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«Ζ Υάξηα Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ ηνπ Γεκφηε πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο εθδφζεθε απφ ην Γήκν 

ηζσλίαο θαη ππφθεηηαη ζε ζπλερείο αλαλεψζεηο θαη βειηηψζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ».  
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Ο Γήκνο καο, κε πςειφ αίζζεκα επζχλεο απέλαληη ζηνπο δεκφηεο ηνπ θαη κε βαζηθφ ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο απηνχο, πξνρψξεζε ζηελ 

επεμεξγαζία θαη ζχληαμε ηεο Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποτρεώσεων τοσ Δημότη, ζηελ νπνία 

θαηαγξάθνληαη: 

 

 Ζ νξγαλσηηθή δνκή θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ καο  

 Οη παξερφκελεο απφ ην Γήκν θαη Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα ππεξεζίεο  

 Οη ρξνληθέο πξνζεζκίεο εληφο ησλ νπνίσλ νθείινπλ λα ελεξγνχλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, θαζψο 

απηέο ηνπ Γεκνζίνπ γεληθά 

 Οη δηνηθεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη φηαλ νη ππεξεζίεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηνπο πνιίηεο  

 Σα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ζε πεξηπηψζεηο θαηλνκέλσλ θαθνδηνίθεζεο. 

 

Η Χάρτα είλαη ν πξαθηηθφο νδεγφο ηνπ πνιίηε θαη ν ζχκβνπινο ηνπ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ην 

Γήκν. Γηα ηε Γεκνηηθή Αξρή, απνηειεί δέζκε κέηξσλ θαη είλαη δέζκεπζή ηεο πξνο εζάο, γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.       
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ΔΔΗΗΑΑΓΓΧΧΓΓΖΖ  
 

 

 

 

ΣΣηη  εείίλλααηη  εε  ρράάξξηηαα  θθααηη  ππννύύ  ρρξξεεζζηηκκεεύύεεηη;;  
 

Ζ ράξηα είλαη ν πξαθηηθφο νδεγφο ηνπ πνιίηε θαη ν ζχκβνπινο ηνπ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ην Γήκν. Γηα 

ηε Γεκνηηθή Αξρή, απνηειεί δέζκε κέηξσλ θαη είλαη ε δέζκεπζή ηεο πξνο εζάο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Με ηε ράξηα: 

 

  Γηακνξθψλεηαη ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γήκνπ καο πξνο ηνλ πνιίηε κε 

ζαθέζηεξν ηξφπν. 

  Αλαδεηθλχνληαη ηα δηθαηψκαηά ζαο, ψζηε λα κελ ηα αλαδεηάηε θάζε θνξά ζηηο 

δηάζπαξηεο δηαηάμεηο. 

  Δληζρχεηαη ε ππεπζπλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ καο ζην ρεηξηζκφ ησλ δεηεκάησλ πνπ ζαο 

αθνξνχλ. 

 

ΟΟηη  ΑΑξξρρέέοο  ππννππ  δδηηέέππννππλλ  ηηεε  δδξξάάζζεε  ηηννππ  ΓΓήήκκννππ  
 

Οη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο είλαη: 

 

 Ζ Ννκηκόηεηα 

 

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

Υψξαο, ζηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ζην Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο». 

 

 Ζ Γηαθάλεηα 

 

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

θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνλ αθνξνχλ. 

 

 Ζ Πιεξνθόξεζε 

 

Ο Γήκνο εμαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε θαη ππεχζπλε πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ θαη πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν 

πιεξνθφξεζεο κε έληππα, ειεθηξνληθά ή άιια κέζα. 

 

 Ζ 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. 

 

 Ζ Φηιηθόηεηα 

 

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

ππάιιειν πνπ ρεηξίδεηαη ηελ ππφζεζή ηνπ. Σα έγγξαθα ηνπ Γήκνπ πξνο απηφλ είλαη εμαηνκηθεπκέλα, κε 

ηνλ απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ηφλν. Ο δεκφηεο δελ έρεη ηελ αίζζεζε φηη ηηο ππνζέζεηο ηνπ ρεηξίδνληαη 

αλψλπκα, απνκαθξπζκέλα θαη απξνζπέιαζηα φξγαλα πνπ δελ έρνπλ θαηαλφεζε ζηα πξνβιήκαηά ηνπ. 
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 Ζ Ακεξνιεςία 

 

Οη ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ δξνπλ ακεξφιεπηα θαη είλαη αλεμάξηεηα απφ επηξξνέο 

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

 

 Ζ Υξεζηή θαη αδηάθζνξε δηνίθεζε 

 

Ζ Γεκνηηθή Αξρή δηαζθαιίδεη, κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ θαζηεξψλεη, ηελ έληηκε θαη άκεκπηε 

δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο, ηεξνπκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε ησλ θαλφλσλ ηεο επηείθεηαο θαη ηεο 

θαιφπηζηεο εθαξκνγήο ησλ λφκσλ. 

 

 Ζ Αληαπόθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ δεκνηώλ 

 

Ο Γήκνο θαηαγξάθεη θαη παξεκβαίλεη ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ, έρνληαο σο γλψκνλα ηελ 

ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αληαπφθξηζή ηνπ ζε απηέο. 

 

 Ζ Απνηειεζκαηηθόηεηα 

 

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

επηηπγράλεηαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

 

ΖΖ  ΓΓηηννηηθθεεηηηηθθήή  δδννκκήή  ηηννππ  ΓΓήήκκννππ  

 
Ο Γήκνο καο πξνήιζε απφ ηε ζπλέλσζε ησλ Γήκσλ ηζσλίαο θαη Σνξψλεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ 

Ν.3852/2010 (Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο»)*. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηηο δηαηάμεηο απηέο ν Γήκνο καο 

απνηειείηαη απφ δχν (2) Γεκνηηθέο Δλφηεηεο, ηέζζεξηο (4) Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο θαη δχν (2) Σνπηθέο 

Κνηλφηεηεο. 

 

Πην αλαιπηηθά, ν Γήκνο απνηειείηαη απφ ηηο : 

 

1. Γεκνηηθή Δλόηεηα ηζσλίαο                                      2. Γεκνηηθή Δλόηεηα Σνξώλεο 

 

■ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Νηθήηε                                           ■ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα πθηάο                

■ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Αγίνπ Νηθνιάνπ                  ■    Σνπηθή     Κνηλφηεηα άξηεο 

■ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Νένπ Μαξκαξά   

■ Σνπηθή     Κνηλφηεηα Μεηαγγηηζίνπ 

  

  

ΟΟηη  ΤΤππεεξξεεζζίίεεοο  ηηννππ  ΓΓήήκκννππ  
 

Οη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο θαζψο θαη φισλ ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Γήκν καο θνξέσλ 

(Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θ.ιπ.) βξίζθνληαη ζηα παξαθάησ θηίξηα: 

 

 ■    ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ 

 

o Έδξα Γήκνπ ηζσλίαο  

o Νηθήηε Σ.Κ.63088 

 

 ■ Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Κνηλφηεηαο Αγίνπ Νηθνιάνπ Σ.Κ. 63078 

 

 ■ Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Νένπ Μαξκαξά Σ.Κ. 63081   

 

 ■ Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Μεηαγγηηζίνπ Σ.Κ.63078 
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 ■ Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Κνηλφηεηαο πθηάο Σ.Κ.63072 

 

 ■ Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Σνπηθήο Κνηλφηεηαο άξηεο Σ.Κ.63072  

 

 ■         Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) πθηάο Σ.Κ.63072 

 

 ■         Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) Νηθήηεο  Σ.Κ.63072  

 

 ■ «Ζ Αιιειεγγχε» Γήκνο ηζσλίαο Σ.Κ.63088 

 

 ΚΑΠΖ  Νηθήηεο, 

 ΚΑΠΖ  Σνξψλεο 

 ΚΑΠΖ  Μαξκαξά,   

 ΚΑΠΖ  άξηεο,  

 ΚΑΠΖ  Μεηαγγηηζίνπ,  

 ΚΑΠΖ  Αγ. Νηθνιάνπ  

 ΚΔΦΟ άξηεο  

 ΚΔΦΟ Μεηαγγηηζίνπ  

 Παηδηθφο ηαζκφο πθηάο  

 Βνήζεηα ζην ζπίηη Γεκνηηθήο Δλφηεηαο πθηάο 

 Βνήζεηα ζην ζπίηη Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νηθήηεο 

 

 ■ «Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ ηζσλίαο Γήκνο ηζσλίαο Σ.Κ.63088 

 

 ■ Ληκεληθφ Σακείν ηζσλίαο  Νηθήηε Γήκνο ηζσλίαο Σ.Κ.63088 

 

 ■         Γεκνηηθή Αλψλπκε Δηαηξία Γήκνο ηζσλίαο Σ.Κ.63072  

 

 

(Μέζσ ησλ δξνκνινγίσλ ηνπ ΚΣΔΛ) 
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■ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

 

1. “ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ (Ν.Π.Γ.Γ.)  

 

 (Γ/λζε) 

        Γήκνο ηζσλίαο  

        Νηθήηε Σ.Κ.63088 

 

Δηδηθφηεξα ην ΝΠΓΓ «Ζ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ» ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο θαζίζηαηαη θαζνιηθφο δηάδνρνο ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ: 

 

 ΚΑΠΖ  Νηθήηεο, 

 ΚΑΠΖ  Σνξψλεο 

 ΚΑΠΖ  Μαξκαξά,   

 ΚΑΠΖ  άξηεο,  

 ΚΑΠΖ  Μεηαγγηηζίνπ,  

 ΚΑΠΖ  Αγ. Νηθνιάνπ  

 ΚΔΦΟ άξηεο  

 ΚΔΦΟ Μεηαγγηηζίνπ  

 Παηδηθφο ηαζκφο πθηάο  

 Βνήζεηα ζην ζπίηη Γεκνηηθήο Δλφηεηαο πθηάο 

 Βνήζεηα ζην ζπίηη Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νηθήηεο 

 

 (πγθνηλσλία κέζσ ησλ δξνκνινγίσλ ηνπ ΚΣΔΛ).  

 

 

2.            ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (Ν.Π.Η.Γ.) 

 

 «ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΗΘΩΝΗΑ» 

 «ΗΘΩΝΗΑ» Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ν. 3463/2006 

 

 (Γ/λζε) 

        Γήκνο ηζσλίαο  

        Νηθήηε Σ.Κ.63088 

  

 (πγθνηλσλία κέζσ ησλ δξνκνινγίσλ ηνπ ΚΣΔΛ).  

 

 3.       ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ (Ν.Π.Γ.Γ) 

 

             (Γ/λζε) 

        Γήκνο ηζσλίαο  

        Νηθήηε Σ.Κ.63088 

 

4. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ   

 

            (Γ/λζε) 

        Γήκνο ηζσλίαο  

        πθηά  Σ.Κ.63072 

 

       Σει. Δπηθνηλσλίαο & fax:  23750 41906 

       Email: tedpsoma@otenet.gr 

Δηδηθφηεξα ε Γεκνηηθή Αλψλπκε Δηαηξία ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο έρεη ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο ηα θάκπηλγθ:  
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 Πιαηαλίηζη  ηει.: 23750 94535 

 Αριάδα       ηει.: 23750 94654 

 Μχινη          ηει.:23750 41905 

 

5. ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

6. ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  

 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηελ Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε: 

www.dimossithonias.gr  

Καη λα επηθνηλσλήζεηε ζην Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: dimarxos@dimossithonias.gr  

 

ΣΣνν  σσξξάάξξηηνν  εεξξγγααζζίίααοο  ηησσλλ  δδεεκκννηηηηθθώώλλ  ππππεεξξεεζζηηώώλλ  
 

Γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζαο κε ηηο ππεξεζίεο καο, είλαη ρξήζηκν λα γλσξίδεηε: 

 

 ■ Σν σξάξην εξγαζίαο 

 

Σν σξάξην εξγαζίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ αξρίδεη ζηηο 7:30 π.κ. θαη ιήγεη ζηηο 3:00 κ.κ. γηα φιν ην 

έηνο (ρεηκψλα-θαινθαίξη). 

 

Δμαηξνχληαη: α) ηα ΚΔΠ, φπνπ εθαξκφδεηαη εηδηθφ σξάξην 08:00 π.κ. 14:30.  

 

 ■ Οη ώξεο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνύ 

 

Ζ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ γίλεηαη θάζε εξγάζηκε εκέξα απφ ηηο 8:30 π.κ. έσο ηηο 2:30 κ.κ. ζε φιεο ηηο 

δεκνηηθέο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε απηέο πνπ εθαξκφδνπλ εηδηθφ σξάξην, φπνπ νη ψξεο εμππεξέηεζεο 

ζπκπίπηνπλ κε ην σξάξην εξγαζίαο. 

 

 Αξγίεο – εκηαξγίεο 

 

Πξηλ μεθηλήζεηε γηα θάπνηα ζπλαιιαγή κε ηηο ππεξεζίεο καο, βεβαησζείηε φηη δελ είλαη αξγία. Αλ είλαη 

εκηαξγία, πξέπεη λα γλσξίδεηε πσο νη ππεξεζίεο καο θιείλνπλ θαηά 2-3 ψξεο λσξίηεξα. 

 

 ■ Αξγίεο γεληθά (ζην δεκόζην) 

 ■ Ζ 1ε Ηαλνπαξίνπ. 

 ■ Σα Θενθάλεηα (6ε Ηαλνπαξίνπ). 

 ■ Ζ Καζαξή Γεπηέξα. 

 ■ Ζ 25ε Μαξηίνπ. 

 ■ Ζ Μεγάιε Παξαζθεπή. 

 ■ Ζ Γεπηέξα ηνπ Πάζρα. 

 ■ Ζ 1ε Μαΐνπ. 

 ■ Ζ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο (Γεπηέξα Πεληεθνζηήο). 

 ■ Ζ ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ (15ε Απγνχζηνπ). 

 ■ Ζ 28ε Οθησβξίνπ. 

 ■ Ζ 1ε θαη 2ε εκέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ (25ε θαη 26ε Γεθεκβξίνπ).   

 

 Τπελζπκίδεηαη φηη θαη ζην Γήκν καο, φπσο ζε φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, 

εθαξκφδεηαη ε πελζήκεξε εβδνκαδηαία εξγαζία (εθηφο αββάηνπ θαη Κπξηαθήο) πιελ ηεο 

ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο. 

 

 ΠΡΟΟΧΗ: 
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 ην Γήκν καο, έρεη νξηζηεί επί πιένλ σο εκέξα αξγίαο ε 15
ε
 επηεκβξίνπ εκέξα ενξηαζκνχ ηνπ 

Αγίνπ Νηθήηα Πνιηνχρν, έδξαο Γήκνπ ηζσλίαο.   

 ■ Ζκηαξγίεο 

 ■ Ζ παξακνλή Υξηζηνπγέλλσλ. 

 ■ Ζ παξακνλή ηνπ Νένπ έηνπο. 

 ■ Ζ παξακνλή ησλ Θενθαλείσλ. 

 ■ Ζ Μεγάιε Πέκπηε. 
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ΔΔΞΞΤΤΠΠΖΖΡΡΔΔΣΣΖΖΖΖ  ΣΣΟΟΤΤ  ΠΠΟΟΛΛΗΗΣΣΖΖ  
 

ΟΟηη  ππππννρρξξεεώώζζεεηηοο  δδεεκκόόζζηησσλλ  ππππεεξξεεζζηηώώλλ  
 

Όηαλ ππνβάιιεηε κηα αίηεζε ζην Γήκν 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. Αλ ε αίηεζή ζαο έρεη ππνβιεζεί ζε αλαξκφδηα ππεξεζία, απηή νθείιεη, κέζα 

ζε ηξεηο (3) εκέξεο, λα ηε δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη λα ζαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηφηε πνπ πεξηήιζε ε αίηεζε ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία (άξζξν 4 ηνπ Ν.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 ). 

 

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 

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 ηηο αηηήζεηο πνπ ζηέιλεηε κε ηειενκνηνηππία (fax) θαη λα απαληνχλ ζε αηηήκαηα 

παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιιεηε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) (άξζξν 14 ηνπ 

Ν.2672/1998, ΦΔΚ 290 Α ). 

 

7 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 ). 

 



ΓΓΓήήήκκκνννοοο   ηηηζζζσσσλλλίίίαααοοο                                                                                                                                                                                        ΥΥΥάάάξξξηηηααα    δδδηηηθθθαααηηησσσκκκάάάηηησσσλλλ    θθθαααηηη   ππππππνννρρρξξξεεεψψψζζζεεεσσσλλλ   ηηηνννπππ   δδδεεεκκκφφφηηηεεε   

ειίδα - 12 - απφ 37 

Πηα 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. 

 

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

 

9 Να επηθπξώλνπλ θσηναληίγξαθα ειιεληθψλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ απφ ην πξσηφηππν ή απφ 

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

 

10 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'). 

 

11 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 ). 

 

12 Να πξνβαίλνπλ ζηελ αλαζχζηαζε ηνπ θαθέινπ πνπ έρεηε ππνβάιεη θαη έρεη απσιεζζή (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 Π.Γ/γκα 

114/2005, ΦΔΚ 165 Α ). 

 

13 Να ζαο επηηξέπνπλ ηελ πξόζβαζε ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα (π.ρ. πξαθηηθά θαη απνθάζεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθζέζεηο, κειέηεο) θαη, εθφζνλ έρεηε εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ, 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. 

 

14 Να ζαο θαινύλ ζε πξνεγνχκελε αθξφαζε, 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 ). 

 

15 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 ). 

 

16 Να θαζηεξώλνπλ ώξεο ππνδνρήο θνηλνύ (γηα ηηο ψξεο ππνδνρήο ηνπ θνηλνχ απφ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ Γήκνπ, βι. παξαπάλσ). 

 

17 Να ηεξνύλ 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 θ.ιπ 
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18 Να παξέρνπλ κε ηξόπν ζαθή, απιό θαη θαηαλνεηό θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία, δηεπθξίληζε, 

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

ππνζέζεψλ ηνπο. 

 

ΣΣαα  ΚΚέέλληηξξαα  εεμμππππεεξξέέηηεεζζεεοο  ππννιιηηηηώώλλ  
 

(Ν.3013/2002, ΦΔΚ 102 Α', όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη) 

 

 Μέζσ ησλ Κ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ 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. 

 

 Δζείο αξθεί λα ζπκπιεξψζεηε κηα αίηεζε ζην Κ.Δ.Π. θαη νη ππάιιεινη ζα αλαιάβνπλ λα θέξνπλ εηο 

πέξαο ηελ ππφζεζή ζαο. 

 

 Πηα 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 (βι. 

παξαθάησ), πνπ ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε, επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα. 

 

ΣΣαα  ΚΚ..ΔΔ..ΠΠ..  ηηννππ  ΓΓήήκκννππ  κκααοο: 
 

 ■ 1
ν
 Κ.Δ.Π. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Νηθήηεο   

 

Γηεύζπλζε: Νηθήηε Υαιθηδηθήο Σ.Κ. 63100  

Αξηζ. ηειεθ.: 23750 - 20244 

fax:23750 - 20247 

Χξάξην ιεηηνπξγίαο: 07:30 15:00 

Πξόζβαζε: Μέζσ ησλ δξνκνινγίσλ ηνπ ΚΣΔΛ 

 

 ■ 2
ν
 Κ.Δ.Π. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα πθηάο   

 

Γηεύζπλζε:πθηά Υαιθηδηθήο Σ.Κ. 63072  

Αξηζ. ηειεθ.: 23750 - 41722 

fax:23750 - 41182 

Χξάξην ιεηηνπξγίαο: 07:30 15:00 

Πξόζβαζε: Μέζσ ησλ δξνκνινγίσλ ηνπ ΚΣΔΛ 

 

ΖΖ  εεζζλληηθθήή  ππύύιιεε  δδεεκκόόζζηηααοο  δδηηννίίθθεεζζεεοο  ««EErrmmiiss»»  
 

(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. 

 

ΟΟηη  ηηεειιεεθθσσλληηθθέέοο  ααηηηηήήζζεεηηοο  κκέέζζσσ  ηηννππ  11550022  

https://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis
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(άξζξν 22 ηνπ Ν.2539/1997, ΦΔΚ244Α) 

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-

Πηζηνπνεηηθά». 

 

ΟΟηη  ηηεειιεεθθσσλληηθθέέοο  ααηηηηήήζζεεηηοο  κκέέζζσσ  ηηννππ  11550000  
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. 

 

ΟΟηη  ααηηηηήήζζεεηηοο  κκέέζζσσ  δδηηααδδηηθθηηύύννππ  
αο παξέρεηαη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεηε αηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ ζαο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, εθφζνλ βέβαηα δηαζέηεηε ζχλδεζε 

κε ην δηαδίθηπν (internet) ή απφ θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (internet cafe), 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). 
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΗΗΑΑ  ΣΣΟΟΤΤ  ΠΠΟΟΛΛΗΗΣΣΖΖ  

 
ΣΣνν  δδηηθθααίίσσκκαα  γγηηαα  ππιιήήξξεε  ααππννδδεεκκίίσσζζεε  
(άξζξν 7παξ. 1 ηνπ Ν.3242/2004, ΦΔΚ102Α') 

 

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 δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο απνδεκίσζεο 

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. 

Σελ αίηεζε απνδεκίσζεο 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 άξζξνπ δεύηεξνπ, παξ. 2β 

ηνπ Ν.2690/1999 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ: 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Βαζ. νθίαο 15,  

Σ.Κ. 106 74, Αζήλα  

Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: 210 33.93.101, -102, -104, -106, -108, -110,113, -115 Fax: 210-33.93.020, 210-

33.93.100 

 

 ■ ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ Δθαξκνγήο Ννκνζεζίαο άξζξνπ δεύηεξνπ, παξ. 2β ηνπ 

Ν.2690/1999 ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Γήκνπ καο, θαζψο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην γεσγξαθηθφ ηεο ρψξν 

(Ν.Π.Γ.Γ., Γ.Ο.Τ., Γήκνη, Πεξηθέξεηεο θ.ιπ.): 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Γεκνθξαηίαο & Παπαλδξένπ 1 

Σ.Θ. 43, 63100 Πνιχγπξνο  

Σειεθ. επηθνηλσλίαο: 2371021595 

Fax: 2371021598 

 

OO  έέιιεεγγρρννοο  ηησσλλ  ππξξάάμμεεσσλλ  ηηννππ  ΓΓήήκκννππ  
(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 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 
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ζπιινγηθψλ ή κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) 

κελψλ, αθφηνπ ε απφθαζε έρεη δεκνζηεπζεί ή εθδνζεί. 

 

ΖΖ  εεηηδδηηθθήή  δδηηννηηθθεεηηηηθθήή  ππξξννζζθθππγγήή  
(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. 

 

ΖΖ  ααλλααθθννξξάά  ζζηηνν  ζζππλλήήγγννξξνν  ηηννππ  ππννιιίίηηεε  

  
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. 

 

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.Κ115 28, 

πεξηνρή Υίιηνλ). Σα γξαθεία ηνπ είλαη αλνηθηά απφ ηηο 8:30 ην πξσί έσο ηηο 2:00 ην κεζεκέξη, απφ ηε 

Γεπηέξα έσο ηελ Παξαζθεπή. Αλαθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη κε ηειενκνηνηππία (fax) ζηνλ 

αξηζκφ 210 - 72.92.129. Πα 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 

 

ΖΖ  θθααηηααγγγγεειιίίαα  ζζηηννλλ  ΔΔππξξσσππααίίνν  ΓΓηηαακκεεζζννιιααββεεηηήή  

  
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.  

Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο:  

Ο Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο (The European Ombudsman)  

1, Avenue du President Robert Schuman  

B.P. 403  

FR- 67001 Strasbourg Cedex, France  
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αξηζκ. ηειεθψλνπ: 00 33 388.172.313  

fax: 00 33 388.179.062  

e-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int 

 

ΣΣνν  ζζώώκκαα  εεππηηζζεεσσξξεεηηώώλλ  --  εειιεεγγθθηηώώλλ  δδεεκκόόζζηηααοο  δδηηννίίθθεεζζεεοο  

  
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, 

 ■ 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 ηζηνρψξν ηνπ .Δ.Δ.Γ.Γ.: 

www.seedd.gr  

ηνηρεία επηθνηλσλίαο: 

Σαρπδ. δηεχζπλζε: Λεσθ. πγγξνχ 60,  

Σ.Κ. 117 42, Αζήλα.  

Ώξεο ππνδνρήο θνηλνχ: 12:00 κ.κ. - 2:20 κ.κ.  

Σειεθ. επηθνηλσλίαο: 210 92.81.800, 210 92.81.921  

Fax: 210 92.81.819  

E-mail: seedd@seedd.gr 

 

ΟΟ  γγεελληηθθόόοο  εεππηηζζεεσσξξεεηηήήοο  δδεεκκόόζζηηααοο  δδηηννίίθθεεζζεεοο  

  
Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 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 Πεληθφο 

Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο: 
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 ■ 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 Πξαθείν ηνπ, 

ζρεηηθά κε θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο ζηνπο αλσηέξσ θνξείο θαη ζηα ψκαηα Διέγρνπ απηψλ 

 ■ Γηεμάγεη έιεγρν ησλ εηήζησλ δειψζεσλ νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο («πφζελ έζρεο») ησλ 

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

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ Κξάηνπο 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 

  

 

ΖΖ  ααλληηααππννθθξξηηηηηηθθήή  δδεεκκόόζζηηαα  δδηηννίίθθεεζζεε  --  ππππεεξξεεζζίίεεοο  κκίίααοο  ζζηηάάζζεεοο    

  
 ■ Ση είλαη ε Αληαπνθξηηηθή Γηνίθεζε: 

 

Ο παιαηφηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνο έλα ζχζηεκα θαλφλσλ, πνπ πξέπεη λα 

ππαθνχνπλ νη πνιίηεο - δηνηθνχκελνη, έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ έλα ζχζηεκα, ην νπνίν έρεη σο 

πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ. 

 

Σν λέν αμίσκα, ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε αληαπνθξηηηθή δηνίθεζε είλαη απιφ θαη ζπγθεθξηκέλν: 

 

Οη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη νη Γεκφζηνη Οξγαληζκνί ππάξρνπλ θπξίσο γηα λα εμππεξεηνχλ ηνπο πνιίηεο. 

Οη παξαδνζηαθέο αμίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηζφηεηα, λνκηκφηεηα θ.ιπ. εμαθνινπζνχλ λα 

απνηεινχλ ην ζεκέιην ιίζν γηα ηε ζχγρξνλε Αληαπνθξηηηθή Γηνίθεζε, αιιά παξάιιεια ζεσξνχληαη σο 

αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ αμηψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Γηνίθεζεο πξνο ηνπο πνιίηεο. 

Οη λέεο απηέο αμίεο είλαη: 

 

 Α. Ζ 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. Ζ 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. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ 
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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. Γ. Ζ 

πξνζβαζηκφηεηα 

 

Οη πνιίηεο πξέπεη λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηε Γηνίθεζε κε πνιινχο ηξφπνπο θαη ζε ψξεο πνπ 

δηεπθνιχλνληαη. Ζ αλάγθε απηή νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο. 

  

 ■ Ση είλαη νη Τπεξεζίεο κηαο ηάζεο 

 

χκθσλα κε ηηο παξαδνζηαθέο αξρέο, ε νξγάλσζε ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ απέβιεπε θαηά θχξην ιφγν 

ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, παξά ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. 

 

Ζ θηινζνθία ηεο ζχγρξνλεο Αληαπνθξηηηθήο Γηνίθεζεο, αληίζεηα, επηβάιιεη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο λα 

έρνπλ σο ζηφρν θπξίσο ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε. 

 

Ο πνιίηεο αλ είλαη δπλαηφλ, κε κηα κφλν επίζθεςε, ζε κηα κφλν Γεκφζηα Τπεξεζία, λα ηθαλνπνηεί φιεο 

ηνπ ηηο αλάγθεο. 

 

 ■ Πνην είλαη ην ζπκβόιαηό καο κε ηνπο δεκόηεο; 

 

ηφρνο καο είλαη θάζε δξαζηεξηφηεηα, θάζε ηκήκα, θάζε εξγαδφκελνο ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν, 

αξρίδνληαο απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δεκνηψλ καο θαη κάιηζηα 

κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Πα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ν Γήκνο καο εθαξκφδεη ηηο 

παξαθάησ κνξθέο Τπεξεζηψλ κηαο ηάζεο: 

 

 ■ Δμππεξέηεζε από έλα ζεκείν 

 

Ο Γεκφηεο πιεξνθνξείηαη πιήξσο απφ έλα κφλν ζεκείν. Αληί, δειαδή, λα απεπζχλεηαη ζηηο δηάθνξεο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο, απεπζχλεηαη ζε έλα κφλν ζεκείν, ζην γξαθείν Δμππεξέηεζεο θαη 

Δπηθνηλσλίαο ηνπ δεκφηε ή ζην ηειέθσλν 23753 50100, απφ ην νπνίν ζα κπνξεί λα ιακβάλεη 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο. 

 

 ■ Δμππεξέηεζε από έλα πξόζσπν 

 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ δεκφηε απφ ην δήκν καο, απαηηείηαη γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κηα ζεηξά απφ δηαδνρηθέο ελέξγεηεο ησλ νξγαληθψλ καο κνλάδσλ. 

Πξνθεηκέλνπ ν δεκφηεο λα κελ ηαιαηπσξείηαη απεπζπλφκελνο δηαδνρηθά ζε δηάθνξα ηκήκαηα θαη 

ζπλεξγαδφκελνο κε δηαθνξεηηθνχο ππαιιήινπο, κέρξη λα νινθιεξσζεί ε φιε δηαδηθαζία, ε Τπεξεζία 

καο νξίδεη ηνλ ππάιιειν ηακαηάθεο Θεφδσξνο, ν νπνίνο κεξηκλά γηα ην ζέκα ηνπ θαη ζπλεξγάδεηαη κε 

ην ζπγθεθξηκέλν πνιίηε- δεκφηε. 

 

 ■ Δμππεξέηεζε εηδηθώλ νκάδσλ πνιηηώλ 

 

Μηα άιιε κνξθή ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο, πνπ εθαξκφδεη ν Γήκνο καο, είλαη ε νκαδνπνίεζε ησλ πνιηηψλ 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ε εμππεξέηεζή ηνπο απφ αληίζηνηρεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο. 

Σέηνηεο νκάδεο είλαη νη ειηθησκέλνη, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, νη εηεξνδεκφηεο, νη κεηνλφηεηεο θ.ιπ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ελδηαθεξφκελνο απεπζχλεηαη ζε κηα κφλν ππεξεζία ζηε Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ- 

Οηθνλνκηθνχ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ. 

 

ΖΖ  ΑΑζζηηηηθθήή  ΚΚααηηάάζζηηααζζεε  ηηννππ  ΠΠννιιίίηηεε  
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1.Γέλλεζε – Γήισζε γέλλεζεο  

 

Αξκόδηα Τπεξεζία : Λεμηαξρείν   

Κάζε γέλλεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα σο γεγνλφο ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ, πξέπεη λ΄αλαθέξεηαη ζην Λεμηαξρείν 

ηνπ Γήκνπ.  

Δκπξόζεζκε πξνζεζκία δήισζεο: Δληφο 10 (δέθα) εκεξψλ απφ ηνλ ηνθεηφ  

Δθπξόζεζκε πξνζεζκία δήισζεο: Απφ ηελ 11ε (ελδέθαηε) κέρξη θαη ηελ 100ε (εθαηνζηή) εκέξα 

δειψλεηαη κε ηελ θαηαβνιή πξνζηίκνπ (ραξηφζεκν 4,40€). Μεηά ηελ εθαηνζηή εκέξα δειψλεηαη κε 

θαηαβνιή πξνζηίκνπ 13,21€ ραξηφζεκν ζε δηπιφηππν είζπξαμεο (επηπιένλ 20% ΟΓΑ).  

Τπόρξενη γηα ηε δήισζε: Ο παηέξαο, ν γηαηξφο, ε καία, ε κεηέξα θαη θάζε ηξίηνο πνπ απνδεδεηγκέλα 

παξαζηάζεθε ζηνλ ηνθεηφ.  

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζύληαμε Λεμηαξρηθήο Πξάμεο γελλήζεσο : 

I. Γειηίν γέλλεζεο απφ ηελ θιηληθή, ην νπνίν ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην καηεπηήξα 

ηαηξφ.  

II. Πξάμε πξνζδηνξηζκνχ επσλχκνπ ηέθλσλ, πνπ ήδε πξέπεη λα ππάξρεη απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ 

γάκνπ ησλ γνλέσλ.  

III. Γειηία ηαπηφηεηαο ησλ γνλέσλ.  

IV. Λεμηαξρηθή θαξηέια ή νηθνγελεηαθφ βηβιηάξην.  

V. Λεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ ησλ γνλέσλ.  

VI. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

 

2.Όλνκα – Γήισζε νλόκαηνο  

 

Αξκόδηα Τπεξεζία : Λεμηαξρείν ηνπ ηφπνπ θαηαρψξεζεο ή ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ  

Ζ δήισζε νλνκαηνδνζίαο ηέθλνπ είλαη πξναηξεηηθή, αιιά ακεηάθιεηε απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα δηελεξγεζεί 

θαη δειψλεηαη πξν ηεο βαπηίζεσο ηνπ παηδηνχ.  

Ζ νλνκαηνδνζία γίλεηαη κε ηε δήισζε θαη ησλ δχν γνλέσλ ή κφλν ηνπ ελφο, ν νπνίνο φκσο απαξαίηεηα 

πξέπεη λα θέξεη καδί ηνπ έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ άιινπ, ζεσξεκέλε λφκηκα γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο.  

ηελ έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην θχξην φλνκα πνπ επηζπκνχλ λα δψζνπλ νη 

γνλείο ζην παηδί ηνπο.  

Σξίην πξφζσπν κπνξεί λα δειψζεη ην φλνκα, κε εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην, ππνγεγξακκέλν 

θαη απφ ηνπο δχν γνλείο, πνπ απαξαίηεηα πξέπεη λα αλαθέξεη ην φλνκα ηνπ παηδηνχ.  

Γήισζε Βάπηηζεο   

Αξκόδηα ππεξεζία : Λεμηαξρείν ηνπ ηφπνπ βάπηηζεο  

Κάζε βάπηηζε πνπ ιακβάλεη ρψξα σο γεγνλφο ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ, πξέπεη λ΄αλαθέξεηαη ζην Λεμηαξρείν. 

Αλ ε βάπηηζε ηειεζηεί ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν απφ ηνλ ηφπν γέλλεζεο, δειψλεηαη ζην ιεμηαξρείν ηνπ ηφπνπ 
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βάπηηζεο φπνπ ζπληάζζεηαη έθζεζε βάπηηζεο θαη δηαβηβάδεηαη αληίγξαθν ηεο ζην ιεμηαξρείν ηνπ ηφππ 

γέλλεζεο κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο   

Δκπξόζεζκε πξνζεζκία δήισζεο: Δληφο 90 (ελελήληα) εκεξψλ απφ ηε δηελέξγεηά ηεο.  

Δθπξόζεζκε πξνζεζκία δήισζεο: Απφ ηελ 90ε εκέξα, κέρξη θαη ηελ 180ε κε ραξηφζεκν 4,40€. Μεηά 

ηελ 180ε εκέξα, κε θαηαβνιή πξνζηίκνπ (Υαξηφζεκν ζε δηπιφηππν είζπξαμεο δεκνζίνπ ηακείνπ) 

13,21€.  

 Τπόρξενη γηα ηε δήισζε: Οη γνλείο ηνπ παηδηνχ, ν αλάδνρνο, ν ίδηνο ν βαπηηζζείο, θαζψο θαη νη εμ 

αίκαηνο ζπγγελείο ηνπ κέρξη ηξίηνπ βαζκνχ 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζύληαμε Λεμηαξρηθήο Πξάμεο Βαπηίζεσο:  

I. Γήισζε Βαπηίζεσο, ηελ νπνία ζπληάζζεη ν ηεξέαο πνπ ηειεί ην κπζηήξην, ππνγεγξακκέλε απφ 

ηνλ ηεξέα, ηνπο γνλείο θαη ηνλ αλάδνρν.  

II. Σαπηφηεηα ηνπ δεινχληα.  

III. Λεμηαξρηθή Πξάμε Γάκνπ  

3.Δπώλπκν – Γήισζε Δπσλύκνπ  

Με ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζην νηθνγελεηαθφ δίθαην, νη γνλείο ππνρξεψλνληαη λα έρνπλ πξνζδηνξίζεη κε 

θνηλή ακεηάθιεηε δήισζή ηνπο ην επψλπκν ησλ παηδηψλ ηνπο ( πνπ κπνξεί λα είλαη είηε ηνπ ελφο ησλ 

ζπδχγσλ είηε ζπλδπαζκφο ησλ επσλχκσλ, πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξα απφ δχν επψλπκα). Παξάιεηςε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ επσλχκνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηα παηδηά λα 

παίξλνπλ ην επψλπκν ηνπ παηέξα ηνπο.(Αζηηθφο Κψδηθαο, Άξζξν 1505). 

Αξκόδηα ππεξεζία : Ζ δήισζε γίλεηαη πξηλ ην γάκν είηε ζε ζπκβνιαηνγξάθν είηε ζην ιεηηνπξγφ (ι.ρ. 

ηεξέα) πνπ ζα ηειέζεη ην γάκν, νπνίνο θαη νθείιεη λα δεηήζεη ζρεηηθή δήισζε.  

4. Δγγξαθή ζηα Γεκνηνιόγηα θαη ζηα Μεηξώα Αξξέλσλ – Μεηαδεκόηεπζε  

Δγγξαθή ζηα Γεκνηνιόγηα 

Αξκόδηα Τπεξεζία : Ο Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ θαηαγσγήο ή θαηνηθίαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

Γηθαηνινγεηηθά:  

I. Ζ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ  

II. Πξνθεηκέλνπ γηα άληξα Πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζην κεηξψν αξξέλσλ θαη 

πξνθεηκέλνπ γηα γπλαίθα πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην κεηξψν αξξέλσλ ηνπ παηέξα ηεο (αλ είλαη 

άγακε) ή ηνπ ζπδχγνπ ηεο (αλ είλαη έγγακε), γηα απφδεημε ηεο ηζαγέλεηαο ηεο. 

III. Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο, ε νπνία πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κέζα ζε ελελήληα (90) εκέξεο απφ 

ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο, εθφζνλ ππάξρεη. Γηαθνξεηηθά βεβαίσζε απφ ηα βηβιία ηεο εθθιεζίαο 

ή νπνηνδήπνηε άιιν επίζεκν ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ ειηθία. 

IV. Πξάμε θαζνξηζκνχ ειηθίαο πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ αξκφδην Έιιελα Πξφμελν, είηε απφ ηνλ 

αξκφδην Γήκαξρν/Πξφεδξν Κνηλφηεηαο. 

V. Λεμηαξρηθή Πξάμε γάκνπ (εθφζνλ είλαη έγγακνο) ή είλαη άγακνο ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ ησλ 

γνλέσλ ηνπ γηα απφδεημε ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ. 

VI. Βεβαίσζε ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο απ΄ φπνπ θαηάγεηαη ν ελδηαθεξφκελνο φηη δεξ είλαη 

γξακκέλνο ζην δεκνηνιφγην (απηή ππνβάιιεηαη φηαλ ν ελδηαθεξφκελνο δεηεί λα εγγξαθεί φρη ζην 
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δεκνηνιφγην ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο πνπ νθείιεη λα γξαθηεί, αιιά ζην δεκνηνιφγην ηνπ 

δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο φπνπ έρεη κφληκα εγθαηαζηαζεί). 

VII. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ φηη δελ είλαη γξακκέλνο ζην δεκνηνιφγην άιινπ δήκνπ ή 

θνηλφηεηαο. 

Με ην Ν. 3463/2006 ΦΔΚ 114Α ην αλήιηθν πξψην παηδί πνπ γελλήζεθε ζε γάκν ησλ γνλέσλ ηνπ απνθηά 

ηε δεκνηηθφηεηα ή ηεο κεηέξαο ηνπ ή ηνπ παηέξα ηνπ κε θνηλή δήισζε ησλ γνλέσλ ζην ιεμηαξρείν ηνπ 

ηφπνπ θαηάξηηζεο ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο (είηε ζπγρξφλσο κε ηε δήισζε ηεο γέλλεζεο είηε ζε 

πξνζεζκία 90 εκεξψλ απφ απηή). 

Αλ νη γνλείο είλαη δηαδεπγκέλνη, ην παηδί απνθηά ηε δεκνηηθφηεηα εθείλνπ πνπ αζθεί ηε γνληθή κέξηκλα. 

Σν ηέθλν πνπ γελλήζεθε ρσξίο γάκν ησλ γνλέσλ ηνπ απνθηά ηε δεκνηηθφηεηα ηεο κεηέξαο ηνπ. 

ε πεξίπησζε αλαγλψξηζεο (αλήιηθν) κπνξεί λα απνθηήζεη κε θνηλή δήισζε ησλ γνλέσλ ηνπ ζην 

ιεμίαξρν ηνπ ηφπνπ θαηαρψξεζεο ηεο δήισζεο αλαγλψξηζεο ηε δεκνηηθφηεηα ηνπ παηέξα ή ηεο κεηέξαο 

απφ ηφηε πνπ έγηλε ε αλαγλψξηζε. Αλ ε αλαγλψξηζε γίλεη κε δηθαζηηθή απφθαζε ρσξίο λα θαζνξίδεηαη κε 

απηή ε δεκνηηθφηεηα, απνθηά εθείλε ηεο κεηέξαο ηνπ. ε πεξίπησζε πηνζεζίαο, ν αλήιηθνο απνθηά ηε 

δεκνηηθφηεηα ηνπ ελφο απφ ηνπο ζεηνχο γνλείο θαη εθαξκφδνληαη αλάινγα ηα ίδηα πνπ ηζρχνπλ γηα ην 

ηέθλν πνπ γελλήζεθε ζε γάκν ησλ γνλέσλ ηνπ (βιέπε παξαπάλσ). 

Δγγξαθή ζηα Μεηξώα Αξξέλσλ 

Αξκφδηα ππεξεζία : Ο Γήκνο ζην δεκνηνιφγην ηνπ νπνίνπ είλαη γξακκέλνο ν αλήιηθνο ή νθείιεη λα είλαη 

γξακκέλνο θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί θηήζεσο δεκνηηθφηεηαο. Αλ πξφθεηηαη γηα ελήιηθν φ Γήκνο ηεο 

πξνηηκήζεσο ηνπ. 

Γηθαηνινγεηηθά :  

I. Αίηεζε ελδηαθεξνκέλνπ 

II. Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ή (ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη) θάζε επίζεκν ζηνηρείν (ι.ρ. 

βεβαηψζε εθεκεξίνπ) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ειηθίαο ηνπ. 

III. Τπεχζπλε δήισζε πεξί κε εγγξαθήο ζην Μεηξψν άιινπ δήκνπ 

IV. Λεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ γνλέσλ 

V. Πξάμε θαζνξηζκνχ ειηθίαο πνπ ζπληάζζεηαη είηε απφ ηηο κνλάδεο θαηαηάμεσο ησλ 

Έλνπισλ Γπλάκεσλ, είηε απφ ηελ αξκφδηα Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, είηε απφ ηνλ 

αξκφδην Έιιελα Πξφμελν. 

Γηαδηθαζία : Ζ εγγξαθή ζηα κεηξψα αξξέλσλ ησλ λενγέλλεησλ γίλεηαη ρσξίο αίηεζε ησλ γνλέσλ ηνπο, 

κε ηε κέξηκλα ηεο πνιηηείαο. 

Μεηαδεκόηεπζε  

Αξκόδηα Τπεξεζία : Ο Γήκαξρνο φπνπ ν ελδηαθεξφκελνο επηζπκεί λα κεηαδεκνηεχζεη. 

Γηθαηνινγεηηθά: 

I. Αίηεζε  

II. Βεβαίσζε δεκνηηθήο αξρήο γηα ηελ επηπιένλ ησλ δχν (2) εηψλ δηακνλή ζηε δηεχζπλζε πνπ 

δειψλεη ν ελδηαθεξφκελνο. 

III. Πηζηνπνηεηηθφ κεηαδεκφηεπζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ απφ ην δεκνηνιφγην ηνπ Γήκνπ απ΄ φπνπ 

κεηαδεκνηεχεη. 
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εκείσζε  

o Γελ απαηηείηαη ε πξνυπφζεζε δηεηίαο  

o Σνπ ελφο ησλ ζπδχγσλ γηα ηελ εγγξαθή ζηελ νηθνγελεηαθή κεξίδα ηνπ άιινπ, ησλ πξψελ 

ζπδχγσλ εμαηηίαο ιχζεο ηνπ γάκνπ γηα λα απνθηήζνπλ ηε δεκνηηθφηεηα πνπ είραλ πξηλ 

απφ ην γάκν. 

o Σνπ ελειίθνπ (άλσ ησλ 18 εηψλ) γηα λα απνθηήζεη ηε δεκνηηθφηεηα πνπ είραλ αξρηθά 

απηφο ή νη γνλείο ηνπ  

o Αλ πξφθεηηαη γηα αλήιηθν θαη κεηαδεκνηεχζεη έλαο απφ ηνπο γνλείο, απαηηείηαη (λένο) 

πξνζδηνξηζκφο απφ ηνπο γνλείο ηεο δεκνηηθφηεηαο ηνπ αλειίθνπ κε ακεηάθιεηε δήισζή 

ηνπο ζην δήκαξρν ή πξφεδξν ηεο θνηλφηεηαο απ΄ φπνπ κεηαδεκνηεχεη. 

o Αλ δελ γίλεη δήισζε, ην αλήιηθν πνπ έρεη ηε δεκνηηθφηεηά απηνχ πνπ κεηαδεκνηεχεη 

αθνινπζεί ηε λέα δεκνηηθφηεηα. Αλ δελ ηελ έρεη, δηαηεξεί ηε δεκνηηθφηεηά ηνπ. 

Γηαδηθαζία: Δθδίδεηαη πξάμε ηνπ Γεκάξρνπ ζε 2-5 εκέξεο κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ 

πξάμε ηνπ δεκάξρνπ θνηλνπνηείηαη ζην δήκν απφ ηνλ νπνίν κεηαδεκνηεχεη γηα ηε δηαγξαθή ηνπ. 

  5.Έθδνζε Άδεηαο Γάκνπ 

Αξκόδηα ππεξεζία : Γήκνο ηεο ηειεπηαίαο θαηνηθίαο ηνπ κειιφλπκθνπ. 

Γηθαηνινγεηηθά: 

I. Αίηεζε (Ο δήκνο ρνξεγεί έληππα ησλ αηηήζεσλ) 

II. Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο  

III. Γήισζμ ηνπ Ν. 1599/1986 ΦΔΚ 75
Α
  φπνπ βεβαηψλεηαη φηη: ν κειιφλπκθνο δελ έρεη θψιπκα γηα 

γάκν απφ ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 1350,1351,1352,1354,1356,1357,1360 ηνπ Α.Κ., είλαη 

θάηνηθνο δήκνπ θαη αλ ηειεί πξψην γάκν ή δεχηεξν θ.ι.π. 

IV. Γηα αλήιηθνπο θάησ ησλ 18λ εηψλ, ρξεηάδεηαη δηθαζηηθή απφθαζε 

V. Γηαδεπθηήξην γηα ηνπο ρσξηζκέλνπο ή Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ εθφζνλ ππάξρεη ζάλαηνο  

VI. Γεκνζίεπζε αγγειίαο γάκνπ ζε εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο (πξνζθνκίδνληαη δπν 

θχιια, έλα γηα ηνλ θαζέλα) 

Οη  Αιινδαπνί πξέπεη λα θέξνπλ: 

I. Βεβαίσζε ηεο νηθείαο πξνμεληθήο ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηνπο ζηελ Διιάδα, φηη δελ έρνπλ 

θψιπκα γάκνπ ( κεηαθξαζκέλν ζηα Διιεληθά απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ). 

II. Λεμηαξρηθή πξάμε γελλήζεσο (λφκηκα επηθπξσκέλε θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλε ζηα Διιεληθά) 

III. Γεκνζίεπζε αγγειίαο γάκνπ ζε εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο (πξνζθνκίδνληαη δχν 

θχιια, έλα γηα ηνλ θαζέλα) 

IV. Άδεηα παξακνλήο ή ηνπξηζηηθή Βίδα (Ν.1975/91 άξζξν 31 παξ. 2)    

V.  Κάξηα παξακνλήο, πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

VI.  Κχπξηνη : πηζηνπνηεηηθφ ειεπζεξίαο, ιεμηαξρηθή πξάμε γελλήζεσο, αίηεζε, εθεκεξίδα. 

 

ΠΡΟΟΥΖ : Σα νλφκαηα ζηελ εθεκεξίδα ζα είλαη κε ειιεληθά γξάκκαηα. Γηα ηελ θαηάζεζε ηεο 

αίηεζεο θαη ηελ παξαιαβή ηεο άδεηαο, πξέπεη λα πξνζέξρεηαη ν ίδηνο ν ελδηαθεξφκελνο έρνληαο θαη ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ. χκθσλα κε ηνλ θαηλνχξην Νφκν πεξί ηζφηεηαο, νη κειιφλπκθνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

δειψζνπλ πξηλ απφ ην γάκν ην επψλπκν ησλ ηέθλσλ πνπ ζα γελλεζνχλ. Απηφ κπνξεί λα είλαη ή ηνπ 

ζπδχγνπ ή ηεο ζπδχγνπ ή θαη ησλ δχν, φρη φκσο πάλσ απφ δχν επψλπκα. 

 

6. Γάκνο 

 

Αξκόδηα ππεξεζία : Ο ιεμίαξρνο ηνπ ηφπνπ ηέιεζεο ηνπ γάκνπ 
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Γηθαηνινγεηηθά :  

 

I. Γηα ην ζξεζθεπηηθφ γάκν, βεβαίσζε ηεο εθθιεζίαο ζεσξεκέλε απφ ηε Μεηξφπνιε 

II. Γηα ην πνιηηηθφ, βεβαίσζε ηνπ Γεκάξρνπ 

Ζ βεβαίσζε πξέπεη λα πεξηέρεη : 

 

I. Ολνκαηεπψλπκν ησλ ζπδχγσλ 

II. Ζκεξνκελία θαη ηφπν ηέιεζεο ηνπ γάκνπ 

III. Βαζκφ ηνπ γάκνπ (1
νο

, 2
νο

, 3
νο

 ) 

IV. Σνλ αξηζκφ άδεηαο γάκνπ ηνπ Γεκάξρνπ ηεο ηειεπηαίαο θαηνηθίαο ηνπ θαζέλα απφ ηνπο 

ζπδχγνπο. 

V. Σν νλνκαηεπψλπκν ηνπ ηεξέα ή ηνπ Γεκάξρνπ πνπ ηέιεζε ην γάκν 

VI. Ζ βεβαίσζε πεξηιακβάλεη θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ επσλχκνπ ησλ ηέθλσλ 

Γηαδηθαζία : Δκθάληζε ησλ ζπδχγσλ (ή ηνπ ελφο κε ηηο δχν ηαπηφηεηεο) ζην ιεμηαξρείν. Κάζε άιινο 

κπνξεί λα δειψζεη ην γάκν κε εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. 

 

Πξνζεζκία : Μέζα ζε δηάζηεκα 40 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηέιεζεο. 

 

7. Γήισζε Τηνζεζίαο 

 

Αξκόδηα Τπεξεζία : Γηα ηνπο αλειίθνπο ειηθίαο κέρξη 18 εηψλ, ζπληάζζεηαη λέα ιεμηαξρηθή πξάμε 

γέλλεζεο (κε βάζε ην Ν.Γ. 610/1970) θαη αξκφδηνο είλαη ν ιεμίαξρνο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ησλ ζεηψλ 

γνλέσλ. 

 

Γηθαηνινγεηηθά : Γηθαζηηθή απφθαζε 

 

Γηαδηθαζία : Αλ ην άηνκν πνπ πηνζεηήζεθε είλαη ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ, εκθάληζε ζεηνχ παηέξα ζην 

ιεμίαξρν. Δμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο. 

 

Αλ ην άηνκν πνπ πηνζεηήζεθε είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηψλ, κπνξεί θαη ην ίδην λα θάλεη δήισζε. 

 

8. Αλαγλώξηζε Παηδηνύ 

 

Αξκόδηα Τπεξεζία : Ο ιεμίαξρνο ηνπ ηφπνπ γέλλεζεο ή ηνπ ηφπνπ φπνπ έγηλε ε ζπκβνιαηνγξαθηθή 

πξάμε εθνχζηαο αλαγλψξηζεο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ζπληάζζεηαη ζρεηηθή πξάμε ζην Βηβιίν Δθζέζεσλ 

θαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ ελεκεξψλεηαη ε ιεμίαξρνο πνπ έρεη θαηαρσξήζεη ηε γέλλεζε. 

 

Γηθαηνινγεηηθά : πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε εθνχζηαο αλαγλψξηζεο απφ ην γελλήηνξα, κε ζπλαίλεζε ηεο 

κεηέξαο ή δηθαζηηθή απφθαζε. 

 

Γηαδηθαζία : Κάζε γνλέαο εκθαλίδεηαη κε ηελ αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ζην ιεμίαξρν γηα θαηαρψξηζε ηεο 

πξάμεο αλαγλψξηζεο ζην ιεμηαξρείν θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επσλχκνπ απαηηείηαη εκθάληζε θαη 

ησλ δπν γνλέσλ ή ν έλαο λα έρεη έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ άιινπ γνλέα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο δεκνηηθφηεηαο. 

 

9. Ηζαγέλεηα 

 

Απόθηεζε Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο 
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Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θηήζεο ηεο Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο απηνδίθαηα κε ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ, ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ πηνζεζία φπσο θαη κε ηελ θαηάηαμε ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο, ε Διιεληθή Ηζαγέλεηα 

απνθηάηαη κε πνιηηνγξάθεζε. 

 

Κηήζε Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο κε πνιηηνγξάθεζε 

 

Αξκόδηα Τπεξεζία : Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γ/λζε Αζηηθήο θαη Γεκνηηθήο θαηάζηαζεο, Σκήκα 

Ηζαγέλεηαο, ηαδίνπ 31, ΣΚ 10559, ΑΘΖΝΑ, ηει : 210-3741712, 3741713, 3741711, 3741701. 

 

Δγγξαθή αιινδαπώλ πνπ απνθηνύλ ηελ Διιεληθή Ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε ζην Γήκν : 

 

Γηθαηνινγεηηθά : 

 

I. Αίηεζε ελδηαθεξνκέλνπ 

II. Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

III. Πξαθηηθφ νξθσκνζίαο 

IV. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, μελφγισζζν κε ηηο αλάινγεο ζθξαγίδεο. 

V. Λεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ μελφγισζζε θαη κεηαθξαζκέλε κε ηηο αλάινγεο ζθξαγίδεο, αλ έρεη 

ηειεζηεί ζην εμσηεξηθφ. 

VI. Λεμηαξρηθέο πξάμεηο γελλήζεσο παηδηψλ μελφγισζζεο θαη κεηαθξαζκέλεο κε ηηο αλάινγεο 

ζθξαγίδεο, αλ έρνπλ γελλεζεί ζην εμσηεξηθφ, δεισηηθφ αλαγλψξηζεο εμψγακνπ ηέθλνπ ζε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη. 

VII. Γηα ηνπο άλδξεο, απφθαζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο γηα εγγξαθή ζηα Μεηξψα Αξξέλσλ. 

10. Αθάλεηα  

 

Αξκόδηα Τπεξεζία : Σν ιεμηαξρείν ηνπ ηφπνπ ηεο ηειεπηαίαο θαηνηθίαο ηνπ άθαληνπ. 

 

Γηθαηνινγεηηθά :  

 

I. Σειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε 

II. Γεκνζίεπζε ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ζηνλ ηχπν 

III. Γεκνζίεπζε ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ζην δειηίν δηθαζηηθψλ δεκνζηεχζεσλ  

Γηαδηθαζία : Όπνηνο δήηεζε ηελ θήξπμε ηεο αθάλεηαο, θαζψο θαη θάζε πξφζσπν πνπ εμαξηά έλλνκν 

ζπκθέξνλ απφ ηελ θήξπμε ηεο αθάλεηαο (ι.ρ. θιεξνλφκνο, ζπγγελήο), έρεη δηθαίσκα λα πξνζέιζεη ζην 

αξκφδην ιεμηαξρείν θαη λα δειψζεη αθάλεηα. 

 

11. Θάλαηνο 

 

Αξκόδηα Τπεξεζία : Ο ιεμίαξρνο ηνπ ηφπνπ ζαλάηνπ ή ηεο ηαθήο 

 

Τπόρξενη γηα ηε δήισζε :  

 

o Οη πιεζηέζηεξνη ζπγγελείο 

o Καζέλαο πνπ παξεπξηζθφηαλ ζην ζάλαην 

o Αθφκε ηε δήισζε είλαη δπλαηφλ λα θάλεη θαη ην γξαθείν θεδεηψλ πνπ αλέιαβε ηελ ηέιεζε 

θεδείαο 

o Αλ ν ζάλαηνο ζπκβεί ζε λνζνθνκείν, καηεπηήξην, θιηληθή ή ζε άιιν ίδξπκα ή θαηάζηεκα, 

ππνρξέσζε έρεη θαη ν δηεπζπληήο ( κε έγγξαθε δήισζε) 
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o Αλ ν ζάλαηνο ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηαμηδηνχ κε ζηδεξφδξνκν, απηνθίλεην ή αεξνζθάθνο, ε 

δήισζε γίλεηαη ζην ιεμηαξρείν ηνπ ηφπνπ απνβίβαζεο. 

o Αλ ν ζάλαηνο ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ κε πινίν, ε δήισζε γίλεηαη ζην πινίαξρν. 

Μεηά ηε δήισζε, ν πινίαξρνο ρνξεγεί πηζηνπνηεηηθφ γηα ηε ζχληαμε ιεμηαξρηθήο πξάμεο 

ζαλάηνπ. 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζύληαμε Λεμηαξρηθήο Πξάμεο Θαλάηνπ:  

I. Ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ζαλάηνπ, λφκηκα ζεσξεκέλν γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ Ηαηξνχ 

πνπ βεβαηψλεη ην ζάλαην. ην πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη φια ηα ζηνηρεία ηεο 

αζηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ζαλφληνο. 

II. Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ηνπ δεινχληνο ηε Λεμηαξρηθή Πξάμε ζαλάηνπ.  

III. Ζ Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα, θαζψο θαη ην εθινγηθφ βηβιηάξην ηνπ ζαλφληνο ή ηεο ζαλνχζεο.  

Δκπξόζεζκε δήισζε : Δληφο 24 σξψλ απφ ην γεγνλφο 

 

Δθπξόζεζκε δήισζε : Γειψλεηαη κε εηζαγγειηθή έγθξηζε, αλ ν λεθξφο έρεη εληαθηαζηεί, απφ ηελ 

24
ε
 ψξα θαη κέρξη ηελ 30

ε
 εκέξα, ελψ κεηά ηελ 30

ε
 εκέξα δειψλεηαη κε δηθαζηηθή απφθαζε. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εληαθηαζηεί, δειψλεηαη θαλνληθά, αλεμάξηεηα αλ πέξαζαλ νη 24 ψξεο απφ ην 

ζάλαην. 

 

Αληίγξαθν ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ : Υνξεγείηαη ακέζσο κεηά ηε δήισζε 

 

Άδεηα ηαθήο : Ζ ππεξεζία ηνπ Λεμηαξρείνπ ρνξεγεί βεβαίσζε φηη ζπληάρηεθε Λεμηαξρηθή πξάμε 

ζαλάηνπ, γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ηαθήο απφ ην Γήκαξρν ή απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν 

ηνπ Γήκνπ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, νη σο άλσ ππφρξενη είλαη δπλαηφ λα εθδψζνπλ άδεηα γηα 

εληαθηαζκφ πξηλ απφ ηε ζχληαμε ηεο Λεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ, νθείινπλ φκσο κέζα ζε δχν 

κέξεο λα ζηείινπλ έγγξαθε δήισζε καδί κε ην πηζηνπνηεηηθφ ζαλάηνπ ζην Λεμηαξρείν γηα ηελ 

θαηαρψξεζε ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ, φπνπ ζα αλαθέξνληαη θαη νη ιφγνη πνπ ν εληαθηαζκφο 

έγηλε πξν ηεο ζπληάμεψο ηεο.  

 

12. Λεμηαξρηθέο πξάμεηο θαη Αληίγξαθα  

 

Αξκόδηα Τπεξεζία: Ο Λεμίαξρνο  

 

Δθδίδεη θαη ρνξεγεί αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα απφ ηηο Λεμηαξρηθέο πξάμεηο γελλήζεσλ, γάκσλ θαη 

ζαλάησλ, γηα θάζε λφκηκε πξάμε, πνπ δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ νη παξαθάησ:  

o ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΠΑΜΑ ΛΖΞΗΑΡΥΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΓΔΝΝΖΔΩ  

Ο αλαθεξφκελνο ζηε Λεμηαξρηθή Πξάμε Γελλήζεσο, νη γνλείο ηνπ ή νη ζπγγελείο Α’ βαζκνχ.  

o ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΠΑΜΑ ΛΖΞΗΑΡΥΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΓΑΜΟΤ  

Οη αλαθεξφκελνη ζηε Λεμηαξρηθή Πξάμε Γάκνπ  

o ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΠΑΜΑ ΛΖΞΗΑΡΥΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΘΑΝΑΣΟΤ  

Οη ζπγγελείο Α’ βαζκνχ ή (ν/ε) ζχδπγνο.  

Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα Λεμηαξρηθώλ Πξάμεσλ κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ θαη ζε νπνηνλδήπνηε 

ηξίην, ν νπνίνο φκσο πξέπεη λα απνδείμεη φηη:  
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o έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ  

o ελεξγεί θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ δηθαηνχρσλ ζε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο.  

Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ είλαη:  

I. Αίηεζε  

II. Σαπηφηεηα ηνπ αηηνχληνο ή επηθπξσκέλε θσηνηππία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ  

III. Δμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.  

IV. Σαπηφηεηα ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ 

13. Γηόξζσζε Λεμηαξρηθώλ Πξάμεσλ 

 

Γηα ηε δηφξζσζε ζηνηρείσλ ιεμηαξρηθήο πξάμεο απαηηείηαη ηειεζίδηθε απφθαζε κνλνκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ (θαηά θαλφλα). Γίλεηαη θαη δηφξζσζε ζηνηρείσλ ιεμηαξρηθήο πξάμεο κε παξαγγειία ηνπ 

εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ, φηαλ ππάξρνπλ ζθάικαηα πξνθαλψο απφ παξαδξνκή θαη δελ αθνξνχλ ηνλ ηφπν, 

ην κήλα θαη ην έηνο ηέιεζεο ηνπ γεγνλφηνο. Γηα ιάζε νξζνγξαθηθά ή θζνγγνινγηθά ε δηφξζσζε γίλεηαη 

απφ ηνλ αξκφδην ιεμίαξρν. 

 

Αξκόδηα Τπεξεζία : 

 

Λεμηαξρείν 

Μνλνκειέο πξσηνδηθείν ή εηζαγγειία πξσηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν ιεμίαξρνο 

 

Γηθαηνινγεηηθά : 

 

I. Αληίγξαθν ηεο ιαλζαζκέλεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο 

II. Έγγξαθν κε ηα νξζά ζηνηρεία 

III. Πηζηνπνηεηηθφ ηειεζηδηθίαο ηεο απφθαζεο ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ 

ηελ πεξίπησζε ηεο δηόξζσζεο από ηνλ Δηζαγγειέα : 

 

I. Αληίγξαθν ηεο ιαλζαζκέλεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο 

II. Έγγξαθα ή ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηα νξζά ζηνηρεία 

Γηαδηθαζία : 

 

I. Τπνβνιή αίηεζεο ζην κνλνκειέο πξσηνδηθείν 

II. Έθδνζε απφθαζεο 

III. Γηφξζσζε ηεο ιαλζαζκέλεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο απφ ην ιεμηαξρείν 

IV. Έθδνζε αληηγξάθνπ κε ηε δηφξζσζε, γηα ελεκέξσζε ησλ Μεηξψσλ Αξξέλσλ θαη 

Γεκνηνινγίσλ. 

14. Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθώλ (Γέλλεζεο – Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο) 

 

Αξκόδηα Τπεξεζία : Ο Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα ζηα δεκνηνιφγηα ή ζηα κεηξψα αξξέλσλ ησλ νπνίσλ είλαη 

γξακκέλνο ν ελδηαθεξφκελνο. 

 

Γηθαηνινγεηηθά : Αίηεζε 

 

Υνξήγεζε : Απζεκεξφλ 

 

εκείσζε : Με ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ έρεη επηηεπρζεί ε άκεζε εμππεξέηεζε ηνπ 

δεκφηε, ν νπνίνο κέζα ζε ειάρηζην ρξφλν πιένλ έρεη ηε δπλαηφηεηα παξαιαβήο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 
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γέλλεζεο γηα ζρνιείν, ηνπ γεληθνχ πηζηνπνηεηηθνχ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γηα 

δηαβαηήξηα θαη ηαπηφηεηα. 

 

15. Δθινγηθνί Καηάινγνη 

 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ν. 2623/1998, ΦΔΚ 139 Α Π.Γ. 8/2000) ε δηαδηθαζία έληαμεο ζην 

εθινγηθφ ζψκα έρεη απινπζηεπζεί. Οη λένη εθινγηθνί θαηάινγνη ζπληάζζνληαη απφ ηα δεκνηνιφγηα θαη 

αλαζεσξνχληαη θάζε δχν κήλεο.  

Ο πνιίηεο ςεθίδεη κφλν κε ηελ ηαπηφηεηά ηνπ ζην Γήκν φπνπ είλαη εγγεγξακκέλνο. Οη λένη εθινγείο 

(18άξεδεο) εληάζζνληαη απηεπάγγειηα ζηνπο θαηαιφγνπο ηνπ Γήκνπ εγγξαθήο ηνπο. 

 

16. Δθινγηθά Σκήκαηα 

 

ηα εθινγηθά ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ καο ςεθίδνπλ θάζε θνξά νη δεκφηεο καο (γξακκέλνη ζηα 

δεκνηνιφγηα), κε βάζε ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά, φπσο 

επίζεο θαη νη εηεξνδεκφηεο πνπ δηακέλνπλ ζην Γήκν καο θαη έρνπλ έγθαηξα εγγξαθεί ζηνπο εηδηθνχο 

θαηαιφγνπο (κφλν γηα βνπιεπηηθέο εθινγέο θαη επξσεθινγέο). Γηα θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία νη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην ηκήκα εθινγηθψλ θαηαιφγσλ ηνπ Γήκνπ καο. Σειέθσλα : 

2375350105   

 

17.Δγγξαθέο θαη Γηαγξαθέο ζηνπο Δηδηθνύο Καηαιόγνπο Δηεξνδεκνηώλ 

 

Οη εγγξαθέο θαη νη δηαγξαθέο ζηνπο Δηδηθνχο Καηαιφγνπο Δηεξνδεκνηψλ ηζρχνπλ κφλν γηα ηηο 

Βνπιεπηηθέο Δθινγέο θαη Δπξσεθινγέο θαη γίλνληαη θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο : 

 

I. ην ηκήκα εθινγηθψλ θαηαιφγσλ ηνπ Γήκνπ καο 

II. ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ (ΚΔΠ) 

ε πεξίπησζε δηελέξγεηαο εθινγψλ παχνπλ λα ηζρχνπλ δχν κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπο 

. 

Ο πνιίηεο πξνζθνκίδεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη ππνγξάθεη ηελ αλάινγε αίηεζε. Σελ αίηεζε απηή κπνξεί 

λα ππνβάιιεη θαη άιιν πξφζσπν πξνζθνκίδνληαο εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

 

Ο ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα θαηνηθεί εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ καο, φπνπ ζα ππνβάιιεη ηελ αίηεζε 

εγγξαθήο ζηνπο  Δηδηθνχο Καηαιφγνπο Δηεξνδεκνηψλ. 

Ζ εγγξαθή θαη δηαγξαθή ζηνπο Δηδηθνχο Καηαιφγνπο Δηεξνδεκνηψλ ηζρχεη επ’αφξηζηνλ θαη παχεη λα 

ηζρχεη εθφζνλ ην δεηήζεη ν ελδηαθεξφκελνο. 

ΖΖ  ππννιιηηηηηηθθήή  ζζππκκκκεεηηννρρήή  ηηννππ  ππννιιίίηηεε  ζζηηνν  ΓΓήήκκνν  ηηννππ  
Ο Γήκνο δηνηθείηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο 

Εσήο, ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ηνλ Γήκαξρν (άξζξν 7, παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/ 2010). 

 

1. Σν Γεκνηηθό 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. 
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2. Οη Δπηηξνπέο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη ηε δπλαηφηεηα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ λα ζπγθξνηεί 

επηηξνπέο, νη νπνίεο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

Έηζη, ζην Γήκν καο ιεηηνπξγνχλ νη εμήο Δπηηξνπέο, κε ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο θαη κέιε απηψλ: 

1) Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο κε κέιε: 

1) Σδίηδηνο Ησάλλεο 

2) Γθηψηεο Νηθφιανο 

3) Παπαιέμεο Κσλ/λνο 

4) Παζηνγηάλλεο Γεψξγηνο 

5) Φάιθνο Κσλ/λνο 

6) Πξάηζαο Άγγεινο 

7) Σζηάξαο Δκκαλνπήι 

 

2) Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε κέιε:  

1) Σδίηδηνο Ησάλλεο 

2) Κσζηίθαο ηπιηαλφο 

3) Λνγνηξηβή Διέλε 

4) Μάληζηνο Βαζίιεηνο 

5) παλφο Μηραήι 

6) Γηνβαλνχδαο Βαξζάκεο 

7) Γεκεηξφο Γεκήηξηνο ηνπ Αζηεξίνπ 

 

3) Δπηηξνπή ΔΚΠΟΣΑ, γηα ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ, δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ, 

αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ δηαγσληζκψλ θαη απ’ επζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηψλ κε κέιε: 

1) Καξαδήκνπ Γήκεηξα  

2) Υνινγγνχλε Αζαλαζία  

3) Μπιφζθαο Γεψξγηνο  

4) Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ γηα ηελ εθπνίεζε ή εθκίζζσζε πξαγκάησλ ηνπ Γήκνπ 

ηζσλίαο κε κέιε: 
1) Γήκαξρνο θ.Σδίηδηνο Ησάλλεο  

2) Κσζηίθαο ηπιηαλφο θαη  
3) Γεσξγηάδεο Αλαζηάζηνο. 

5) Δπηηξνπή θαηακέηξεζεο θαη εθηίκεζεο αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο κε κέιε:  
1) Γεκεηξφο Γεκήηξηνο ηνπ Αιεμάλδξνπ 

2) Πξάηζαο Ησάλλεο   

3) Παπαδαραξίαο Αξίζηνο 

6) Δπηηξνπή παξαιαβήο κηθξώλ έξγσλ-εξγαζηώλ ζπληήξεζεο πνπ εθηεινύληαη από ην Γήκν κε απ’ 

επζείαο αλάζεζε θαη ρσξίο ηερληθή κειέηε, θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηώλ θαη πξαγκαηνπνίεζεο 

κεηαθνξώλ κε κέιε:  
1) Αλαγλσζηάξαο Γεψξγηνο 

2) Μάληζηνο Βαζίιεηνο  
3) Ρεβεληθηψηεο Γεκήηξηνο 

7) Δπηηξνπή θαηακέηξεζεο θαη εθηίκεζεο αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο κε κέιε: 
1) Γεκεηξφο Γεκήηξηνο ηνπ Αιεμ.  
2) Πξάηζαο Ησάλλεο   

3) Παπαδαραξίαο Αξίζηνο 

8) ηελ Δπηηξνπή δεκνηηθώλ έξγσλ κε κειέηε άλσ ησλ 6.925,00 €, νξίδεηαη σο κέινο ν Αληηδήκαξρνο 

θ.Γεκεηξφο Γεκήηξηνο ηνπ Αιεμ. θαη ηα άιια δχν κέιε νξίδνληαη απφ ηελ πεξηθέξεηα. 

 

9) Δπηηξνπή επίιπζεο θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ κεηαμύ Γήκνπ θαη θνξνινγνπκέλσλ κε κέιε: 
1) παλφο Μηραήι 
2) Γεκεηξφο Γεκήηξηνο ηνπ Αζηεξίνπ  

3) πξδάξεο Ησαθείκ. 

10) Δπηηξνπή ζθξάγηζεο θαηαζηεκάησλ έηνπο 2011 κε κέιε: 
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1) Λαζξνχξε-Πάξγα Μαξία  

2) Ρεβεληθηψηεο Γεκήηξηνο  
3) Κξηθειίθνο Ησαθείκ 

 

11) Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο γηα κίζζσζε αθηλήησλ κε κέιε: 
1) Νηέκπιαο Κππαξίζζεο  

2) Γθαιή Γηαλλνχια  

3) Παπαδαραξίαο Αξίζηνο 
 

12) ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο (ΔΓΠ LEADER), νξίζηεθε σο κέινο ν  

Γήκαξρνο θ.Σδίηδηνο Ησάλλεο, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ.Γεκεηξφ Γεκήηξην ηνπ Αζηεξίνπ θαη ηα άιια κέιε 

είλαη ηεο ΑΝΔΣΥΑ Α.Δ.  

 

3. Οη Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ 

 

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. 

 

4. 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 Αληηδήκαξρνο) θαη γηα ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο, πνπ 

ζπλελψζεθε θαη δεκηνχξγεζε ην Γήκν καο (θαηά ηφπνλ Αληηδήκαξρνο). ην Γήκν καο, έρνπλ νξηζηεί νη 

αθφινπζνη Αληηδήκαξρνη: 

 

1) Νηέκπιαο Κππαξίζζεο, Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαθάλεηαο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο κε ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

 Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο  

 Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ  

 Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο θαη Λεμηαξρείνπ  

 Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ [ΚΔΠ]   

 Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο  

 Γεκνηνινγίσλ θαη πνιηηηθψλ γάκσλ 

 Δπνπηείαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ,   

 Δπνπηεία θαη επζχλε ησλ απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

 Οηθνλνκηθψλ 

 Πξνυπνινγηζκνχ  

 Λνγηζηεξίνπ 

 Δζφδσλ – Δμφδσλ 

 Πεξηνπζίαο 

 Σακείνπ θαη Πξνκεζεηψλ 

 Έθδνζε αδεηψλ θαηαζηεκάησλ 

 Γηαθάλεηαο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Με ηηο  εμήο αξκνδηφηεηεο ζηε δεκνηηθή ελφηεηα Σνξψλεο:  

 Δπζχλε ιεηηνπξγίαο δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε δεκνηηθή ελφηεηα. 

 Παξαθνινχζεζε εμέιημεο έξγσλ θαη εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηε δεκνηηθή ελφηεηα. 

 Μέξηκλα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή 

ελφηεηα. 
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 Τπνγξαθή κε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ 

εγγξάθσλ, ηα νπνία εθδίδνληαη απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο 

ελφηεηαο.  

 πλεξγαζία κε ηνπο Πξφεδξνπο ησλ πκβνπιίσλ ησλ Σνπηθψλ θαη Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ.  

 

2) Γεκεηξόο Γεκήηξηνο ηνπ Αιεμάλδξνπ, Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Αλάπηπμεο, Τπνδνκψλ, 

Πεξηβάιινληνο θαη Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο κε ηηο αξκνδηφηεηεο:  

 Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο 

 Τπνδνκψλ, Σερληθψλ Έξγσλ θαη Πεξηβάιινληνο  

 Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ 

 Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ 

 Υσξνηαμηθήο αλάπηπμεο 

 Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο 

Με ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο ζηε δεκνηηθή ελφηεηα ηζσλίαο:  

 Δπζχλε ιεηηνπξγίαο δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε δεκνηηθή ελφηεηα. 

 Παξαθνινχζεζε εμέιημεο έξγσλ θαη εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηε δεκνηηθή ελφηεηα. 

 Μέξηκλα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή 

ελφηεηα. 

 Τπνγξαθή κε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ 

εγγξάθσλ, ηα νπνία εθδίδνληαη απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο 

ελφηεηαο.  

 πλεξγαζία κε ηνπο Πξφεδξνπο ησλ πκβνπιίσλ ησλ Σνπηθψλ θαη Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ.  

 

3) Παπαζηεξγίνπ Αρηιιέαο, Αληηδήκαξρνο Καζαξηφηεηαο, Ύδξεπζεο, Απνρέηεπζεο κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο: 

 Καζαξηφηεηαο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ 

 Ύδξεπζεο- Απνρέηεπζεο 

 Ζιεθηξνθσηηζκνχ 

 Γηαρείξηζε νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 

 Καζαξηφηεηαο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη εηδηθψλ ζπλεξγείσλ 

 Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  

 Καζεκεξηλφηεηαο θαη κέξηκλαο ηνπ πνιίηε 

 

4) Φεινγηάλλεο Γεώξγηνο, Αληηδήκαξρνο Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, 

Κνηλσληθήο κέξηκλαο θαη Τγείαο, κε ηηο  αξκνδηφηεηεο:  

 Παηδείαο  

 Νενιαίαο  

 Πνιηηηζκνχ  

 Αζιεηηζκνχ 

 Κνηλσληθήο Μέξηκλαο  

 Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο  

 Πξναγσγήο Γεκφζηαο Τγείαο  

 Δζεινληηζκνχ 

 Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο [ηνκείο θπηηθήο & δστθήο παξαγσγήο] 

 Γηαρείξηζεο Γαζηθνχ πινχηνπ θαη θπζηθψλ πφξσλ 

 

5. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

 

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 



ΓΓΓήήήκκκνννοοο   ηηηζζζσσσλλλίίίαααοοο                                                                                                                                                                                        ΥΥΥάάάξξξηηηααα    δδδηηηθθθαααηηησσσκκκάάάηηησσσλλλ    θθθαααηηη   ππππππνννρρρξξξεεεψψψζζζεεεσσσλλλ   ηηηνννπππ   δδδεεεκκκφφφηηηεεε   

ειίδα - 32 - απφ 37 

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

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ. 

 

6. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, αλάινγα κε ηα 

κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πξνεξρφκελσλ θαηά έλα κέξνο απφ ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο ηεο 

κεηνςεθίαο. Αληηθαζηζηά ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ηελ παιηά «Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή». 

 

7. Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο 

 

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. 

 

ΣΣνν  ηηννππηηθθόό  ζζππκκββννύύιιηηνν  λλέέσσλλ  

  
ηνλ Γήκν καο, έρεη ζπγθξνηεζεί ην Σνπηθφ πκβνχιην Νέσλ. Οη λένη ηνπ Γήκνπ καο (ειηθίαο 15-28 

εηψλ), κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζην κεηξψν λέσλ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Σνπηθνχ 

πκβνπιίνπ Νέσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο.  

 

Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ ησλ Νέσλ απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζκφ, ζηελ αλάδεημε θαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηεο λενιαίαο, ζε ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ζηελ 

αλάιεςε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νηθείν Ο.Σ.Α., πξσηνβνπιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πιήξε θαη 

ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ λέσλ. 

  

ΖΖ  δδηηννηηθθεεηηηηθθήή  ββννήήζζεεηηαα  

  
ην Γήκν καο, ιεηηνπξγεί εηδηθφ γξαθείν γηα ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο βνήζεηαο ζε άηνκα πνπ έρνπλ 

αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο ή ζηα Κ.Δ.Π. Έηζη, επηηπγράλεηαη ν 

ζθνπφο καο πνπ είλαη ε θηιηθφηεξε θαη εχρξεζηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο πξνο φινπο ηνπο 

πνιίηεο καο, ρσξίο δηαθξίζεηο. Σν φλνκα θαη ην ηειέθσλν ηνπ «δεκνηηθνχ αληαπνθξηηή» είλαη:  

 

 1.Γεκνηηθή Δλόηεηα ηζσλίαο                                 2.Γεκνηηθή Δλόηεηα Σνξώλεο 

 

ηακαηάθεο Θεφδσξνο                                                Παξαιίθαο Θενδφζηνο  

Σει .23753 50100                                                         Σει .23753 50200 

 

 

ΖΖ  ζζππκκκκεεηηννρρήή  δδεεκκννηηώώλλ  ––  ππιιεεξξννθθόόξξεεζζεε  

  
 ■ Οη δεκφηεο θαη γεληθά νη θάηνηθνη 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 θνξνινγνχκελνο ηνπ Γήκνπ καο, κπνξεί λα δηαηππψζεη ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ ζηελ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, πνπ γίλεηαη θάζε έηνο κεηά 
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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 (http://www.dimossithonias.gr), 

ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ελεκεξσζεί, πέξαλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ηνπηθά θαη 

γηα δηάθνξα άιια ζέκαηα, πνπ πηζαλφλ λα ηνπ είλαη ρξήζηκα. 

 

ΖΖ  δδεεκκννηηηηθθήή  εεππηηηηξξννππήή  δδηηααββννύύιιεεππζζεεοο    

  
ην Γήκν καο, ζπγθξνηήζεθε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο σο φξγαλν κε ζπκβνπιεπηηθέο-

γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα δξάζεο ηνπ 

Γήκνπ, ε νπνία δηαηππψλεη γλψκε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ απηψλ   

 

ΣΣνν  ζζππκκββννύύιιηηνν  έέλληηααμμεεοο  κκεεηηααλλααζζηηώώλλ  

  
ην Γήκν καο, ζπγθξνηήζεθε πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ σο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Έξγν ησλ πκβνπιίσλ Έληαμεο 

Μεηαλαζηψλ είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε δηεξεχλεζε πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλάζηεο, νη 

νπνίνη θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ νηθείνπ δήκνπ, σο πξνο ηελ έληαμή ηνπο ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία, ηελ επαθή ηνπο κε ηηο δεκφζηεο αξρέο ή ηε δεκνηηθή αξρή. 

 

ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ πκβνπιίσλ Έληαμεο Μεηαλαζηψλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνβνιή 

εηζεγήζεσλ πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ δξάζεσλ πξνψζεζεο ηεο νκαιήο 

θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη, ελ γέλεη, ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απηνί 

αληηκεησπίδνπλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπγρζεί ηδίσο κέζσ ηεο νξγάλσζεο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ 

ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηεο δηνξγάλσζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νηθείν δήκν, εθδειψζεσλ 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΣΣΖΖΜΜΑΑ  
 

ΣΣεειιεεθθσσλληηθθόόοο  θθααηηάάιιννγγννοο  ππππεεξξεεζζηηώώλλ  ηηννππ  ΓΓήήκκννππ  

Σειεθσληθφ Κέληξν: 23753 50100 & 50101   fax: 23750 23244  

Γξαθείν Γεκάξρνπ: 23753 50111  

Γξαθείν Σχπνπ & Γεκνζίσλ ρέζεσλ: 23750 22466  

 Γξαθείν Αληηδεκάξρσλ: 23753 50103, 50106 & 50107  

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία: 23753 50114 
 
Σακείν: 23753 50116 

Σερληθή Τπεξεζία: 23753 50113  

Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο: 23753 50121  

Γεκνηνιφγηα, ΟΓΑ: 23753 50105  
 
Ύδξεπζε: 23753 50118  

ΚΔΠ (Νηθήηε):  23750 20244, 20245, 20246   fax. 2375020247  

ΚΔΠ (πθηά):    23750 41722,                         fax:23750 – 41182 

 

 

 Γεκνηηθή θνηλόηεηα πθηάο 

 

Σειεθσληθφ Κέληξν: 23753 50200  

Αληαπνθξηηήο ΟΓΑ: 23753 502075 

Γξακκαηεία: Απνθάζεηο Γ & ΓΔ: 23753 50202 

Σακεηαθή Τπεξεζία: 23753 50212, 50213 

ΓΔΣΟ: 23753 50210 

Πξφεδξνο ΓΔΣΟ: 23753 50203 

Fax: 23750 41684  

 

 Γεκνηηθέο – Σνπηθέο Κνηλόηεηεο 

 

Γεκνηηθή θνηλφηεηα Αγ.Νηθνιάνπ: 23750 31913 

Γεκνηηθή θνηλφηεηα Ν. Μαξκαξά: 23750 71242 & 71385 

Γεκνηηθή θνηλφηεηα Μεηαγγηηζίνπ: 23750 92248  

Σνπηθή θνηλφηεηα άξηεο: 23750 94360 

 

ΣΣεειιεεθθσσλληηθθόόοο  θθααηηάάιιννγγννοο  λλννκκηηθθώώλλ  ππξξννζζώώππσσλλ  ηηννππ  ΓΓήήκκννππ    
  

■ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

 

1. “ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ (Ν.Π.Γ.Γ.)  

 ΚΑΠΖ  Νηθήηεο, 6972254462 

 ΚΑΠΖ  Σνξψλεο,23753 50200 
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 ΚΑΠΖ  Μαξκαξά, 23753 50100   

 ΚΑΠΖ  άξηεο, 23753 50100 

 ΚΑΠΖ  Μεηαγγηηζίνπ, 23753 50100  

 ΚΑΠΖ  Αγ. Νηθνιάνπ, 6942023657  

 ΚΔΦΟ άξηεο 6977781783  

 ΚΔΦΟ Μεηαγγηηζίνπ 23750 92218  

 Παηδηθφο ηαζκφο πθηάο 23750 42083 

 Βνήζεηα ζην ζπίηη Γεκνηηθήο Δλφηεηαο πθηάο 23750 42080 

 Βνήζεηα ζην ζπίηη Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νηθήηεο 23750 20152 

 

2.            ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (Ν.Π.Η.Γ.) 23750 20152 

 

3.           ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ (Ν.Π.Γ.Γ) 23753 50100 

 

4.   ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ   

       Σει. Δπηθνηλσλίαο & fax:  23750 41906 

       Email: tedpsoma@otenet.gr 

       θάκπηλγθ:  

 Πιαηαλίηζη  ηει.: 23750 94535 

 Αριάδα       ηει.: 23750 94654 

 Μχινη          ηει.:23750 41905 

 

 

ΆΆιιιιαα  ρρξξήήζζηηκκαα  ηηεειιέέθθσσλλαα  
 

 ΑΣΤΝΟΜΗΑ 

ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ: 23750 31111 

ΝΔΟ ΜΑΡΜΑΡΑ: 23750 71242 & 71385 

ΝΗΚΖΣΖ: 23750 22200  

 

 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ: 23710 22978 (199) 

 

 ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ: 23710 20100, 24021  

 

 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ: 23753 50000 

  

ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ: 23750 71208  

 

 ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ ΝΗΚΖΣΖ: 23750 22222 

 

 ΛΗΜΔΝΑΡΥΔΗΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ: 2375017933 

  

ΔΗΡΖΝΟΓΗΚΔΗΟ: 23750 41285 

 

 ΚΣΖΝΗΑΣΡΔΗΟ ΤΚΗΑ:23750 41247 

 

 ΤΠΟΘΖΚΟΦΤΛΑΚΔΗΟ ΤΚΗΑ: 23750 41123 

 

 ΣΔΛΩΝΔΗΟ ΠΟΡΣΟ ΚΟΤΦΟ: 23750 51100 

 

 ΣΔΛΩΝΔΗΟ ΑΡΣΖ: 23750 94255 

 

 ΣΡΑΠΔΕΔ 
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ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΝΗΚΖΣΖ 23750 22522 

 

ΔΘΝΗΚΖ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ 23750 72123 

 

EUROBANK N. MAΡΜΑΡΑ 23750 72646  

 

 ΣΑΞΗ 

 

ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ: 23750 31324 

 

Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ: 23750 71500 

 

 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ 

 

ΝΗΚΖΣΖ: 23750 22689 

 

ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ: 23750 31491 

 

Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ: 23750 71334 

 

ΤΚΗΑ: 23750 41440  

 

 

  

  ΗΗζζρρύύννππζζαα  λλννκκννζζεεζζίίαα  ––  ΑΑλλααθθννξξέέοο  

  
 χληαγκα, Άξζξν 10 (Γηθαίσκα Αλαθνξάο Πνιηηψλ) 

 Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114Α) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

 Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45Α) «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο» θιπ. φπσο ηζρχεη 

 Ν. 1599/1986, Άξζξα 8, 14, 22 (ΦΔΚ 75Α) Τπεχζπλε Γήισζε – Δπηθχξσζε θσηναληηγξάθσλ 

 Ν. 2539/1997 Άξζξν 22 (ΦΔΚ 244
 
Α) – Σειεθσληθέο αηηήζεηο 

 Ν. 2672/ 1998 Άξζξν 14 (ΦΔΚ 290Α) – Δπηθνηλσλία κε Γεκφζηεο Τπεξεζίεο κέζσ Fax θαη E-

mail 

 Ν. 3242/2004 (ΦΔΚ 102Α) Άξζξν 5, Ν. 3448/2006 (ΦΔΚ 57Α) Άξζξν 16, γηα απηεπάγγειηε 

αλαδήηεζε πηζηνπνηεηηθψλ 

 Ν. 1943/1991, (ΦΔΚ 50Α) Άξζξν 5, Ν. 2690/1999, (ΦΔΚ 45Α), Άξζξν δεχηεξν θαη άξζξα 4,5, 

Ν. 3230/2004, (ΦΔΚ 44Α), Άξζξν 11 θαη Ν. 3242/2004 (ΦΔΚ 102Α) Άξζξα 6,7 γηα ηηο 

πξνζεζκίεο δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ. 

 Νφκνη γηα ΚΔΠ : 3013/2002 (ΦΔΚ 102Α), 3051/2002 (ΦΔΚ 220Α), 3146/2003  

(ΦΔΚ 125Α) 3200/2003 (ΦΔΚ 281Α), 3202/2003 (ΦΔΚ 284Α), 3230/2004  

(ΦΔΚ 44 Α), 3242/2004 (ΦΔΚ 102Α), 3260/2004 (ΦΔΚ 151Α), 3320/2005  

(ΦΔΚ 48 Α), 3345/2005 (ΦΔΚ 138Α), 3448/2006 (ΦΔΚ 57Α) 

 Ν. 3051/2002, Άξζξν 2 (ΦΔΚ 220Α) θαη Γλσκνδνηηθή Οινκέιεηα Ν..Κ. 591/2000 ζρεηηθά κε 

θαηαβνιή απνδεκίσζεο θαη Αλεμάξηεηεο Αξρέο 

 Ν. 2477/1997 (ΦΔΚ 59Α) θαη Ν.3094/2003 (ΦΔΚ 10Α) «πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε» 

 πλζήθε Δπξσπατθήο Έλσζεο 1992 ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηνπ Δπξσπαίνπ Μεζνιαβεηή 

 Ν. 3443/2006 (ΦΔΚ 41Α) «Σνπηθά πκβνχιηα Νέσλ», έθδνζε ΚΔΓΚΔ 

 Ν. 2880/2001 (ΦΔΚ 9Α) ζρεηηθά κε κεηαβίβαζε ησλ Κξαηηθψλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ζηνπο Γήκνπο 

 Ν. 3106/2003 (ΦΔΚ 30Α) Άξζξν 13, Ν. 3146/2003 (ΦΔΚ 125Α) Άξζξν 13 θαη  

 ΚΤΑ Π4Β/5814/1997 (ΦΔΚ 917Β) γηα πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη». 

 Απφθαζε Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γ/ΑΓΠ/Γ2γ/νηθ/1692/27-6-2006 (ΦΔΚ 769Β) ζρεηηθά κε ην 

σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε θνηλνχ 
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 Οδεγφο θαιήο ζπκπεξηθνξάο δεκνζίσλ ππαιιήισλ, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ – πλήγνξνο ηνπ 

Πνιίηε, 2005 

 Οδεγφο ηνπ πνιίηε κε αλαπεξία, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 2007 

 Υάξηα δηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ ηνπ Γεκφηε, ΚΔΓΚΔ, 2008 

 Υάξηα δηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ ηνπ Γεκφηε, ΚΔΓΚΔ, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


