθα ∆ηνηθεηηθήο 

∆ηαδηθαζίαο. Αλ θαη ε ζέζπηζε εμαηξέζεσλ θξίλεηαη εύινγε θαη ζεµηηή, σζηόζν 

ζηελ πξάμε θαζίζηαηαη πξνβιεµαηηθή, δεδνµέλνπ όηη παξαηεξείηαη αλαηξνπή 

ηεο ζρέζεο θαλόλα-εμαίξεζεο. Με ηελ πξαθηηθή απηή, απνδπλαµώλεηαη ν 

νινθιεξσµέλνο ραξαθηήξαο ηεο ξύζµηζεο, ελώ παξάιιεια δηαθπβεύεηαη ε 

αζθάιεηα δηθαίνπ ηόζν γηα ηνλ πνιίηε, όζν ζπρλά θαη γηα ηε δηνίθεζε. Ο 

πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο θξίλεη ινηπόλ αλαγθαίν λα 
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«θσδηθνπνηεζνύλ» θαη λα αλαξηεζνύλ από ην Τπνπξγείν ∆ηνηθεηηθήο 

Μεηαξξύζµηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο ∆ηαθπβέξλεζεο αθελόο νη εηδηθέο δηαηάμεηο 

µε ηηο νπνίεο πξνβιέπνληαη πξνζεζµίεο δηεθπεξαίσζεο µηθξόηεξεο ηεο γεληθήο 

πξνζεζµίαο ησλ πελήληα [50] εµεξώλ θαη αθεηέξνπ δηαηάμεηο Κ.Τ.Α. µε ηηο 

νπνίεο νξίδνληαη δηαθνξεηηθέο πξνζεζµίεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ 

(ζπλήζσο µεγαιύηεξεο), δηόηη ηνύην επηβάιιεηαη από εηδηθνύο ιόγνπο. Γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηώλ, ηίζεηαη ν γεληθόο θαλόλαο, νη 

δηνηθεηηθέο αξρέο λα απαληνύλ ζε αηηήµαηα πνιηηώλ θαη λα δηεθπεξαηώλνπλ ηηο 

ζρεηηθέο ππνζέζεηο αµέζσο θαη αλ απηό δελ είλαη δπλαηόλ, εληόο ηεο 

πξνζεζµίαο ησλ πελήληα (50) εµεξώλ, θαη΄αλώηαην όξην…». Δπηζεµαίλεηαη 

δε όηη «νη δεµόζηεο ππεξεζίεο πξέπεη λα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα ώζηε 

λα εμππεξεηνύλ ηνπο πνιίηεο αµέζσο, δει. θαηά ηελ πξώηε πξνζέιεπζή ηνπο 

ζηελ ππεξεζία, πξνθεηµέλνπ λα απνθεύγεηαη ε ηαιαηπσξία µηαο δεύηεξεο 

επίζθεςεο, εθόζνλ ε θύζε ηνπ αηηήµαηνο ην επηηξέπεη. Δπίζεο δηαπηζηώλεηαη 

όηη δελ αξθεί λα πξνβιέπνληαη απιώο από ηηο νηθείεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

ζύληνµεο πξνζεζµίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηνηθεηηθώλ ελεξγεηώλ. Θα 

πξέπεη επηπιένλ ηνύηεο λα είλαη θαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηέο ζηνλ πνιίηε, 

ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ην θαηά πξνζέγγηζε ρξνληθό πιαίζην δξάζεο ηεο 

δηνίθεζεο/ησλ εµπιεθόµελσλ θνξέσλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππόζεζήο ηνπ 

θαη ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήµαηόο ηνπ. Κξίζηµν ζηνηρείν επνµέλσο απνηειεί ε 

πιεξνθόξεζε ηνπ πνιίηε γηα ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε 

ηεο ππόζεζήο ηνπ. Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο 

πξνηείλεη, ζηηο πεξηπηώζεηο ππνζέζεσλ πνπ έρεη νξηζηεί πξνζεζµία 

µεγαιύηεξε ηεο πξνβιεπόµελεο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα ∆ηνηθεηηθήο 

∆ηαδηθαζίαο, λα δίλεηαη ζηνλ πνιίηε µαδί µε ηνλ αξηζµό πξσηνθόιινπ ηεο 

αίηεζεο, επηζεµείσζε όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε πξνβιεπόµελε πξνζεζµία θαη ε 

δπλαηόηεηα αλαθνξάο ηνπ ζηελ αξµόδηα επηηξνπή γηα ηελ θαηαβνιή 

ρξεµαηηθήο απνδεµίσζεο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο. Αλ ε αίηεζε 

ππνβάιιεηαη από ηνλ πνιίηε ηαρπδξνµηθά ή µε ηειενµνηνηππία, λα 

ππνρξενύηαη ε ππεξεζία λα ηνπ ζηείιεη ζεµείσµα µε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία.  
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Σέινο, επηζεµαίλεηαη όηη, ελώ νη ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κ.∆.∆. 

θαζνξίδνπλ έλα γεληθό πιαίζην, πξνζδηνξίδνληαο γηα παξάδεηγµα ην ρξνληθό 

ζεµείν έλαξμεο ηεο πξνζεζµίαο εληόο ηεο νπνίαο ε δηνίθεζε νθείιεη λα 

απαληήζεη (θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζηε δεµόζηα ππεξεζία θαη ππνβνιή ή 

ζπγθέληξσζε ηνπ ζπλόινπ ησλ απαηηνύµελσλ δηθαηνινγεηηθώλ, 

πηζηνπνηεηηθώλ ή ζηνηρείσλ), ζηηο Κ.Τ.Α. µε ηηο νπνίεο πξνβιέπνληαη 

δηαθνξεηηθέο πξνζεζµίεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ησλ πνιηηώλ ην ελ 

ιόγσ πιαίζην θαζίζηαηαη αζαθέο, εμαξηώµελν ζπρλά από ηε δηαηύπσζε 

πξνεγνύµελσλ αμηνινγηθώλ θξίζεσλ, ηελ επέιεπζε αβέβαησλ γεγνλόησλ ή 

ηελ νινθιήξσζε ελδηάµεζσλ δηνηθεηηθώλ ελεξγεηώλ.  

Δπηπξνζζέησο νη πξνζεζµίεο γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ πνιηηώλ (ππνβνιή αίηεζεο, 

αλαθνξάο, δήισζεο ή άιινπ εγγξάθνπ ηνπ ελδηαθεξνµέλνπ) είλαη 

απνθιεηζηηθέο, εθηόο αλ ραξαθηεξίδνληαη ελδεηθηηθέο από ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, 

ελώ νη πξνζεζµίεο γηα ηε δξάζε ηεο δηνίθεζεο είλαη ελδεηθηηθέο, εθηόο αλ από 

ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πξνθύπηεη όηη είλαη απνθιεηζηηθέο (άξζξν 10 

«Πξνζεζµίεο πξνο ελέξγεηα» ηνπ Κ.∆.∆.). Τπεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ ∆εµνζίνπ 

εθαξµόδνληαο ηνλ παξαπάλσ θαλόλα, ζηελ πξάμε παξαβηάδνπλ ζπζηεµαηηθά 

θαη ελίνηε αδηθαηνιόγεηα ηηο δηαηάμεηο µε ηηο νπνίεο πξνβιέπνληαη δηνηθεηηθέο 

πξνζεζµίεο θαη ρξνληθά όξηα δξάζεο ηεο δηνίθεζεο.  

 

Δπίζπεπζε δηαδηθαζίαο απνδνρήο γλσµνδνηήζεσλ ηνπ Ννµηθνύ 

πµβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (Ν..Κ.) από ηα αξµόδηα όξγαλα. Δίλαη πνιύ ζπρλό 

θαηλόµελν ην λα εθδίδνληαη γλσµνδνηήζεηο ηνπ Ν..Κ. πνπ ξπζµίδνπλ 

ζπγθεθξηµέλα δεηήµαηα, αιιά ε ∆ηνίθεζε λα µελ µπνξεί λα πξνβεί ζηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, δηόηη νη γλσµνδνηήζεηο εθθξεµνύλ πξνο απνδνρή ζηα 

αξµόδηα όξγαλα .Μάιηζηα, ε αλαµνλή απηή µπνξεί λα δηαξθέζεη αθόµε θαη 1-2 

ρξόληα. Θα πξέπεη λα επηζεµαλζεί όηη ε µε ύπαξμε πξνζεζµηώλ γηα ηελ 

απνδνρή ή µε ησλ γλσµνδνηήζεσλ ηνπ Ν..Κ. παξάγεη θαηλόµελα 

αδηαθάλεηαο θαη θαθνδηνίθεζεο θαη πξνθαιεί θαζπζηεξήζεηο ζηε δηεθπεξαίσζε 

ππνζέζεσλ ησλ πνιηηώλ. Απαηηείηαη ινηπόλ έλα ζύζηεµα επίζπεπζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο απνδνρήο γλσµνδνηήζεσλ ηνπ Ν..Κ. από ηα θαηά πεξίπησζε 
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αξµόδηα όξγαλα (π.ρ. Τπνπξγό, Γεληθό Γξαµµαηέα Πεξηθέξεηαο θιπ). Ο 

πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο πξνηείλεη λα ηεζεί ρξνληθό 

πιαίζην 1-2 µελώλ γηα ηελ απνδνρή ή µε ησλ γλσµνδνηήζεσλ ηνπ Ννµηθνύ 

πµβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο από ηα αξµόδηα όξγαλα.  

 

H ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε απνηειεί εμέιημε πνπ επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηηο 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζύγρξνλεο δεµόζηαο δηνίθεζεο. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3979/2011 πεξί 

Ηιεθηξνληθήο ∆ηαθπβέξλεζεο ηίζεηαη ην ζεζµηθό πιαίζην παξνρήο 

ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ από θνξείο ηεο δηνίθεζεο ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Ωζηόζν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

απαηηείηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ λνµνζεηηθνύ θαη ζεζµηθνύ πιαηζίνπ µε ηελ 

έθδνζε ησλ ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ, ησλ Κ.Τ.Α. θαη ησλ Π.∆/ησλ θαη΄ 

εμνπζηνδόηεζε ηνπ λόµνπ απηνύ. Η ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο ζε πεξηβάιινλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο εθηηµάηαη όηη ζα βειηηώζεη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

πνιίηε παξέρνληάο ηνπ πξόζβαζε ζε έλα επξύηαην θάζµα ειεθηξνληθώλ 

ππεξεζηώλ, ελώ ηαπηόρξνλα ε δηάζεζε ησλ πιεξνθνξηώλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

∆εµνζίνπ µέζσ ησλ δηθηπαθώλ ηόπσλ ηνπο ζα ζπµβάιεη ζηε δηάρπζε ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ζηελ θάιπςε ειιεηµµάησλ πιεξνθόξεζεο πνπ εµπνδίδνπλ 

ηελ άζθεζε δηθαησµάησλ ή ηελ εθπιήξσζε ππνρξεώζεσλ ησλ πνιηηώλ. Η 

παξνρή ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (γηα παξάδεηγµα e-ΚΔΠ) 

πξνϋπνζέηεη αλαβάζµηζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεµάησλ ησλ 

ππεξεζηώλ/θνξέσλ ηνπ ∆εµνζίνπ θαη ηελ επίηεπμε δηα-ιεηηνπξγηθόηεηαο 

µεηαμύ ηνπο, ώζηε όια ηα δεδνµέλα πνπ αθνξνύλ ηνλ πνιίηε θαη είλαη 

αλαγθαία γηα ηε δηεθπεξαίσζε µηαο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο λα είλαη άµεζα 

δηαζέζηµα ζε θάζε θνξέα πνπ ζπµµεηέρεη ζηα επηµέξνπο ζηάδηα µέρξη ηελ 

νινθιήξσζή ηεο. Απαηηείηαη ινηπόλ ελνπνίεζε θαη δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ 

βάζεσλ δεδνµέλσλ ηνπ δεµνζίνπ ηνµέα, θαζώο θαη παξνρή δηθαηώµαηνο 

πξόζβαζεο πηζηνπνηεµέλσλ ρξεζηώλ ζηα δεδνµέλα ησλ βάζεσλ. Γηα 

παξάδεηγµα:  ∆ηαζύλδεζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξµαο ησλ ΚΔΠ 

(kep.gov.gr) µε ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεµα TAXIS. Πξνο ηελ θαηεύζπλζε 
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απηή, σο ζεηηθό βήµα απνηηµάηαη ε πξόζθαηε έθδνζε ηεο αξηζµ. πξση. 

ΤΑΠ/Φ.19.7/1658/10.5.2013 εγθύθιηνπ ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ ∆ηνηθεηηθήο Μεηαξξύζµηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

∆ηαθπβέξλεζεο, µε ηελ νπνία παξέρνληαη νδεγίεο πξνο ηα ΚΔΠ γηα ηελ 

αλαβάζµηζε ησλ παξερόµελσλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηνλ πνιίηε θαη 

ηελ επηρείξεζε, µε ηελ αμηνπνίεζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Θπξίδαο Υξήζηε-ΔΡΜΗ, 

ώζηε λα δεµηνπξγεζεί έλα απνζεηήξην ειεθηξνληθώλ (δεµόζησλ) εγγξάθσλ 

ηνπ πνιίηε-ρξήζηε ηνπ ΔΡΜΗ, πνπ µπνξνύλ λα ρξεζηµνπνηεζνύλ γηα ηηο 

ππνζέζεηο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ µε ηε δεµόζηα δηνίθεζε 

Ηιεθηξνληθή ∆ηαζύλδεζε επηµέξνπο βάζεσλ δεδνµέλσλ νρεµάησλ 

(πξώελ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ, Γεληθήο Γξαµµαηείαο 

Πιεξνθνξηαθώλ πζηεµάησλ, ∆.Ο.Τ., ΟΣΑ, Διιεληθήο Αζηπλνµίαο…) γηα ηε 

δεµηνπξγία εληαίνπ «Μεηξώνπ Ορεµάησλ», ζην νπνίν ζα θαηαρσξείηαη άµεζα 

θάζε µεηαβνιή, πξνθεηµέλνπ ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο δεδνµέλσλ λα 

ρξεζηµνπνηνύληαη από ηνπο επηµέξνπο θνξείο γηα δηάθνξνπο ζθνπνύο (πρ. 

µεηαβηβάζεηο θπξηόηεηαο νρήµαηνο, ηέιε θπθινθνξίαο, πνηλέο ΚΟΚ, βεβαίσζε 

θαη είζπξαμε πξνζηίµσλ θ.ιπ.). Ηιεθηξνληθή δηαζύλδεζε ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθόξµαο ησλ ΚΔΠ (kep.gov.gr) µε ηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνµέλσλ 

ιεμηαξρείσλ ησλ δήµσλ, ώζηε λα ρνξεγείηαη άµεζα ην πηζηνπνηεηηθό ζηνλ 

αηηνύµελν πνιίηε. Μεηαμύ ησλ πηζηνπνηεµέλσλ δηαδηθαζηώλ πνπ 

δηεθπεξαηώλνληαη µέζσ ησλ ΚΔΠ πεξηιαµβάλεηαη ε ρνξήγεζε ιεμηαξρηθώλ 

πξάμεσλ γάµνπ, γέλλεζεο θαη ζαλάηνπ. Όµσο µε βάζε ηα πξνβιεπόµελα, ν 

ξόινο ησλ ΚΔΠ πεξηνξίδεηαη απιώο ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο 

(ππνβνιή αηηήµαηνο από ηνλ πνιίηε γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ => 

δηαβίβαζε αηηήµαηνο ηνπ πνιίηε ζηελ αξµόδηα ππεξεζία => έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθνύ από ηελ ππεξεζία => παξαιαβή πηζηνπνηεηηθνύ από ηνλ 

πνιίηε). Ωζηόζν, γηα ηε µείσζε ηνπ δηνηθεηηθνύ θόζηνπο θαη ηελ επηηάρπλζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο ηνπ αηηνύµελνπ πηζηνπνηεηηθνύ ζηνλ πνιίηε, ζηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνµέλσλ ησλ Λεμηαξρείσλ 

(π.ρ. ∆ήµνο Αζελαίσλ), πξνηείλεηαη λα δηαζπλδεζνύλ ειεθηξνληθά µε ηα 

Λεμηαξρεία, πξνθεηµέλνπ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά λα εθδίδνληαη από ην ΚΔΠ 
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θαη λα ρνξεγνύληαη άµεζα ζηνλ αηηνύµελν πνιίηε. Γηα παξάδεηγκα βεβαίσζε 

µόληµεο θαηνηθίαο θαη ην θξηηήξην ηεο εληνπηόηεηαο . Η δηαδηθαζία γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο βεβαίσζεο µόληµεο θαηνηθίαο πάζρεη ιόγσ ηεο δηάζηαζεο 

µεηαμύ πξαγµαηηθήο θαη πξνθύπηνπζαο από ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαηνηθίαο. 

Διιείςεη ππνρξέσζεο δήισζεο ηεο µόληµεο θαηνηθίαο, δελ ππάξρεη αζθαιήο 

ηξόπνο πηζηνπνίεζεο ηεο µόληµεο θαηνηθίαο ησλ δηαµελόλησλ ζηελ Διιάδα, 

νύηε ζπγθεθξηµέλνο αξηζµόο ή/θαη είδνο δηθαηνινγεηηθώλ από ηα νπνία λα 

πξνθύπηεη µε αζθάιεηα ν ηόπνο µόληµεο θαηνηθίαο. Απηό έρεη σο απνηέιεζµα 

ηελ έθδνζε βεβαηώζεσλ αµθίβνιεο αθξίβεηαο θαη ηηο δηαξθείο αµθηζβεηήζεηο 

είηε από ελδηαθεξόµελνπο είηε από δεµόζηεο ππεξεζίεο γηα επλνηνθξαηηθέο ή 

απζαίξεηεο δηαδηθαζίεο. Από ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα ∆ήµσλ θαη 

Κνηλνηήησλ (λ.3463/2006 άξζξν 279), πξνβιέπεηαη απόδεημε πξαγµαηηθήο 

εγθαηάζηαζεο ζην δήµν µέζσ ινγαξηαζµνύ ∆ΔΚΟ, εθθαζαξηζηηθνύ ∆.Ο.Τ. θαη 

θάζε άιινπ πξόζθνξνπ µέζνπ εθηόο µόλεο ηεο ππνβνιήο ππεύζπλεο 

δήισζεο ηνπ ελδηαθεξνµέλνπ. Ωζηόζν, ε έλλνηα ηνπ πξόζθνξνπ µέζνπ δελ 

πξνζδηνξίδεηαη µε αθξίβεηα µε απνηέιεζµα, ζηηο πεξηπηώζεηο απνπζίαο 

ινγαξηαζµνύ ∆ΔΚΟ ή εθθαζαξηζηηθνύ ∆.Ο.Τ., νη πνιίηεο λα ηαιαηπσξνύληαη 

ππνβάιινληαο επαλεηιεµµέλα αίηεζε θαη δηθαηνινγεηηθά θαζώο ηα 

πξνζθνµηδόµελα ζηνηρεία δελ θξίλνληαη επαξθή από ην δήµν γηα ηε ρνξήγεζε 

βεβαίσζεο µόληµεο θαηνηθίαο. Γηα παξάδεηγκα ην θξηηήξην ηεο «εληνπηόηεηαο» 

έρεη απνηειέζεη, θπξίσο ηα ηειεπηαία ρξόληα, θξηηήξην γηα ηελ απόιαπζε 

νξηζµέλσλ δηθαησµάησλ θαη πξνϋπόζεζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αηηεµάησλ 

αζηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηε δηεθδίθεζε δηαθόξσλ παξνρώλ (πξνζιήςεηο, 

µεηαδεµνηεύζεηο, ελίζρπζε ππξνπαζώλ, άδεηα εθµεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ 

θ.ιπ.). Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο πξνηείλεη: 1. Δληαίν 

πξνζδηνξηζµό ησλ απνδεηθηηθώλ µέζσλ µόληµεο εγθαηάζηαζεο, ώζηε ε 

ρνξήγεζε ηεο βεβαίσζεο λα µελ εμαξηάηαη από ηελ θξίζε ηνπ εθάζηνηε 

δήµνπ θαη λα µελ ηαιαηπσξνύληαη νη πνιίηεο µε πξόζζεηεο αηηήζεηο θαη 

ζπµπιεξσµαηηθά δηθαηνινγεηηθά. 2. Σε δεµηνπξγία ειεθηξνληθνύ µεηξώνπ, 

ζην νπνίν θάζε θάηνηθνο ηεο ρώξαο λα ππνρξενύηαη λα δειώζεη έλαλ θαη µόλν 

δήµν µόληµεο θαηνηθίαο. Πεξαηηέξσ, ε πνιηηεία λα ππνρξενύηαη ζε 

ειεθηξνληθή δηαζηαύξσζε ηεο µνλαδηθόηεηαο ηεο δήισζεο, ώζηε θάζε 
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πνιίηεο λα µπνξεί λα δειώζεη µόλνλ έλαλ δήµν. ε πεξίπησζε µεηαθίλεζεο, ν 

πνιίηεο λα ππνρξενύηαη λα δειώζεη ηελ αιιαγή ηνπ δήµνπ, πξνηνύ πξνβεί ζε 

νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή ηνπ µε ην ∆εµόζην ή ∆ΔΚΟ.  

Πξναπαηηνύµελν γηα ηελ εθαξµνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

απνηειεί ε επαλεμέηαζε ησλ δηνηθεηηθώλ δηαδηθαζηώλ. ην πιαίζην απηό 

θξίλεηαη ρξήζηµε ε ηππνπνίεζε ησλ πξνβιεπόµελσλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ 

δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ µε ηε δεµηνπξγία ππνδεηγµάησλ δηαζέζηµσλ ζην 

∆ηαδίθηπν ζε θάζε ελδηαθεξόµελν, θαζώο θαη ε δεµηνπξγία ιίζηαο ησλ 

απαηηνύµελσλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε επηµέξνπο δηνηθεηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ (Checklist),ζην πξόηππν ηεο δηαδηθαζίαο δηεθπεξαίσζεο 

αηηεµάησλ ησλ πνιηηώλ µέζσ ησλ ΚΔΠ, ε νπνία ζα πξέπεη λα επεθηαζεί θαη ζε 

άιιεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ( αλά Γήκν) . Δδώ εθηηµάηαη όηη ζα πξέπεη λα 

δνζεί έµθαζε ζε ζέµαηα επηθαηξνπνίεζεο / ελεµέξσζεο ησλ δηθηπαθώλ 

ηόπσλ ηνπ ∆εµνζίνπ. Οη θνξείο νθείινπλ λα ιαµβάλνπλ µέξηµλα θαη λα 

πξνβαίλνπλ ζηηο απαηηνύµελεο ελέξγεηεο ζρεηηθά µε ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη 

ηελ ελεµέξσζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ δηαζέηνπλ ζε θνηλή ρξήζε µέζσ ησλ 

δηθηπαθώλ ηόπσλ ηνπο, ώζηε λα εγγπώληαη ηελ πιεξόηεηα, ηελ εγθπξόηεηα, 

ηε λνµηµόηεηα θαη ελ γέλεη ηελ πνηόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ. Δπηπιένλ, 

θαηά ηελ αλάξηεζε πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ ζηνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο 

πξνηείλεηαη ε αλαγξαθή ησλ εθδόζεσλ µε επηζήµαλζε ηπρόλ αιιαγώλ θαη 

µεηαβνιώλ ζηελ ηζρύνπζα λνµνζεζία θαη δηαδηθαζία. Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ 

Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο πξνηείλεη ηε δεµηνπξγία εληαίαο λνµηθήο βάζεο 

θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ, εγθπθιίσλ θ.ιπ. άµεζα πξνζβάζηµεο ζηε δηνίθεζε, 

ζηνπο πνιίηεο, ζηνπο λνµηθνύο θ.ιπ. ρσξίο θόζηνο αλά Γήκν. Γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο, ζα µπνξνύζε λα θαζηεξσζεί - ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο 

ηνπ λνµνζεηηθνύ πιαηζίνπ - ε ππνρξέσζε ησλ ππεξεζηώλ λα πξνβαίλνπλ ζε 

άηππε θαη δηαξθή «θσδηθνπνίεζε» ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ, ε νπνία ζα 

αλαξηάηαη ζηνλ νηθείν δηαδηθηπαθό ηόπν . Η λνµηθή βάζε πιεξνθνξηώλ ζα 

µπνξνύζε ζηε ζπλέρεηα λα δηεπξπλζεί µε έληαμε λνµνινγίαο δηθαζηεξίσλ, 

γλσµνδνηήζεσλ Ν..Κ., δηνηθεηηθώλ ιύζεσλ κε πξνθήξπμε ζέζεσο Ννκηθνύ 

Δπηζηήκνλα. Γηα ηελ άκεζε πιεξνθόξεζε πνιηηώλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη ηελ 
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αζθαιή δηεθπεξαίσζε ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ώζηε λα 

παξέρεηαη νινθιεξσµέλε πιεξνθόξεζε ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο από 

έλα θεληξηθό ζεµείν, ζρεηηθά µε όιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο µε ηε δεµόζηα 

δηνίθεζε (θπζηθέο θαη ειεθηξνληθέο). Πεξαηηέξσ απαηηείηαη ελίζρπζε ηεο 

«θηιηθόηεηαο» δηθηπαθώλ ηόπσλ θνξέσλ ηνπ ∆εµνζίνπ, θπξίσο ΟΣΑ  µε ηε 

δεµηνπξγία πιήξσλ, επηθαηξνπνηεµέλσλ θαη θηιηθώλ πξνο ην µέζν ρξήζηε 

ηζηνζειίδσλ θνξέσλ ηνπ ∆εµνζίνπ µε εληαία µνξθή, θαζώο θαη επξεηεξίαζε 

θαη παξνρή ππεξεζηώλ θαηαιόγνπ θαη αλαδήηεζεο, ώζηε λα δηεπθνιύλνληαη νη 

πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ θαη ζηνηρείσλ θαη λα 

επηηπγράλεηαη ε πξόζβαζε ζε ρξήζηµε θαη νξγαλσµέλε πιεξνθνξία µέζσ ησλ 

δηθηπαθώλ ηόπσλ.  

εκείσζε : ην άξζξν 2 ηεο Κ.Τ.Α.3021/19/53/2005 (ΦΔΚ 1440 Β΄), 

πξνβιέπεηαη ε απηνπξόζσπε ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ, ρσξίο λα 

ππάξρεη πξόβιεςε γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη αδπλαµία απηνπξόζσπεο 

θαηάζεζεο. ε εγθύθιην ηεο ∆ηεύζπλζεο Οξγάλσζεο Ννµνζεζίαο ηεο ΔΛ.Α. (Α.Π. 

7011/10/71θ/30.11.2005) ζρεηηθά µε ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, 

πξνβιέπεηαη όηη «ζε πεξίπησζε πνπ ν πνιίηεο είλαη αδύλαηνλ λα µεηαθηλεζεί θαη λα 

πξνζέιζεη ζην θαηάζηεµα ηεο Αζηπλνµηθήο Τπεξεζίαο (άηνµα µε αλαπεξίεο, 

αζζελείο) ηόηε ην αξµόδην όξγαλν επηβάιιεηαη λα µεηαβαίλεη ζηελ θαηνηθία ηνπ 

ελδηαθεξόµελνπ πξνθεηµέλνπ λα βεβαηώζεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απηνύ. Δδώ 

θξίλεηαη αλαγθαία ε λνµνζεηηθή ξύζµηζε ηνπ ζέµαηνο.  

 

Από ην ρεηξηζµό ησλ αλαθνξώλ ησλ πνιηηώλ ζην πκπαξαζηάηε ηνπ 

Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο πξνθύπηεη όηη απαηηείηαη επαλαζρεδηαζµόο ησλ 

δηνηθεηηθώλ ειέγρσλ ζε επίπεδν ζηόρσλ, επηπέδσλ, δηαδηθαζηώλ, µεραληζµώλ, 

εξγαιείσλ ειέγρνπ, θπξώζεσλ θ.ιπ. από ηελ νπηηθή ηεο απινύζηεπζεο 

δηαδηθαζηώλ, ηεο επίηεπμεο απνηειεζµαηηθόηεηαο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο 

δηαθάλεηαο. Αλαγθαία θαζίζηαηαη ε ζηαδηνπνίεζε ησλ ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ 

(απνθπγή επηθαιύςεσλ αξµνδηνηήησλ ειεγθηηθώλ µεραληζµώλ, πξνζθόµηζεο 

ησλ ίδησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηνπο πνιίηεο θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα 

ειέγρνπ), θαζώο θαη ε πιήξεο αηηηνιόγεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ ειεγθηηθνύ 
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θνξέα γηα ην ζύλνιν ησλ ειεγρόµελσλ πξνϋπνζέζεσλ. Γηα παξάδεηγκα 

πξνηείλεηαη ε ζεζµνζέηεζε θαη πξόθξηζε ινγηθώλ εμώδηθεο επίιπζεο ησλ 

δηαθνξώλ πνιηηώλ µε ηε δηνίθεζε, µε: - αμηνπνίεζε, επαλαζρεδηαζµό θαη 

επέθηαζε πθηζηάµελσλ δπλαηνηήησλ εμώδηθεο επίιπζεο (π.ρ. εμώδηθε 

επίιπζε θνξνινγηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ δηαθνξώλ, ελεξγνπνίεζε αξµνδηνηήησλ 

εμώδηθνπ ζπµβηβαζµνύ ηεο Οηθνλνµηθήο Δπηηξνπήο ή ηνπ ∆εµνηηθνύ 

πµβνπιίνπ θαηά πεξίπησζε-άξζξν 72 λ.3852/2010 «Πξόγξαµµα 

Καιιηθξάηεο»), - ηππνπνίεζε δηαδηθαζηώλ επίιπζεο δηαθνξώλ, - ζέζπηζε 

θξηηεξίσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αληηθεηµεληθόηεηαο θαη ηεο αµεξνιεςίαο ηνπ 

θξίλνληνο νξγάλνπ θ.ιπ.  
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ΓΗΜΟΣΗ ΚΑΙ ΣΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  

 

Γεώπγιορ Φεπετζάκηρ 

 


