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Σο Περιφερειακό σµβούλιο Αττικής  

µεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε µεηαμύ ησλ µειώλ ηνπ 

 απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία  

Δγθξίλεη ηε Υάξηα ∆ηθαησµάησλ θαη Τπνρξεώζεσλ ησλ Πνιηηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, σο αθνινύζσο:  

ΧΑΡΣΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ  

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Η παξνύζα Υάξηα ∆ηθαησµάησλ θαη Τπνρξεώζεσλ Πνιηηώλ εηζάγεηαη µε απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο 
Πεξηθέξεηαο ζην Πεξηθεξεηαθό πµβνύιην Αηηηθήο πξνο ςήθηζε, ζύµθσλα µε ην άξζξν 174 ζηνηρείν (ε) ηνπ 
Ν.3852/2010.  

Πεξηιαµβάλεη ηα ζεµειηώδε δηθαηώµαηα πνπ µπνξνύλ λα αζθήζνπλ νη πνιίηεο ζηηο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηη-
θήο, θαζώο θαη ηνπο εύινγνπο πεξηνξηζµνύο απηώλ ησλ δηθαησµάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ησλ 
πνιηηώλ.  

Με ηε Υάξηα δελ ζεζπίδνληαη λένη θαλόλεο δηθαίνπ, αιιά δηαθεξύζζεηαη ε απηνδέζµεπζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο σο 
πξνο ηελ ηήξεζε πθηζηάµελσλ δηαηάμεσλ, ζπζηάζεσλ θαη ςεθηζµάησλ πνπ πξνβιέπνληαη θαη θαηνρπξώλνληαη α-
πό:  

- ηο Σύνηαγµα,  

- ηο Χάρηη Θεµειησδώλ ∆ηθαησµάησλ θαη Διεπζεξηώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

- ηη Σύµβαζε ησλ Ηλσµέλσλ Δζλώλ γηα ηα ∆ηθαηώµαηα ησλ Αηόµσλ µε Αλαπεξίεο (Ν.4074/2012 όπσο ηζρύεη)  

- ηον Κώδικα ∆ιοικηηικής ∆ιαδικαζίας (Ν.2690/1999 όπφς ιζτύει µεηά θαη ηνλ Ν.4325/2015) 

 - ην Πξόγξαµµα “Καιιηθξάηεο” (Ν.3852/2010 όπσο ηζρύεη) 

 - ηνλ Κώδηθα Καηάζηαζεο ∆εµνζίσλ Πνιηηηθώλ ∆ηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.∆.∆. (Ν.3528/2007 
όπσο ηζρύεη) 

- ηις ζσζηάζεις και ηα υηθίζµαηα ηνπ πµβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα ηελ απαγόξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηελ ε-
θαξµνγή ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησµάησλ από ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

 - ην Ν.2472/1997 (Α΄ 50) „Πξνζηαζία ηνπ αηόµνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνµέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα‟, όπσο 
ηζρύεη  

- ηο Ν.3861/2010 (Α΄ 112) ‘Ενίζτσζη ηης ∆ιαθάνειας µε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξ-
λεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξαµµα ∆ηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο‟, όπσο 
ηζρύεη  

- ηο Ν.4250/2014 (Α΄ 74) ‘∆ιοικηηικές Απλοσζηεύζεις – Καηαργήζεις, Σσγτφνεύζεις Νοµηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξε-
ζηώλ ηνπ ∆εµνζίνπ Σνµέα – Σξνπνπνίεζε ∆ηαηάμεσλ ηνπ π.δ.318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζµίζεηο‟, όπσο ηζρύεη  

- ηο Π.∆. 114/2005 «Τπνρξεσηηθή αλαζύζηαζε θαθέινπ, ν νπνίνο έρεη απνιεζζεί από ππαηηηόηεηα ηεο ππεξεζίαο», 
όπσο ηζρύεη  

- ηο Προεδρικό ∆ιάηαγµα αξ. 28/2015, µε ζέµα: «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεµόζηα έγγξαθα 
θαη ζηνηρεία», όπσο ηζρύεη  

Η Πεξηθέξεηα Αηηηθήο απνηειεί Οξγαληζµό Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δεύηεξνπ βαζµνύ, ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε 
δηνίθεζε ησλ ηνπηθώλ ππνζέζεσλ, ζην πιαίζην ηεο εδαθηθήο ηεο αξµνδηόηεηαο, ζύµθσλα µε ην άξζξν 102 παξ. 1 
ηνπ πληάγµαηνο. Οη δεµόζηνη ππάιιεινη πνπ ζηειερώλνπλ ηηο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο είλαη εθηειεζηέο 
ηεο ζέιεζεο ηνπ Κξάηνπο θαη ππεξεηνύλ ηνλ Λαό, ελώ νθείινπλ πίζηε ζην ύληαγµα θαη αθνζίσζε ζηελ Παηξίδα, 
όπσο νξίδεη ην άξζξν 103 παξ. 1 ηνπ πληάγµαηνο.  



Α' ΜΔΡΟ  

ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΙΣΩΝ ΠΡΟ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

 

 

 

 

1. Σο δικαίωµα τησ αναφοράσ ςτισ αρχζσ  
1. Κάκε πολίτθσ ι πολλοί µαηί ζχουν το δικαίωµα, τθρϊντασ τουσ νόµουσ του Κράτουσ να 
αναφζρονται εγγράφωσ ςτισ Υπθρεςίεσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, οι οποίεσ είναι υποχρε-
ωµζνεσ να ενεργοφν ςφντοµα κατά τισ κείµενεσ διατάξεισ και να απαντοφν αιτιολογθµζνα 
ςε εκείνθν / εκείνον που υπζβαλε τθν αναφορά ςφµφωνα µε το νόµο. Οι Υπθρεςίεσ δεν 
ζχουν δικαίωµα να αρνθκοφν τθν παραλαβι αναφορϊν που κατακζτουν οι πολίτεσ. 

 2. Οι πολίτεσ κατά τθν υποβολι τθσ αναφοράσ τουσ ζχουν υποχρζωςθ να τθροφν τισ υπο-
χρεϊςεισ του νόµου και ιδίωσ να αποφεφγουν απρεπείσ εκφράςεισ ι παράκεςθ εν γνϊςει 
τουσ ψευδϊν γεγονότων που µπορεί να οδθγιςουν ςε άςκθςθ εναντίον τουσ ποινικϊν 
διϊξεων.  



2. Σο δικαίωµα υποβολήσ αίτηςησ  
1. Οι πολίτεσ ζχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν εγγράφωσ ι θλεκτρονικά αιτιςεισ προσ τισ Υπθρεςίεσ τθσ Περι-
φζρειασ Αττικισ, οι οποίεσ προβαίνουν ςε ςχετικζσ ενζργειεσ ςτο πλαίςιο των αρµοδιοτιτων τουσ. Για τθ διευκό-
λυνςθ των ενδιαφεροµζνων, χρθςιµοποιοφνται ζντυπα αιτιςεων, τα οποία χορθγοφνται υποχρεωτικά από τισ 
Υπθρεςίεσ, για όλα τα κζµατα που εµπίπτουν ςτθν αρµοδιότθτά τουσ. Στα ζντυπα αιτιςεων αναφζρονται οι προ-
βλεπόµενεσ από τθ νοµοκεςία προχποκζςεισ για τθν ικανοποίθςθ του αιτιµατοσ, οι εφαρµοςτζεσ διατάξεισ, τα 
δικαιολογθτικά που πρζπει να προςκοµίςει ο/θ ενδιαφερόµενοσ/θ κακϊσ και ο χρόνοσ µζςα ςτον οποίο κα δοκεί 
θ απάντθςθ. Αν θ/ο ενδιαφερόµενθ/ενδιαφερόµενοσ δθλϊςει ότι δεν µπορεί να γράψει, θ/ο αρµόδια/αρµόδιοσ 
υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, φςτερα από προφορικι ζκκεςθ του αιτιµατοσ τθσ/του ενδιαφερόµενθσ/
ενδιαφερόµενου, οφείλει να ςυντάξει ο/θ ίδιοσ/α τθν αίτθςθ. Το ςφνολο των αιτιςεων που µποροφν να υποβλθ-
κοφν ςτισ Υπθρεςίεσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ πρζπει να διατίκεται και µζςω του επίςθµου διαδικτυακοφ τόπου. 
Οι πλθροφορίεσ που προορίηονται για το κοινό, παρζχονται επίςθσ ςε προςιτι µορφι για Άτοµα µε Αναπθρίεσ 
προσ διευκόλυνςι τουσ, ενϊ ειδικότερα για πολίτεσ µε προβλιµατα όραςθσ προβλζπεται θ ανάγνωςθ του περιε-
χοµζνου των εγγράφων που τουσ ενδιαφζρουν από τισ/τουσ υπαλλιλουσ τθσ Περιφζρειασ.  

2. Οι πολίτεσ είναι υποχρεωµζνοι να προςκοµίηουν τα δικαιολογθτικά που πρζπει να ςυνοδεφουν τθν αίτθςθ, 
εκτόσ από τθν περίπτωςθ που αφορά πιςτοποιθτικά τα οποία εκδίδονται από το ∆θµόςιο, τουσ Ο.Τ.Α. και τα 
Ν.Π.∆.∆. και των οποίων θ ζκδοςθ δεν προχποκζτει τθν ςφµπραξθ τθσ/του πολίτθ, οπότε θ αρµόδια Υπθρεςία τθσ 
Περιφζρειασ Αττικισ, εάν δεν ζχουν ςυνυποβλθκεί από τθν/τον πολίτθ, τα αναηθτεί µε οποιονδιποτε πρόςφορο 
τρόπο για τθν ζκδοςθ τθσ τελικισ πράξθσ αυτεπαγγζλτωσ από τισ οικείεσ Υπθρεςίεσ. Για τον ςκοπό αυτόν, 
τεκµαίρεται ότι παρζχεται ςχετικι εξουςιοδότθςθ από τθν/τον ενδιαφερόµενθ/ενδιαφερόµενο µε τθν κατάκεςθ 
τθσ αίτθςισ τθσ/του (Ν.4325/2015). Οι αιτιςεισ των πολιτϊν δεν παράγουν υποχρζωςθ των Υπθρεςιϊν για ενζρ-
γεια όταν το αίτθµα είναι εµφανϊσ παράλογο, αόριςτο, ακατάλθπτο ι επαναλαµβάνεται κατά τρόπο καταχρθςτι-
κό (για παράδειγµα: όταν το ίδιο αίτθµα υποβάλλεται για τρίτθ φορά, θ Υπθρεςία δεν ζχει υποχρζωςθ απάντθ-
ςθσ).  

3. Οι πολίτεσ ζχουν δικαίωµα παραίτθςθσ από αίτθµά τουσ. Ωςτόςο, θ παραίτθςθ από το αίτθµα δεν ανακαλεί-
ται. Η/Ο πολίτθσ, µετά τθν παραίτθςθ, ζχει δικαίωµα να υποβάλει εκ νζου το αίτθµα, µε νζα αίτθςι τθσ/του.  

4. Σε περίπτωςθ µερικισ ι ολικισ απϊλειασ φακζλου υπόκεςθσ, θ Υπθρεςία ςτθν κατοχι τθσ οποίασ περιιλκε ο 
φάκελοσ και από υπαιτιότθτά τθσ ζχει απολεςκεί, είναι αρµόδια για τθν αναςφςταςθ φακζλου. Η αναςφςταςθ 
γίνεται µε υπθρεςιακι αναηιτθςθ των δικαιολογθτικϊν ι τθσ πλθροφορίασ που προζκυπτε από αυτά, από τισ 
Υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ είναι δυνατόν να υπάρχουν ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ τα οποία βοθκοφν ςτθν αναςφςταςθ 
του φακζλου τθσ/του πολίτθ. Σε περίπτωςθ ολικισ απϊλειασ φακζλου, θ Υπθρεςία µπορεί να πραγµατοποιεί αυ-
τοψίεσ ι επιτόπιουσ ελζγχουσ ϊςτε να λάβει πλθροφορίεσ απαραίτθτεσ για τθν αναςφςταςθ, όταν τα ςτοιχεία 
που ζχουν απολεςκεί είναι δυνατόν να βεβαιωκοφν µε τουσ ανωτζρω τρόπουσ. Σε περίπτωςθ µερικισ απϊλειασ 
φακζλου, αν οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτα απολεςκζντα δικαιολογθτικά είναι δυνατόν να εξευρεκοφν ι 
τεκµαίρονται από τελικζσ ι ενδιάµεςεσ διοικθτικζσ πράξεισ, θ Υπθρεςία δεν τα αναηθτά περαιτζρω, αλλά αρκεί-
ται ςτισ πλθροφορίεσ που περιλαµβάνονται ς’ αυτζσ τισ πράξεισ, προκειµζνου να προχωριςει ςτθν ζκδοςθ τθσ 
τελικισ διοικθτικισ πράξθσ. Αν θ ζκδοςθ τθσ τελικισ διοικθτικισ πράξθσ είναι αδφνατθ χωρίσ τθ ςφµπραξθ τθσ/
του πολίτθ και εφόςον ζχει εξαντλθκεί κάκε  πρόςφορο µζςο για τθν λιψθ τθσ ςχετικισ πλθροφορίασ, θ Υπθρεςί-
α τθσ Περιφζρειασ οφείλει να ενθµερϊςει τθν/τον ενδιαφερόµενθ/ενδιαφερόµενο εντόσ 24 ωρϊν από τθν διαπί-
ςτωςθ τθσ απϊλειασ του φακζλου και παράλλθλα να κοινοποιιςει ς’ αυτιν/αυτόν και τθ ςχετικι διαπιςτωτικι 

πράξθ, ενθµερϊνοντάσ τθν/τον για τουσ λόγουσ τθσ ςφµπραξισ τθσ/του. Σε κάκε περίπτωςθ, θ Υπθρεςία θ ο-
ποία υποχρεοφται να προβεί ςτθν αναςφςταςθ απολεςκζντοσ φακζλου, οφείλει να προχωριςει ςτθν 
προςωρινι διεκπεραίωςθ του αιτιµατοσ τθσ/του πολίτθ, εκδίδοντασ προςωρινι διοικθτικι πράξθ, µε 
τθν επιφφλαξθ τυχόν ανάκλθςθσ ι τροποποίθςθσ αυτισ, εφ’ όςον µετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςί-
ασ αναςφςταςθσ του φακζλου, κρικεί ότι αυτι εκδόκθκε χωρίσ να πλθροφνται οι απαιτοφµενεσ από τον 
νόµο προχποκζςεισ (Π.∆. 114/2005, «Υποχρεωτικι αναςφςταςθ φακζλου, ο οποίοσ ζχει απολεςκεί από 
υπαιτιότθτα τθσ Υπθρεςίασ»).  



3. Σο δικαίωµα εμπρόθεςμησ  

διεκπεραίωςησ αιτημάτων  
1. Η Περιφζρεια Αττικισ οφείλει να διεκπεραιϊνει τισ υποκζςεισ των ενδιαφεροµζνων 
και να αποφαίνεται εγγράφωσ ι θλεκτρονικά για τα αιτιµατά τουσ µζςα ςε προκεςµία 
πενιντα (50) θµερϊν, θ οποία αρχίηει από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ ςτθν αρµόδια Υ-
πθρεςία τθσ Περιφζρειασ Αττικισ και τθν υποβολι του ςυνόλου των απαιτοφµενων δι-
καιολογθτικϊν, πιςτοποιθτικϊν ι ςτοιχείων, εφόςον από ειδικζσ διατάξεισ δεν προβλζ-
πονται µικρότερεσ προκεςµίεσ* . Για υποκζςεισ αρµοδιότθτασ περιςςότερων Υπθρε-
ςιϊν, θ εν λόγω προκεςµία παρατείνεται κατά δζκα (10) ακόµθ θµζρεσ. Αν θ αίτθςθ υ-
ποβλθκεί ςε αναρµόδια Υπθρεςία τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, θ Υπθρεςία αυτι οφείλει, 
µζςα ςε τρεισ (3) θµζρεσ να τθ διαβιβάςει ςτθν αρµόδια Υπθρεςία και να γνωςτοποιι-
ςει τοφτο ςτον/ςτθν ενδιαφερόµενο/θ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ προκεςµία αρχίηει από 
τότε που περιιλκε θ αίτθςθ ςτθν αρµόδια Υπθρεςία. Οι Υπθρεςίεσ τθσ Περιφζρειασ Ατ-
τικισ οφείλουν, φςτερα από αίτθςθ των ενδιαφεροµζνων, να χορθγοφν αµζςωσ πιςτο-
ποιθτικά και βεβαιϊςεισ. Αν θ άµεςθ χοριγθςθ τοφτων δεν είναι δυνατι, αυτά απο-
ςτζλλονται ταχυδροµικϊσ, µζςα ςε προκεςµία δζκα (10) θµερϊν, ςτθ διεφκυνςθ που 
ζχει δθλωκεί. Η ςυγκεκριµζνθ προκεςµία δεν ιςχφει εάν ο/θ ενδιαφερόµενοσ/θ, µε αί-
τθςι του/τθσ, δθλϊςει ότι δεν επικυµεί τθν ταχυδροµικι αποςτολι και ότι κα παραλά-
βει τα ζγγραφα αυτά αυτοπροςϊπωσ ι µε εξουςιοδοτθµζνο εκπρόςωπό του/τθσ.  

2. Εάν κάποια υπόκεςθ δεν µπορεί να διεκπεραιωκεί λόγω αντικειµενικισ αδυναµίασ, 
ειδικά αιτιολογθµζνθσ, θ Υπθρεςία τθσ Περιφζρειασ Αττικισ οφείλει, εντόσ πζντε (5) 
τουλάχιςτον θµερϊν πριν από τθν εκπνοι τουσ, να γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτον/ςτθν 
αιτοφντα/αιτοφςα (α) τουσ λόγουσ τθσ κακυςτζρθςθσ, (β) τον/τθν υπάλλθλο που ζχει 
αναλάβει τθν υπόκεςθ και (γ) κάκε άλλθ χριςιµθ πλθροφορία.  

Οι προκεςµίεσ διεκπεραίωςθσ αιτθµάτων δεν ιςχφουν για αναγνϊριςθ απαιτιςεων, ε-
φόςον υφίςταται ςχετικι εκκρεµισ δίκθ, κακϊσ και για τισ περιπτϊςεισ που χρειάηεται 
εµφάνιςθ του/τθσ ενδιαφεροµζνου/θσ ενϊπιον ςυλλογικοφ οργάνου και θ µθ προςζ-
λευςι του/τθσ οφείλεται ςε υποκειµενικοφσ ι αντικειµενικοφσ λόγουσ. Οι Υπθρεςίεσ 
τθσ Περιφζρειασ Αττικισ απαλλάςςονται από τισ ανωτζρω υποχρεϊςεισ (ςχετικά µε τθν 
απάντθςθ και διεκπεραίωςθ αιτθµάτων) εάν το αίτθµα είναι εµφανϊσ παράλογο, αόρι-
ςτο, ακατάλθπτο ι επαναλαµβάνεται κατά τρόπο καταχρθςτικό. Ο ενδεικτικόσ χαρακτι-
ρασ των προκεςµιϊν ςθµαίνει ότι, εάν θ διεκπεραίωςθ τθσ υπόκεςθσ ολοκλθρωκεί 
κακ’ υπζρβαςθ των προκεςµιϊν, δεν παράγεται λόγοσ ακυρότθτασ τθσ διοικθτικισ πρά-
ξθσ.  

__________________________ 

* Για παράδειγµα, µικρότερεσ προκεςµίεσ προβλζπονται : -  για τθν απάντθςθ ςε αίτθµα πρόςβαςθσ ςε διοικθτικά 
ζγγραφα 20 θµζρεσ (άρκρο 5 παρ. 6 Ν.2690/1999) - για τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατόπιν υποβολισ αίτθςθσ κερα-
πείασ 30 θµζρεσ (άρκρο 24 παρ. 2 Ν.2690/1999) εκτόσ αν από ειδικζσ διατάξεισ προβλζπεται διαφορετικι προκεςµία— 
για τθν αναςφςταςθ φακζλου τριάντα (30) θµζρεσ από τθν διαπίςτωςθ τθσ απϊλειάσ του (άρκρο 8 Π.∆. 114/2005).  



Β' ΜΔΡΟ  

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΗΨΗ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ 

     4. Σο δικαίωµα προηγοφµενησ ακρόαςησ  
 

1. Τα όργανα διοίκθςθσ και οι Υπθρεςίεσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ πριν από κάκε ενζργεια 
ι µζτρο ςε βάροσ των δικαιωµάτων ι ςυµφερόντων ςυγκεκριµζνου προςϊπου, οφείλουν 
να καλοφν τον/τθν ενδιαφερόµενο/θ να εκφράςει τισ απόψεισ του/τθσ, εγγράφωσ ι προ-
φορικϊσ ωσ προσ τα ςχετικά ηθτιµατα. Η κλιςθ προσ ακρόαςθ είναι ζγγραφθ, αναφζρει 
τον τρόπο, τθν θµζρα και τθν ϊρα τθσ ακρόαςθσ, προςδιορίηει δε το αντικείµενο του 
µζτρου ι τθσ ενζργειασ. Η κλιςθ κοινοποιείται ςτον/ςτθν ενδιαφερόµενο/θ τουλάχιςτον 
πζντε (5) πλιρεισ θµζρεσ πριν από τθν θµζρα τθσ ακρόαςθσ. Ο/Η ενδιαφερόµενοσ/θ ζχει 
το δικαίωµα να λάβει γνϊςθ των ςχετικϊν αποδεικτικϊν ςτοιχείων και να προβεί ςε αντα-
πόδειξθ. Η τιρθςθ τθσ προαναφερόµενθσ διαδικαςίασ, κακϊσ και θ λιψθ υπόψθ των α-
πόψεων του/τθσ ενδιαφεροµζνου/θσ κα πρζπει να προκφπτουν από τθν αιτιολογία τθσ 
διοικθτικισ πράξθσ. Το επιβαλλόµενο µζτρο πρζπει να λαµβάνεται µζςα ςε εφλογο χρονι-
κό διάςτθµα από τθν ακρόαςθ του/τθσ ενδιαφεροµζνου/θσ. Αυτά εφαρµόηονται και όταν 
οι ςχετικζσ µε τθ δυςµενι διοικθτικι πράξθ διατάξεισ προβλζπουν δυνατότθτα άςκθςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ.  

2. Αν θ άµεςθ λιψθ του δυςµενοφσ µζτρου είναι αναγκαία για τθν αποτροπι κινδφνου ι 
λόγω επιτακτικοφ δθµοςίου ςυµφζροντοσ, είναι κατ’ εξαίρεςθ, δυνατι θ χωρίσ προθ-
γοφµενθ κλιςθ του/τθσ ενδιαφεροµζνου/θσ, ρφκµιςθ. Αν θ κατάςταςθ που ρυκµίςτθκε 
είναι δυνατόν να µεταβλθκεί, θ Περιφζρεια Αττικισ, µζςα ςε χρονικό διάςτθµα δεκαπζ-
ντε (15) θµερϊν, καλεί τον/τθν ενδιαφερόµενο/θ να εκφράςει τισ απόψεισ του/τθσ 
ςφµφωνα µε τισ προθγοφµενεσ παραγράφουσ, οπότε και προβαίνει ςε τυχόν νζα ρφκµιςθ. 
Αν θ πιο πάνω προκεςµία παρζλκει άπρακτθ, το µζτρο παφει αυτοδικαίωσ και χωρίσ άλλθ 
ενζργεια να ιςχφει. Αυτά εφαρµόηονται και όταν οι ςχετικζσ µε τθ δυςµενι διοικθτικι 
πράξθ διατάξεισ προβλζπουν δυνατότθτα άςκθςθσ διοικθτικισ προςφυγισ.  



     5. Σο δικαίωµα αμεροληψίασ και  

ίςησ μεταχείριςησ χωρίσ διακρίςεισ   

 
1. Κατά τθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ Αττικισ προσ τισ/τουσ πολίτεσ απαγο-
ρεφεται κάκε δυςµενισ διάκριςθ, ιδίωσ λόγω φφλου ι χαρακτθριςτικϊν φφλου, φυλισ, 
χρϊµατοσ, εκνοτικισ καταγωγισ ι κοινωνικισ προζλευςθσ, κατάςταςθσ υγείασ, αναπθρί-
ασ, επαγγζλµατοσ, γενετικϊν χαρακτθριςτικϊν, γλϊςςασ, κρθςκείασ ι πεποικιςεων, πολι-
τικϊν φρονθµάτων ι κάκε άλλθσ γνϊµθσ, ιδιότθτασ µζλουσ εκνικισ µειονότθτασ, περιου-
ςίασ, γζννθςθσ, θλικίασ (π.χ. πολίτεσ Τρίτθσ Ηλικίασ), ςεξουαλικοφ προςανατολιςµοφ ι 
ταυτότθτασ φφλου.  

2. Τα όργανα διοίκθςθσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, µονοµελι ι ςυλλογικά, πρζπει να παρζ-
χουν εγγυιςεισ αµερόλθπτθσ κρίςθσ κατά τθν άςκθςθ των αρµοδιοτιτων τουσ. Τα 
µονοµελι όργανα, κακϊσ και τα µζλθ των Συλλογικϊν Οργάνων τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, 
οφείλουν να απζχουν από κάκε ενζργεια ι διαδικαςία που ςυνιςτά ςυµµετοχι ςε λιψθ 
απόφαςθσ ι διατφπωςθ γνϊµθσ ι πρόταςθσ εφόςον: α) θ ικανοποίθςθ προςωπικοφ 
ςυµφζροντόσ τουσ ςυνδζεται µε τθν ζκβαςθ τθσ υπόκεςθσ, ι β) είναι ςφηυγοι ι ςυγγενείσ 
εξ αίµατοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία µεν γραµµι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και 
τετάρτου βακµοφ µε κάποιον/α από τουσ/τισ ενδιαφεροµζνουσ/ενδιαφερόµενεσ, ι γ) 
ζχουν ιδιαίτερο δεςµό ι ιδιάηουςα ςχζςθ ι εχκρότθτα µε τουσ/τισ ενδιαφεροµζνουσ/
ενδιαφερόµενεσ. Το όργανο ι το µζλοσ του Συλλογικοφ Οργάνου τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, 
εφόςον κρίνει ότι ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του λόγοσ που επιβάλλει τθν αποχι του, οφεί-
λει να το δθλϊςει αµζςωσ ςτθν Προϊςταµζνθ Αρχι ι ςτον/ςτθν προεδρεφοντα/ουςα του 
Συλλογικοφ Οργάνου, αντιςτοίχωσ και να απζχει από οποιαδιποτε ενζργεια. Στισ περιπτϊ-
ςεισ αυτζσ, θ Προϊςταµζνθ Αρχι ι το Συλλογικό Όργανο, αποφαίνεται το ταχφτερο δυνα-
τόν. Αίτθςθ εξαίρεςθσ µονοµελοφσ οργάνου ι µζλουσ Συλλογικοφ Οργάνου τθσ Περιφζρει-
ασ Αττικισ µποροφν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι/εσ ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςί-
ασ. Η εξαίρεςθ µπορεί να διατάςςεται και αυτεπαγγζλτωσ από τθν Προϊςταµζνθ Αρχι ι το 
Συλλογικό Όργανο τθσ Περιφζρειασ Αττικισ που αφορά το κζµα. 

 3. Οι πολίτεσ οφείλουν να υποβάλλουν τθν αίτθςθ εξαίρεςθσ ςτθν Προϊςταµζνθ Αρχι ι 
ςτον/ςτθν Πρόεδρο του Συλλογικοφ Οργάνου τθσ Περιφζρειασ Αττικισ ι ςτο αποφαςίηον 
όργανο, κατά περίπτωςθ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ Περιφερειακι Αρχι ι το Συλλογικό 
Όργανο τθσ Περιφζρειασ Αττικισ αποφαίνονται το ταχφτερο δυνατόν. Τα ανωτζρω δεν ε-
φαρµόηονται ςε περίπτωςθ που δθλϊνεται αποχι ι που ηθτείται θ εξαίρεςθ τόςων µελϊν 
του Συλλογικοφ Οργάνου ϊςτε τα αποµζνοντα να µθν ςχθµατίηουν τθν κατά τον νόµο α-
παρτία.  



     6. Σο δικαίωµα τήρηςησ του τφπου των 
διοικητικϊν πράξεων  

1. Η διοικθτικι πράξθ είναι ζγγραφθ, αναφζρει τθν εκδοφςα αρχι και τισ εφαρµοηόµενεσ 
διατάξεισ, φζρει δε χρονολογία. κακϊσ και υπογραφι του αρµόδιου οργάνου τθσ Περιφζ-
ρειασ Αττικισ. Στθν ατοµικι διοικθτικι πράξθ αναφζρεται, επίςθσ, θ δυνατότθτα άςκθςθσ 
τυχόν ειδικισ διοικθτικισ προςφυγισ, γίνεται δε µνεία του αρµόδιου για τθν εξζταςι τθσ 
οργάνου, τθσ προκεςµίασ, κακϊσ και των ςυνεπειϊν παράλειψθσ τθσ άςκθςισ τθσ. Προ-
ςφυγι που αςκείται ςφµφωνα µε τισ προαναφερόµενεσ πλθροφορίεσ τθσ Υπθρεςίασ δεν 
µπορεί να παραγάγει ςυνζπειεσ ςε βάροσ του/τθσ προςφεφγοντοσ/προςφεφγουςασ. Η 
παράλειψθ αναφοράσ των εφαρµοηόµενων διατάξεων, κακϊσ και των κατά τθ δεφτερθ 
περίοδο ςτοιχείων, δεν επάγεται ακυρότθτα τθσ πράξθσ. 

 2. Η ατοµικι διοικθτικι πράξθ µπορεί, κατ' εξαίρεςθ, να είναι προφορικι εφόςον αυτό 
είναι αναγκαίο προσ επίτευξθ του επιδιωκόµενου µε αυτιν ςκοποφ. Προσ τοφτο, επιτρζ-
πεται, επίςθσ, θ χριςθ ςυµβόλων εφόςον οι αποδζκτεσ/τριεσ τθσ 23 πράξθσ ζχουν τθ δυ-
νατότθτα να κατανοιςουν το περιεχόµενό τθσ (π.χ. ςιµανςθ χϊρων µε ςφµβολα για τθν 
απαγόρευςθ του καπνίςµατοσ, ςφµφωνα µε τθν ιςχφουςα αντικαπνιςτικι νοµοκεςία, 
ςιµανςθ χϊρων για χριςθ από Άτοµα µε Αναπθρία κ.τ.λ.).  

 

     7. Σο δικαίωµα τησ αιτιολογίασ των  

διοικητικϊν πράξεων  
1. Η ατοµικι διοικθτικι πράξθ πρζπει να περιζχει αιτιολογία, θ οποία να περιλαµβάνει τθ 
διαπίςτωςθ τθσ ςυνδροµισ των κατά νόµο προχποκζςεων για τθν ζκδοςι τθσ. Η αιτιολο-
γία πρζπει να είναι ςαφισ, ειδικι, επαρκισ και να προκφπτει από τα ςτοιχεία του φακζ-
λου, εκτόσ αν προβλζπεται ρθτϊσ ςτο νόµο ότι πρζπει να περιζχεται ςτο ςϊµα τθσ πρά-
ξθσ. 

 2. Όταν θ διοικθτικι πράξθ εκδίδεται αυτεπαγγζλτωσ, τα αποδεικτικά ςτοιχεία ςυγκε-
ντρϊνονται µε πρωτοβουλία του αρµόδιου για τθν ζκδοςι τθσ οργάνου τθσ Περιφζρειασ 
Αττικισ. Όταν τθν ζκδοςθ τθσ διοικθτικισ πράξθσ ηθτά θ/ο ενδιαφερόµενθ/οσ, αυτι/όσ 
οφείλει να υποβάλει τα δικαιολογθτικά που κακορίηουν οι ςχετικζσ διατάξεισ, εκτόσ αν τα 
ςτοιχεία αυτά υπάρχουν ςτθν αρµόδια για τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ, Υπθρεςία τθσ Περιφζ-
ρειασ Αττικισ.  

 



     8. Σο δικαίωµα τησ προςτατευόμενησ  

εμπιςτοςφνησ τησ/του πολίτη   
1. Η Περιφζρεια Αττικισ ςζβεται τθν πεποίκθςθ που ζχει εµπεδϊςει µε αποφάςεισ τθσ 
ςτισ/ςτουσ πολίτεσ, ζτςι ϊςτε αυτζσ/οί να ρυκµίςουν τθν ςυµπεριφορά τουσ και να αςκι-
ςουν τα δικαιϊµατά τουσ. Στο πλαίςιο αυτοφ του ςεβαςµοφ, θ Περιφζρεια Αττικισ οφείλει 
να απζχει από αιφνιδιαςµοφσ που διαταράςςουν τθν εµπιςτοςφνθ που ζχει οικοδοµθκεί 
ςτθν ςχζςθ τθσ µε τισ/τουσ πολίτεσ. Ωσ εκ τοφτου, εφόςον θ Περιφζρεια ζχει λάβει αποφά-
ςεισ µε τισ οποίεσ αναγνωρίηονται δικαιϊµατα ςε πολίτεσ, δεν επιτρζπεται να ανακαλεί 
αυτζσ τισ αποφάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, παρά µόνον εφόςον αυτό 
επιβάλλεται από δθµόςιο ςυµφζρον που υπερζχει προφανϊσ των δικαιωµάτων και εν-
νόµων ςυµφερόντων των πολιτϊν.  

2. Οι πολίτεσ δεν µποροφν να επικαλοφνται τον ςεβαςµό τθσ προςτατευόµενθσ 
εµπιςτοςφνθσ τουσ, εάν βρίςκονται ςε κακι πίςτθ.  

 

  9. Σο δικαίωµα ςυμμόρφωςησ προσ τισ  

δικαςτικζσ αποφάςεισ   
 

Η Περιφζρεια Αττικισ ζχει υποχρζωςθ να ςυµµορφϊνεται, χωρίσ κακυςτζρθςθ, προσ τισ 
δικαςτικζσ αποφάςεισ µε τισ οποίεσ ειςάγονται υποχρεϊςεισ τθσ και να προβαίνει ςε όλεσ 
τισ ενζργειεσ που επιβάλλονται, για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων. Η παράβαςθ τθσ 
υποχρζωςθσ αυτισ, γεννά ευκφνθ για κάκε αρµόδιο όργανο όπωσ ορίηει ο Ν.3068/2002 
(όπωσ ιςχφει).  



Γ' ΜΔΡΟ  

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ 

 

10. Σο δικαίωµα πληροφόρηςησ  
 

1. Κακεµιά/κακζνασ ζχει δικαίωµα πλθροφόρθςθσ από τθν Περιφζρεια Αττικισ, όπωσ 
νόµοσ ορίηει. Η αρµόδια Υπθρεςία ι το αρµόδιο όργανο διοίκθςθσ τθσ Περιφζρειασ Αττι-
κισ ζχουν υποχρζωςθ να απαντοφν ςτα αιτιµατα για παροχι πλθροφοριϊν και χοριγθςθ 
εγγράφων, ιδίωσ πιςτοποιθτικϊν, δικαιολογθτικϊν και βεβαιϊςεων. Το δικαίωµα 
πλθροφόρθςθσ/ενθµζρωςθσ των πολιτϊν για τισ υπθρεςίεσ που παρζχει θ Περιφζρεια 
Αττικισ µπορεί να ικανοποιείται και µε τθν πρόςβαςθ ςτθν επίςθµθ ιςτοςελίδασ τθσ, κα-
κϊσ και µζςω των αναρτιςεων πράξεων και αποφάςεων αρµοδιότθτασ τθσ Περιφζρειασ 
Αττικισ ςτο “Πρόγραµµα ∆ι@φγεια”, κατά τον Ν.3861/2010 (όπωσ ιςχφει). Οι πολίτεσ 
µποροφν να ενθµερϊνονται ςχετικά µε τθν θµεριςια διάταξθ των ςυνεδριάςεων του Πε-
ριφερειακοφ Συµβουλίου, κακϊσ και για τισ αποφάςεισ που λαµβάνονται από αυτό, µζςα 
από τθν ιςτοςελίδα τθσ Περιφζρειασ Αττικισ. Η Περιφζρεια Αττικισ λαµβάνει κατάλλθλα 
µζτρα ϊςτε όλεσ οι πλθροφορίεσ που παρζχονται ςτο κοινό να είναι προςβάςιµεσ και για 
Άτοµα µε Αναπθρίεσ (π.χ. οι αρµόδιοι/εσ υπάλλθλοι υποχρεοφνται να αναγιγνϊςκουν 
ζγγραφα ςε πολίτεσ µε προβλιµατα όραςθσ).  

2. Το δικαίωµα πλθροφόρθςθσ των πολιτϊν ιςχφει λαµβανοµζνων υπόψθ των περιο-
ριςµϊν που επιβάλλονται από διατάξεισ οι οποίεσ απαγορεφουν τθν ανακοίνωςθ πλθρο-
φοριϊν που : αποτελοφν δεδοµζνα προςωπικοφ χαρακτιρα, χαρακτθριςµζνα ωσ απόρρθ-
τα ι εµπιςτευτικά ςτοιχεία, είναι ςχετικζσ µε τθν ιδιωτικι ι οικογενειακι ηωι τρίτων προ-
ςϊπων, αφοροφν επαγγελµατικά ι επιχειρθµατικά µυςτικά, κακϊσ και κάκε άλλθ πλθρο-
φορία τθσ οποίασ θ δθµοςίευςθ απαγορεφεται ρθτϊσ από τθν ιςχφουςα νοµοκεςία. Με 
αιτιολογθµζνθ απόφαςι τθσ, θ εκάςτοτε Υπθρεςία τθσ Περιφζρειασ Αττικισ µπορεί να 
απορρίπτει ατοµικι αίτθςθ ςε πλθροφόρθςθ, ςτο µζτρο που θ ίδια δεν διακζτει τα ηθτθ-
κζντα δεδοµζνα ι που θ ικανοποίθςθ του δικαιϊµατοσ κα ςιµαινε αφιζρωςθ υ-
πζρµετρθσ διοικθτικισ προςπάκειασ που κα ζκετε αποδεδειγµζνα ςε κίνδυνο τθν οµαλι 
εκπλιρωςθ των άλλων αρµοδιοτιτων τθσ Υπθρεςίασ.  



11. Σο δικαίωµα πρόςβαςησ ςτα διοικητικά 
ζγγραφα και περαιτζρω χρήςησ αυτϊν  

1. Κάκε ενδιαφερόµενθ/ενδιαφερόµενοσ ζχει το δικαίωµα, φςτερα από γραπτι αίτθςι 
τθσ/του, να λαµβάνει γνϊςθ των διοικθτικϊν εγγράφων που τθροφνται ςτα αρχεία τθσ 
Περιφζρειασ Αττικισ. Ωσ διοικθτικά ζγγραφα νοοφνται όςα ςυντάςςονται από τισ 
δθµόςιεσ Υπθρεςίεσ, όπωσ εκκζςεισ, µελζτεσ, πρακτικά, ςτατιςτικά ςτοιχεία, εγκφκλιεσ 
οδθγίεσ, απαντιςεισ τθσ ∆ιοίκθςθσ, γνωµοδοτιςεισ και αποφάςεισ. Όποια/όποιοσ ζχει 
ειδικό ζννοµο ςυµφζρον δικαιοφται, φςτερα από γραπτι ι θλεκτρονικι αίτθςι τθσ/του, 
να λαµβάνει γνϊςθ των ιδιωτικϊν εγγράφων που φυλάςςονται ςτα αρχεία τθσ Περιφζ-
ρειασ Αττικισ και είναι ςχετικά µε υπόκεςι τθσ/του θ οποία εκκρεµεί ςε αυτιν ι ζχει δι-
εκπεραιωκεί από αυτιν. Το δικαίωµα των εδαφίων 1 και 3 αςκείται: α) µε µελζτθ του εγ-
γράφου ςτο κατάςτθµα τθσ Υπθρεςίασ, ι β) µε χοριγθςθ αντιγράφου, εκτόσ αν θ αναπα-
ραγωγι τοφτου µπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η ςχετικι δαπάνθ αναπαραγωγισ βα-
ρφνει τθν αιτοφςα/τον αιτοφντα, εκτόσ αν ο νόµοσ ορίηει διαφορετικά. Αν πρόκειται για 
πλθροφορίεσ ιατρικοφ χαρακτιρα, αυτζσ γνωςτοποιοφνται ςτον/ςτθν αιτοφντα/αιτοφςα 
µε τθ βοικεια γιατροφ, ο/θ οποίοσ/α ορίηεται για το ςκοπό αυτόν. Η άςκθςθ του κατά 
των εδαφίων 1 και 3 δικαιϊµατοσ γίνεται µε τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ τυχόν δικαι-
ωµάτων πνευµατικισ ι βιοµθχανικισ ιδιοκτθςίασ. Η χρονικι προκεςµία για τθ χοριγθςθ 
διοικθτικϊν / ιδιωτικϊν εγγράφων ι τθν αιτιολογθµζνθ απόρριψθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ 
τθσ/του πολίτθ είναι είκοςι (20) θµζρεσ.  

2. Το ανωτζρω δικαίωµα δεν υφίςταται ςτισ περιπτϊςεισ που το ζγγραφο ι µζροσ ενόσ 
εγγράφου αφορά τθν ιδιωτικι ι οικογενειακι ηωι τρίτου, ι αν παραβλάπτεται απόρρθτο 
το οποίο προβλζπεται από ειδικζσ διατάξεισ. Η Περιφζρεια Αττικισ µπορεί να αρνθκεί 
τθν ικανοποίθςθ του δικαιϊµατοσ τοφτου, λαµβάνοντασ πάντοτε υπόψθ τθν αρχι τθσ α-
ναλογικότθτασ και τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ, αν θ ικανοποίθςθ του δικαιϊµατοσ αυτοφ είναι 
δυνατόν να δυςχεράνει ουςιωδϊσ τθν ζρευνα δικαςτικϊν, διοικθτικϊν, αςτυνοµικϊν ι 
ςτρατιωτικϊν αρχϊν, ςχετικϊσ µε τθν τζλεςθ εγκλιµατοσ ι διοικθτικισ παράβαςθσ. Οι 
ενδιαφερόµενεσ/ενδιαφερόµενοι οφείλουν να εκκζτουν ςτο αίτθµά τουσ και να αποδει-
κνφουν το άµεςο ενδιαφζρον τουσ ι το ειδικό ζννοµο ςυµφζρον τουσ, ανάλογα µε το αν 
ηθτοφν διοικθτικό ι ιδιωτικό ζγγραφο. Η ανωτζρω προκεςµία εκκινεί από τθν κατάκεςθ 
ολοκλθρωµζνου αιτιµατοσ, χωρίσ αςάφειεσ ι αοριςτίεσ.  



12. Σο δικαίωµα προςταςίασ των  

δεδοµζνων προςωπικοφ χαρακτήρα  
1. Κάκε πρόςωπο ζχει δικαίωµα ςτθν προςταςία των δεδοµζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 
που το αφοροφν ζναντι τθσ επεξεργαςίασ τουσ από τα όργανα διοίκθςθσ και τισ Υπθρεςίεσ 
τθσ Περιφζρειασ Αττικισ. Η επεξεργαςία αυτϊν των δεδοµζνων πρζπει να γίνεται από τθν 
Περιφζρεια Αττικισ νοµίµωσ, για κακοριςµζνουσ ςκοποφσ και µε βάςθ τθ ςυγκατάκεςθ 
του/θσ ενδιαφεροµζνου/θσ ι για άλλουσ κεµιτοφσ λόγουσ που προβλζπονται από το νόµο. 
Κάκε πρόςωπο δικαιοφται να ζχει πρόςβαςθ ςτα ςυλλεχκζντα δεδοµζνα που το αφοροφν 
και να επιτυγχάνει τθ διόρκωςι τουσ. Ο ςεβαςµόσ των κανόνων αυτϊν υπόκειται ςτον 
ζλεγχο ανεξάρτθτθσ αρχισ.  

2. Η επίκλθςθ τθσ προςταςίασ δεδοµζνων προςωπικοφ χαρακτιρα δεν κατιςχφει των υπο-
χρεϊςεων που ο νόµοσ προβλζπει για τισ/τουσ πολίτεσ ζναντι τθσ Περιφζρειασ Αττικισ.  

 

 

13. Σο δικαίωµα τήρηςησ  

τησ υπηρεςιακήσ εχεµφθειασ  

 
1. Οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Αττικισ οφείλουν να τθροφν εχεµφκεια για κζµατα που 
χαρακτθρίηονται ωσ απόρρθτα από τισ κείµενεσ διατάξεισ. Οφείλουν επίςθσ, να τθροφν ε-
χεµφκεια ςε κάκε περίπτωςθ που αυτό επιβάλλεται από τθν κοινι πείρα και λογικι, για 
γεγονότα ι πλθροφορίεσ των οποίων λαµβάνουν γνϊςθ κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκό-
ντων τουσ ι επ’ ευκαιρία αυτϊν.  

2. Η υποχρζωςθ εχεµφκειασ δεν αντιτάςςεται ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπεται δικαί-
ωµα των πολιτϊν να λαµβάνουν γνϊςθ των διοικθτικϊν εγγράφων.  



Γ' ΜΔΡΟ  

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ 

14. Σο δικαίωµα βεβαίωςησ του γνηςίου τησ 
υπογραφήσ και επικφρωςησ αντιγράφων  
1. Η βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τθσ ενδιαφεροµζνθσ/του ενδιαφεροµζνου γί-
νεται, από οποιαδιποτε Υπθρεςία τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, βάςει του δελτίου ταυτότθ-
τασ ι τθ ςχετικι προςωρινι βεβαίωςθ τθσ αρµόδιασ Αρχισ ι το διαβατιριο ι τθν άδεια 
οδιγθςθσ ι το ατοµικό βιβλιάριο υγείασ όλων των αςφαλιςτικϊν φορζων. Η ταυτότθτα 
των αλλοδαπϊν αποδεικνφεται ςτθν περίπτωςθ πολιτϊν κράτουσ – µζλουσ τθσ Ε.Ε. από το 
δελτίο ταυτότθτασ ι το διαβατιριο, ενϊ, ςτισ άλλεσ περιπτϊςεισ, από το διαβατιριο ι 
άλλο ζγγραφο βάςει του οποίου επιτρζπεται θ είςοδόσ τουσ ςτθ Χϊρα ι τα ζγγραφα που 
ζχουν εκδϊςει οι αρµόδιεσ Ελλθνικζσ Αρχζσ. ∆εν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υ-
πογραφισ του/τθσ ενδιαφεροµζνου/θσ, όταν προςζρχεται αυτοπροςϊπωσ για υποκζςεισ 
του/τθσ ςτισ Υπθρεςίεσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, προςκοµίηοντασ το δελτίο ταυτότθτασ ι 
τα αντίςτοιχα πρωτότυπα ζγγραφα.  

2. ∆εν υφίςταται πλζον θ υποχρζωςθ υποβολισ πρωτοτφπων εγγράφων που ζχουν εκδο-
κεί από τισ Υπθρεςίεσ και τουσ υπόχρεουσ να εφαρµόηουν τα οριηόµενα ςτο άρκρο 1, παρ. 
2 περίπτωςθ α’ Ν. 4250/2014 φορείσ ι επικυρωµζνων αντιγράφων των εγγράφων αυτϊν 
από τουσ/τισ ενδιαφερόµενουσ/εσ για το ςφνολο των ςυναλλαγϊν τουσ µε τισ ανωτζρω 
Υπθρεςίεσ και φορείσ. Αντί πρωτοτφπων ι επικυρωµζνων αντιγράφων, υποβάλλονται και 
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τισ Υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ Περιφζρειασ Αττι-
κισ, ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων που εκδόκθκαν από τισ Υπθρε-
ςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α’ Ν. 4250/2014 ι φωτοαντίγραφα των ακριβϊν α-
ντιγράφων τουσ. Οµοίωσ, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φω-
τοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθ-
γόρο, κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων 
φζρουν κεϊρθςθ από Υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α’ Ν. 4250/2014. Οµοίωσ, υ-
ποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγρα-
φα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από Αλλοδαπζσ Αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγό-
ρο. Οι Υπθρεςίεσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ εξακολουκοφν να επικυρϊνουν αντίγραφα από 
το πρωτότυπο ι από το ακριβζσ αντίγραφο εγγράφου που τθροφν, µόνο ςτθν περίπτωςθ 
που αυτά υποβάλλονται από τθν ενδιαφερόµενθ / τον ενδιαφερόµενο ςε φορείσ που δεν 
υπάγονται ςτισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 (όπωσ ιςχφει).  



 

 

15. Σο δικαίωµα χορήγηςησ βεβαίωςησ κα-
ταχϊρηςησ εγγράφου  
 

Κάκε ζγγραφο που περιζρχεται ςε Υπθρεςία τθσ Περιφζρειασ Αττικισ µε οποιονδιποτε 
τρόπο, καταχωρίηεται αυκθµερόν ςτο βιβλίο ι το θλεκτρονικό αρχείο των ειςερχοµζνων, 
κατ' αφξοντα αρικµό, µε χαρακτθριςµό και µνεία του κζµατοσ ςτο οποίο αναφζρεται και 
του αρικµοφ των ςτοιχείων που το ςυνοδεφουν. Στο ίδιο βιβλίο ι το θλεκτρονικό αρχείο 
αναγράφονται επίςθσ το όργανο προσ το οποίο το ζγγραφο απευκφνεται, κακϊσ και θ 
θµεροµθνία ειςόδου του. Η Υπθρεςία οφείλει να χορθγεί βεβαίωςθ καταχϊριςθσ του εγ-
γράφου µε όλα τα παραπάνω ςτοιχεία.  



Δ' ΜΔΡΟ  

∆ΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ  

ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ  

 

 

16. Σο δικαίωµα υποβολήσ  

αίτηςησ θεραπείασ  
 

1. Η/Ο ενδιαφερόµενθ/οσ, για τθν αποκατάςταςθ υλικισ ι θκικισ βλάβθσ των ζννοµων 
ςυµφερόντων τθσ/του που προκαλείται από ατοµικι διοικθτικι πράξθ µπορεί, για οποι-
ονδιποτε λόγο, µε αίτθςι τθσ/του να ηθτιςει από τθν Περιφζρεια Αττικισ τθν ανάκλθςθ 
ι τθν τροποποίθςι τθσ Η Περιφζρεια Αττικισ οφείλει να γνωςτοποιιςει ςτθν/ον ενδιαφε-
ρόµενθ/ο τθ απόφαςι τθσ για τθν αίτθςθ αυτι το αργότερο µζςα ςε τριάντα (30) θµζρεσ, 
εκτόσ αν από ειδικζσ διατάξεισ προβλζπεται διαφορετικι προκεςµία.  

2. Αν αρµόδια για τθν ανάκλθςθ ι τροποποίθςθ ι τθν ακφρωςθ είναι άλλθ διοικθτικι αρ-
χι, θ Περιφζρεια Αττικισ οφείλει να τθ διαβιβάςει ςτθν αρµόδια αρχι το αργότερο µζςα 
ςε πζντε (5) θµζρεσ. Και ςτθν περίπτωςθ αυτι, θ γνωςτοποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ 
αρµόδιασ αρχισ, ςτον/θν ενδιαφερόµενο/θ, πρζπει να γίνεται µζςα ςτθν κατά τθν προθ-
γοφµενθ παράγραφο προκεςµία.  



 

 

 

17. Σο δικαίωµα ειδικήσ προςφυγήσ ςτην  

Αποκεντρωµζνη ∆ιοίκηςη Αττικήσ  

 
1. Οποιοςδιποτε ζχει ζννοµο ςυµφζρον µπορεί να προςβάλλει τισ αποφάςεισ των Συλλο-
γικϊν ι Μονοµελϊν Οργάνων τθσ Περιφζρειασ Αττικισ για λόγουσ νοµιµότθτασ, ενϊπιον 
του/θσ Συντονιςτι/τριασ τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Αττικισ µζςα ςε προκεςµία δε-
καπζντε (15) θµερϊν από τθ δθµοςίευςθ τθσ απόφαςθσ ι τθν ανάρτθςι τθσ ςτο διαδίκτυ-
ο ι από τθν κοινοποίθςι τθσ ι αφότου ζλαβε γνϊςθ αυτισ. Προςφυγι επιτρζπεται και 
κατά παράλειψθσ οφειλόµενθσ νόµιµθσ ενζργειασ των οργάνων του προθγοφµενου εδα-
φίου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ προςφυγι αςκείται εντόσ δεκαθµζρου από τθν άπρακτθ πα-
ρζλευςθ τθσ ειδικισ προκεςµίασ που, τυχόν, τάςςει ο νόµοσ για τθν ζκδοςθ τθσ οικείασ 
πράξθσ, διαφορετικά µετά τθν παρζλευςθ τριµινου από τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθ-
ςθσ του/θσ ενδιαφεροµζνου/θσ.  

2. Ο/Η Συντονιςτισ/τρια τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Αττικισ αποφαίνεται επί τθσ 
προςφυγισ µζςα ςε αποκλειςτικι προκεςµία δφο (2) µθνϊν από τθν υποβολι τθσ. Αν πα-
ρζλκει θ ανωτζρω προκεςµία χωρίσ να εκδοκεί απόφαςθ, κεωρείται ότι θ προςφυγι ζχει 
ςιωπθρϊσ απορριφκεί.  

 

 



18. Σο δικαίωµα υποβολήσ καταγγελίασ 
ςτον/ ςτην Περιφερειακό/Περιφερειακή 

υµπαραςτάτη τησ/του Πολίτη  

και τησ Επιχείρηςησ  
1. Άµεςα κιγόµενοι πολίτεσ ι επιχειριςεισ υποβάλλουν ςτον/ςτθν Περιφερειακό/
Περιφερειακι Συµπαραςτάτθ τθσ/του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ καταγγελία για κακο-
διοίκθςθ από τισ Υπθρεςίεσ, τα Νοµικά Πρόςωπα και τισ επιχειριςεισ τθσ Περιφζρειασ Ατ-
τικισ. Ο/Η Περιφερειακόσ/ι Συµπαραςτάτθσ τθσ/του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ δι-
αµεςολαβεί για τθν επίλυςθ των ςχετικϊν προβλθµάτων και ενθµερϊνει εντόσ 30 
θµερϊν, γραπτϊσ ι θλεκτρονικϊσ τθν/τον ενδιαφερόµενθ/ενδιαφερόµενο.  

2. Εάν ο/θ Περιφερειακόσ/ι Συµπαραςτάτθσ τθσ/του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ είναι α-
ναρµόδιοσ/-α να δεχκεί τθν καταγγελία, τθ διαβιβάηει εντόσ τριϊν (3) θµερϊν ςτθν 
αρµόδια Υπθρεςία και ενθµερϊνει ςχετικά τθν/τον ενδιαφερόµενθ/ο. Με αφορµι ςοβα-
ρά προβλιµατα κακοδιοίκθςθσ που ο ίδιοσ/ θ ίδια διαπιςτϊνει, ο/θ Περιφερειακόσ/ι 
Συµπαραςτάτθσ τθσ/του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ µπορεί να απευκφνει ειδικζσ προτά-
ςεισ προσ τθν/τον Περιφερειάρχθ Αττικισ, για τθν βελτίωςθ τθσ Περιφερειακισ ∆ιοίκθςθσ 
και των ςχζςεϊν τθσ µε το κοινό. Οι ειδικζσ προτάςεισ κοινοποιοφνται ςτον/ςτθν 
Εκτελεςτικό/ι Γραµµατζα τθσ Περιφζρειασ και ςτο Περιφερειακό Συµβοφλιο και αναρτϊ-
νται υποχρεωτικά ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Περιφζρειασ Αττικισ.  



 

 

 

 

19. Σο δικαίωµα εξωδικαςτικοφ 
ςυµβιβαςµοφ  

 

Σε περίπτωςθ φπαρξθσ οφειλισ ι αξίωςθσ αποηθµίωςθσ από νόµιµθ αιτία ζναντι τθσ Πε-
ριφζρειασ Αττικισ, οι πολίτεσ ζχουν το δικαίωµα να αιτθκοφν τθν ςφναψθ ςφµβαςθσ εξω-
δικαςτικοφ ςυµβιβαςµοφ, µε ςχετικι απόφαςθ τθσ Οικονοµικισ Επιτροπισ. Η Οικονοµικι 
Επιτροπι είναι αρµόδια για τθν ςφναψθ ςυµβιβαςµοφ µε απόφαςι τθσ, κατόπιν 
γνωµοδότθςθσ δικθγόρου, ζωσ του ποςοφ των 45.000 ευρϊ. Σε περίπτωςθ που το αντι-
κείµενο υπερβαίνει τισ 45.000 ευρϊ, θ Οικονοµικι Επιτροπι ειςθγείται ςχετικά προσ το 
Περιφερειακό Συµβοφλιο, το οποίο λαµβάνει τθν απόφαςθ. Η Περιφζρεια Αττικισ 
δεςµεφεται να εξετάςει το ςχετικό αίτθµα µε βάςθ τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και τθσ χρθ-
ςτισ διοίκθςθσ, χωρίσ να υποχρεοφται να το αποδεχκεί.  



Σ' ΜΕΡΟ  

ΘΕΜΑΣΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ  

20. Σο δικαίωµα ςεβαςµοφ τησ επαγγελµατικήσ ελευθερίασ  

Κάκε πρόςωπο ζχει δικαίωµα ςεβαςµοφ τθσ επαγγελµατικισ του ελευκερίασ, εφόςον δεν προςβάλλει 
τα δικαιϊµατα των άλλων και δεν παραβιάηει το Σφνταγµα ι τα χρθςτά ικθ. Η Περιφζρεια Αττικισ κατά 
τθν ενάςκθςθ των ςχετικϊν αρµοδιοτιτων τθσ, δεν επιτρζπεται να παρεµποδίηει τθν ελεφκερθ άςκθςθ 
επαγγζλµατοσ εάν δεν προβλζπεται ςχετικόσ ρθτόσ περιοριςµόσ ςε νοµοκετικό κείµενο.  

 21. Σο δικαίωµα ςτην ελευθερία τησ ζκφραςησ και ςτην ελεφθερη επικοινωνία  

1. Κάκε πρόςωπο ζχει δικαίωµα ςτθν ελευκερία ζκφραςθσ *. Το δικαίωµα αυτό περιλαµβάνει τθν ελευ-
κερία γνϊµθσ και τθν ελευκερία λιψθσ ι µετάδοςθσ πλθροφοριϊν ι ιδεϊν, χωρίσ τθν ανάµειξθ 
∆θµοςίων Αρχϊν και αδιακρίτωσ ςυνόρων. Η ελευκερία των Μζςων Μαηικισ Ενθµζρωςθσ και θ πολυ-
φωνία τουσ, είναι ςεβαςτζσ.  

2. Η Περιφζρεια Αττικισ, κατά τθν άςκθςθ των ςχετικϊν αρµοδιοτιτων τθσ, δφναται να κζτει ςτο παρα-
πάνω δικαίωµα µόνο τουσ περιοριςµοφσ που ρθτϊσ προβλζπονται από το νόµο και ςφµφωνα µε τθν 
Αρχι τθσ Αναλογικότθτασ **. 

 22. Σο δικαίωµα ςτην προςταςία του περιβάλλοντοσ 

 Η προςταςία του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ αποτελεί δικαίωµα κάκε προςϊπου. Το υ-
ψθλό επίπεδο προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτάσ του ενςωµατϊνονται ςτισ 
πολιτικζσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, ςτο πλαίςιο των αρµοδιοτιτων τθσ και διαςφαλίηονται ςφµφωνα µε 
τθν Αρχι τθσ Αειφόρου Ανάπτυξθσ. 

 23. Σο δικαίωµα προςταςίασ τησ υγείασ 

 Κάκε πρόςωπο δικαιοφται να ζχει πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ για τθν προάςπιςθ τθσ δθµόςιασ υγείασ 
που παρζχονται από τθν Περιφζρεια Αττικισ, ςτο πλαίςιο τθσ ενάςκθςθσ των αρµοδιοτιτων τθσ. Κατά 
τον κακοριςµό και τθν εφαρµογι όλων των πολιτικϊν και δράςεων τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, εξαςφαλί-
ηεται υψθλό επίπεδο προςταςίασ τθσ υγείασ.  

___________________________________ 

* Τόςο οι πολίτεσ όςο και οι εργαηόµενοι τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, κατά τθν µεταξφ τουσ επικοινωνία αςκοφν το κεµελιϊδεσ 
δικαίωµά τουσ ςτθν ελευκερία τθσ ζκφραςθσ. Αυτό ενςωµατϊνεται αφενόσ ςτισ αιτιςεισ που υποβάλλουν οι πολίτεσ προσ 
τισ Yπθρεςίεσ, ωσ πτυχι του αντίςτοιχου δικαιϊµατοσ, όςο και ςτισ απαντιςεισ που δίνονται ςτουσ πολίτεσ από τισ 
Yπθρεςίεσ, ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ διοικθτικισ υποχρζωςθσ. Ωςτόςο, θ ελευκερία τθσ ζκφραςθσ, τόςο των πολιτϊν, όςο 
και των εργαηοµζνων γνωρίηει οριςµζνα όρια, πζραν των οποίων µπορεί να µθν προςτατεφεται νοµικά. Αυτό κα ςυµβαίνει 
για παράδειγµα, όταν ςε ζνα ζγγραφο περιλαµβάνεται ζνασ υβριςτικόσ χαρακτθριςµόσ. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, όπωσ είναι 
αυτονόθτο, θ ελευκερία τθσ ζκφραςθσ δεν απαλλάςςει τα πρόςωπα από τθν ςχετικι νοµικι ευκφνθ. Στο πλαίςιο αυτό, τόςο 
οι πολίτεσ, όςο και οι Yπθρεςίεσ, κατά τθν µεταξφ τουσ προφορικι και ζγγραφθ επικοινωνία, οφείλουν να χρθςιµοποιοφν 
εκφράςεισ που δεν κίγουν το δικαίωµα ςεβαςµοφ τθσ προςωπικότθτασ του ατόµου προσ το οποίο απευκφνονται.  

** Η αρχι αυτι οριοκετεί τουσ περιοριςµοφσ που τίκενται ςτα κεµελιϊδθ δικαιϊµατα και επιτελεί τθν πρόςκετθ λειτουργία 
τθσ διαρρφκµιςθσ των ςχζςεων ανάµεςα ςτθν ατοµικι ελευκερία και το κοινωνικό ςυµφζρον. Η αρχι τθσ αναλογικότθτασ 
υπό ςτενι ζννοια αναλφεται ςτισ εξισ τρεισ επιµζρουσ αρχζσ : α) τθν αρχι τθσ ελάχιςτθσ δυνατισ προςβολισ ι του θπιότε-
ρου µζςου, β) τθν αρχι τθσ αποφυγισ αςφµµετρων ι δυςανάλογων ςυνεπειϊν και γ) τθν απαγόρευςθ τθσ χρονικισ αςυνζ-
πειασ ι υπερβολισ  



24. Σο δικαίωµα ςτην εκπαίδευςη  

Κάκε πρόςωπο δικαιοφται να ζχει πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ, που είναι αρµόδια να παρζχει θ Περιφζρει-
α Αττικισ όςον αφορά τθν εκπαίδευςθ και ιδίωσ όςον αφορά ςτθ µεταφορά µακθτϊν/τριϊν από τον τό-
πο διαµονισ ςτο ςχολείο φοίτθςθσ.  

25. Σο δικαίωµα ςτην ελευθερία τησ τζχνησ  

Η ελευκερία τθσ τζχνθσ και παράλλθλα θ προάςπιςθ τθσ προαγωγισ και τθσ ανάπτυξισ τθσ αποτελεί 
προτεραιότθτα τθσ Περιφζρειασ Αττικισ ςτο πλαίςιο των αρµοδιοτιτων τθσ.  

26. Σο δικαίωµα ςτην πολιτική προςταςία  

Η Περιφζρεια Αττικισ είναι αρµόδια για το ςυντονιςµό όλων των Υπθρεςιϊν τθσ, κακϊσ και του 
δθµόςιου και ιδιωτικοφ δυναµικοφ και µζςων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ετοιµότθτασ, τθν αντιµετϊπιςθ 
των καταςτροφϊν και τθν αποκατάςταςθ των ηθµιϊν εντόσ των εδαφικϊν ορίων τθσ.  

27. Σο δικαίωµα ςτην διαβοφλευςη 

 Οι βαςικζσ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ τθσ Περιφζρειασ, τα κζµατα γενικότερου περιφερειακοφ ενδι-
αφζροντοσ και οι προτάςεισ για τθν επίλυςθ ευρφτερων προβλθµάτων, αποτελοφν αντικείµενο 
γνωµοδότθςθσ τθσ Περιφερειακισ Επιτροπισ ∆ιαβοφλευςθσ. 

 28. Σο δικαίωµα και η υποχρζωςη αξιοπρεποφσ ςυµπεριφοράσ  

1. Οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Αττικισ οφείλουν να ςυµπεριφζρονται εντόσ και εκτόσ τθσ Υπθρεςίασ 
κατά τρόπο ϊςτε να κακίςτανται άξιοι/εσ τθσ κοινισ εµπιςτοςφνθσ. Οι υπάλλθλοι οφείλουν κατά τθν 
άςκθςθ των κακθκόντων τουσ να ςυµπεριφζρονται µε ευπρζπεια ςτισ/ςτουσ πολίτεσ και να τισ/τουσ εξυ-
πθρετοφν κατά τθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεϊν τουσ. Κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, οι υπάλ-
λθλοι δεν επιτρζπεται να κάνουν διακρίςεισ ςε όφελοσ ι ςε βάροσ των πολιτϊν, εξαιτίασ των πολιτικϊν, 
των φιλοςοφικϊν ι των κρθςκευτικϊν τουσ πεποικιςεων. 

 2. Οι πολίτεσ οφείλουν :  

- Να υπακοφουν ςτο Σφνταγµα και τουσ νόµουσ του Κράτουσ κακϊσ και να ενεργοφν ςφµφωνα µε τουσ 
κανόνεσ αυτοφσ και τουσ κανόνεσ τθσ ∆θµόςιασ ∆ιοίκθςθσ.  

- Να ςυνεργάηονται µε τουσ κακ’ φλθν αρµόδιουσ φορείσ για τθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεϊν τουσ και 
να διευκολφνουν τισ/τουσ υπαλλιλουσ µε τθν παροχι των αναγκαίων πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων.  

- Να µθν προβαίνουν ςε ψευδείσ δθλϊςεισ ι ςτθν υποβολι παραποιθµζνων ι πλαςτογραφθµζνων εγ-
γράφων ι ςτοιχείων.  

- Να αποδεικνφουν τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτάσ τουσ µε τα προβλεπόµενα από τθν ιςχφουςα νοµοκεςία 
µζςα. Να ςυµπεριφζρονται µε ευγζνεια και ςεβαςµό προσ τισ/τουσ δθµόςιουσ υπαλλιλουσ.  

- Να µθν κάνουν χριςθ επιρροϊν ι πιζςεων προσ τισ/τουσ υπαλλιλουσ και να µθν προςπακοφν να τισ/
τουσ δελεάςουν κακ’ οιονδιποτε τρόπο, προκειµζνου να τισ/τουσ ωκιςουν ςε παραβίαςθ των νόµων 
και των κανόνων και γενικότερα ςε παράβαςθ των κακθκόντων τουσ. Να µθν ςυγκαλφπτουν πράξεισ ι 
παραλείψεισ που ςτρζφονται κατά τθσ αρχισ τθσ νοµιµότθτασ.  



- Να µθν ςυµβάλλουν, µε πράξεισ ι µε παραλείψεισ τουσ, ςτθ διαφκορά τθσ δθµόςιασ διοίκθςθσ και ςτθ 
διαςπάκιςθ του δθµόςιου χριµατοσ.  

- Να ςζβονται τθ δθµόςια περιουςία και να προβαίνουν ςε λελογιςµζνθ χριςθ του εξοπλιςµοφ των 
δθµόςιων υπθρεςιϊν.  

- Να αποφεφγουν τθν καταχρθςτικι άςκθςθ δικαιωµάτων τουσ (π.χ. υποβολι αόριςτων ι επανα-
λαµβανόµενων αιτθµάτων), ϊςτε να ςυµβάλλουν ςτθν ταχφτερθ και καλφτερθ εξυπθρζτθςι τουσ.  

- Να ςυµβάλλουν ςτθν προςπάκεια των διοικθτικϊν αρχϊν για τθν εξυπθρζτθςθ πολιτϊν µε αναπθρίεσ 
και γενικότερα εµποδιηόµενων ατόµων, δείχνοντασ τθν πρζπουςα κατανόθςθ.  


