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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού  
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής  
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Συνεδρίαση 25η  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 274/2017 

Σήµερα 27/7/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 154994/21-7-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα, στις 
21-7-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς 
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 

 
Θέµα 2ο Η.∆. 

Έγκριση Κανονισµού Πληροφόρησης Πολιτών. 

 

∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εξήντα επτά (67) παρόντων Περιφερειακών 
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Τζόκας Σπυρίδων, 
Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµόπουλος Νικόλαος, Αδαµοπούλου 
– Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, 
Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη 
Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, 
Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, 
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∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ηµάκος 
∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), 
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καµάρας 
Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, 
Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), 
Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λεβέντη Αγγελική, Μαντάς Ασηµάκης 
(Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Νερούτσου Μαρία, 
Νικηταρά Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, Πάντζας Σπυρίδων, Πατσαβός Παναγιώτης, 
Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), 
Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου 
Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  
Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, Χριστάκη 
Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
  
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Καραµέρος Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), 
Φιλίππου Πέτρος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αποστολάκη Ευαγγελία, Βλάχος Γεώργιος, 
Βρύνα Φωτεινή, Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, ∆ανιά Νικολέττα, Ζωγραφάκη -
Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος 
Κυριάκος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Λάσκαρη - 
Κρασοπούλου Βασιλική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης 
Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού 
Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παναγιώταρος 
Ηλίας, Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πρωτονοτάριος 
Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης, Τζίβα Αιµιλία, Τσαβαλιά Παρασκευή 
(Βιβή), Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, 
Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σκληβανίτη Ελένη και κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία.  
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς, αφού 
διαπίστωσε την απουσία του Γραµµατέα του Π.Σ. κ. Γεώργιου Βλάχου, όρισε 
αναπληρώτριά του, την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αριστέα Βάβουλα, σύµφωνα µε την 
παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισµού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011). 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Π. Αθανασιάδη, ο οποίος θέτει 
υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ.  οικ. 153837 /20-7-2017 
εισήγησή του, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 
 Προκειµένου η Περιφέρεια Αττικής να δώσει το δικαίωµα στους πολίτες να ενηµερώνονται 
και λαµβάνοντας υπόψιν:  
1. Τα άρθρα 5Α, 9Α, 10 και 102 του Συντάγµατος  

2. Τον Ν.3979/2011 περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  

3. Τον Ν.3852/2010 – Πρόγραµµα Καλλικράτης  

4. Το π.δ. 28/2015 – Κώδικας πρόσβασης σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία  
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5. Την Χάρτα ∆ικαιωµάτων & Υποχρεώσεων Πολιτών (αποφ. 189/2016 ΠΕ.ΣΥ.)  

6. Τις ειδικές προτάσεις 1/2016 «Πρόσβαση των Πολιτών στα έγγραφα της Περιφέρειας 
Αττικής» και 1/2017 «Αυτεπάγγελτη Πληροφόρηση Κοινού από την Περιφέρεια Αττικής» 
του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης  

7. Το Σχέδιο Κανονισµού Πληροφόρησης Πολιτών, όπως εστάλη µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο από Γραφείο Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης  

8. Τις υφιστάµενες υλικοτεχνικές δυνατότητες και την στελέχωση των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Αττικής  

9. Την 37/26-6-2017 Απόφαση της 18ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
(άρθρο 174 στοιχείο θ' του Ν.3852/2010)  
 
Εισηγούµαστε  
την έγκριση του Κανονισµού Πληροφόρησης Πολιτών ως εξής:  
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
1. Υποχρεώσεις της Περιφέρειας Αττικής προς πληροφόρηση των πολιτών  
1.1. Η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να παρέχει στους πολίτες πληροφορίες που αφορούν 
τις αρµοδιότητές της. Η υποχρέωση αυτή διακρίνεται στις πληροφορίες που η Περιφέρεια 
Αττικής οφείλει να δηµοσιοποιεί αυτεπαγγέλτως, καθώς και στις πληροφορίες που οφείλει 
να χορηγεί στους πολίτες ύστερα από αίτησή τους.  
1.2. Οι πληροφορίες που οφείλει να δηµοσιοποιεί ή να χορηγεί κατόπιν αιτήσεως η 
Περιφέρεια Αττικής πρέπει να είναι κατά το µέτρο του δυνατού ακριβείς, έγκυρες καθώς 
και επικαιροποιηµένες και να παρέχονται στις προβλεπόµενες αποκλειστικές προθεσµίες 
ή ελλείψει προθεσµιών, σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την συλλογή τους εκ µέρους της 
Περιφέρειας.  
1.3. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της αυτών, η Περιφέρεια Αττικής αξιοποιεί τις 
δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, διαθέτοντας τα στοιχεία σε 
διαδεδοµένους µορφότυπους, ώστε να είναι εφικτή η ανάγνωσή τους από τους πολίτες. 
Ωστόσο, η παροχή των πληροφοριών πρέπει να γίνεται και µε συµβατικά µέσα ή και 
προφορικά εφόσον ζητηθεί από τους ενδιαφερόµενους.  
2. Αυτεπάγγελτη δηµοσιοποίηση πληροφοριών  
2.1. Μορφές παροχής πληροφοριών στο κοινό  
Η υποχρέωση αυτεπάγγελτης δηµοσιοποίησης πληροφοριών εκπληρώνεται, ανάλογα µε 
την κάθε επιµέρους φύση των πληροφοριών µε:  
- διαδικτυακή ανάρτηση των πληροφοριών  
- δηµιουργία εφαρµογών όπως ο “Οδηγός του Πολίτη”  
- παραγωγή και ανάρτηση ή διανοµή έντυπου υλικού  
- διοργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων  
- ειδοποίηση δηµόσιων φορέων και συλλογικοτήτων πολιτών  
- δελτία τύπου  
- έκδοση “Εφηµερίδας της Υπηρεσίας” (newsletter)  
- µε άλλους τρόπους (π.χ. προφορική ενηµέρωση)  
2.2. Αντικειµενικότητα  
Η Περιφέρεια Αττικής κατά την ενηµέρωση του κοινού τηρεί όρους αντικειµενικότητας και 
αµεροληψίας. ∆εν λαµβάνει θέση σε ερειζόµενα ζητήµατα η εξέταση των οποίων βρίσκεται 
σε εκκρεµότητα από αρµόδιους θεσµικούς φορείς και σέβεται το τεκµήριο της αθωότητας 
προσώπων που κατηγορούνται για αδικήµατα. Επίσης, κατά την ενηµέρωση του κοινού 
δεν επιτρέπονται οι δυσµενείς διακρίσεις ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώµατος, εθνικής 
καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, κατάστασης υγείας, αναπηρίας, επαγγέλµατος, 
γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονηµάτων 
ή κάθε άλλης γνώµης, ιδιότητας µέλους εθνικής µειονότητας, περιουσίας, γέννησης, 
ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου.  
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2.3. Προστασία πληροφοριών  

Η Περιφέρεια Αττικής κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της για ενηµέρωση του 
κοινού δεν δηµοσιοποιεί πληροφορίες στις περιπτώσεις που αυτό απαγορεύεται από 
ειδικότερες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, από τις 
διατάξεις που καθιερώνουν απόρρητο καθώς και από τις διατάξεις για την διαβάθµιση 
εγγράφων.  
2.4. Πεδίο εφαρµογής αυτεπάγγελτης πληροφόρησης  
Η Περιφέρεια Αττικής έχει καθήκον αυτεπάγγελτης πληροφόρησης του κοινού, µε τον 
πλέον πρόσφορο κατά περίπτωση τρόπο, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω στην 
παράγραφο 2.1, πλην εκείνων των περιπτώσεων όπου ρητά ορίζεται αλλιώς, ως προς τις 
παρακάτω σφαίρες αρµοδιότητάς της:  
- ∆ηµοσίευση προϋπολογισµού  
α) µε ανάρτηση, στην επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας, συνοπτικής οικονοµικής 
κατάστασής του, όπως ψηφίστηκε από το ΠΕ.ΣΥ.  
β) µε δηµοσίευση σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα που εκδίδεται 
στα όρια της Περιφέρειας.  
- ∆ιάδοση περιβαλλοντικών πληροφοριών  
α) τα κείµενα των διεθνών συνθηκών, συµβάσεων ή συµφωνιών και τους νόµους µε τους 
οποίους αυτές έχουν κυρωθεί, καθώς και τα κείµενα της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας 
που αφορούν το περιβάλλον ή αναφέρονται σε αυτό,  
β) τις πολιτικές, τα σχέδια και τα προγράµµατα που συνδέονται µε το περιβάλλον,  
γ) τις εκθέσεις προόδου, που εκπονούνται ή τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή σχετικά µε 
την εφαρµογή των στοιχείων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄,  
δ) τις εκθέσεις για την κατάσταση του περιβάλλοντος,  
ε) τα δεδοµένα ή τις περιλήψεις των δεδοµένων που προκύπτουν από τον έλεγχο 
δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον,  
στ) τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τις περιβαλλοντικές συµφωνίες  
ζ) τις µελέτες των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τις αξιολογήσεις των κινδύνων που 
αφορούν τα στοιχεία του περιβάλλοντος.  
- Πληροφόρηση σχετικά µε την πολιτική προστασία  
α) µε ενηµέρωση του κοινού για θέµατα αυτοπροστασίας από φυσικές και λοιπές 
καταστροφές, µε βάση τις οδηγίες ή και έντυπο υλικό, που προέρχεται από την, ανά είδος 
καταστροφής, αρµόδια αρχή (π.χ. Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού κλπ)  
β) µε δηµοσιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, που προβλέπονται από την κείµενη 
νοµοθεσία, µέσω του Περιφερειακού Συµβουλίου, για όλες τις υπαγόµενες στην οδηγία 
SEVESO III εγκαταστάσεις.  
γ) µε ενηµέρωση και παροχή πληροφοριών, προς το κοινό και τις γειτονικές 
δραστηριότητες που ενδέχεται να θιγούν σε περίπτωση µεγάλου τεχνολογικού ατυχήµατος 
σε εγκαταστάσεις, οι οποίες υπάγονται στην οδηγία SEVESO III, αναφορικά µε µέτρα 
ασφαλείας και την απαιτούµενη συµπεριφορά τους.  
δ) µε ενηµέρωση για µέτρα αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από 
τεχνολογικά ατυχήµατα, καθώς και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν, µε βάση τις 
οδηγίες ή και έντυπο υλικό από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας.  
ε) µε δηµοσιοποίηση, µέσω του Περιφερειακού Συµβουλίου, του Ειδικού Σχεδίου 
Αντιµετώπισης Τεχνολογικών Ατυχηµάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) κάθε 
υπαγόµενης στην οδηγία SEVESO III εγκατάστασης, ώστε να υπάρχει σχετική 
διαβούλευση κατά τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία.  
ζ) µε ενηµέρωση για τη διεξαγωγή συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων για θέµατα 
Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας.  
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- Πληροφόρηση σχετικά µε την δηµόσια υγεία  
α) µε ενηµέρωση και οδηγίες για την αντιµετώπιση ασθενειών και νοσηµάτων  
β) µε ενηµέρωση για την κατανάλωση νερού και τροφίµων  
γ) µε δηµοσιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων για τις επιδηµίες λοιµωδών νοσηµάτων 
σε διάφορες χώρες  
δ) µε ενηµέρωση για τη λήψη µέτρων πρόληψης λοιµωδών νοσηµάτων και για την 
επιδηµιολογική τους επιτήρηση, µε στόχο την ανάπτυξη εκείνων των διαδικασιών, µέσω 
των οποίων τα άτοµα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον έλεγχο πάνω στην υγεία τους και 
να τη βελτιώσουν (άρθρο 76 παρ. 5 περ. 5 Ο.Ε.Υ.).  
- Πληροφόρηση χρήσης κυκλοφοριακού δικτύου  
α) µε ενηµέρωση µέσω των πινακίδων µεταβλητών µηνυµάτων  
β) µε την αποστολή αυτοµατοποιηµένων µηνυµάτων στις πινακίδες µεταβλητών 
µηνυµάτων για χρόνους µετακινήσεων και κυκλοφοριακές καταστάσεις. (άρθρο 51 παρ. 9 
περ. 13-14 Ο.Ε.Υ.)  
- Πληροφόρηση για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις  
µε ενηµέρωση σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, µε σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής 
ικανότητας και ανταγωνιστικότητάς τους  
- Αγροτική και κτηνιατρική ενηµέρωση  
α) µε ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων δικαιούχων, µε στόχο την αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας όσον αφορά την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων από την 
Περιφέρεια Αττικής  
β)µε ενηµερωτική, συµβουλευτική, διαδραστική επικοινωνία µε τους ενδιαφερόµενους 
αγρότες – µεταποιητές, σχετικά µε τις υπηρεσίες που παρέχουν οι αρµόδιες Υπηρεσίες 
της Περιφέρειας (άρθρο 60 παρ. 3 περ. 10 και 11 Ο.Ε.Υ.)  
γ) µε ενηµέρωση των αγροτών - χρηστών για την ορθολογική εφαρµογή του αρδευτικού 
νερού στο έδαφος και τη σωστή χρήση των δικτύων του, µε προτάσεις και ενηµέρωση των 
εµπλεκόµενων φορέων για τη λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων για τη µείωση της 
κατανάλωσης του νερού στην γεωργία και την αντιµετώπιση της ποιοτικής υποβάθµισης 
των αρδευτικού νερού, κ.α. (άρθρο 60 παρ. 5 περ. 25 Ο.Ε.Υ.)  
δ) µε συνεργασία µε τους ασκούντες ελεύθερο επάγγελµα κτηνιάτρους, τις Υγειονοµικές 
Αρχές και τους λοιπούς αρµόδιους για θέµατα ζωοανθρωπονόσων, τοξικολοιµώξεων 
κ.λπ. και ενηµέρωση των πολιτών, των επιχειρήσεων και των εγκαταστάσεων σε θέµατα 
που σχετίζονται µε τις ανωτέρω αρµοδιότητες (άρθρο 60 παρ. 7 περ. 27-28 Ο.Ε.Υ.).  
- Ενηµέρωση για υδάτινα οικοσυστήµατα  
α) µε διοργάνωση συναντήσεων για την ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα προστασίας 
των υδάτινων οικοσυστηµάτων  
β) µε ενηµέρωση, κατάρτιση, συνεργασία, παροχή πληροφοριών σε αλιείς, µεταποιητές, 
υδατοκαλλιεργητές, πολίτες, πανεπιστηµιακά ιδρύµατα κ.τ.λ. για την προώθηση των 
αντίστοιχων παραγωγικών κλάδων  
- Ενηµέρωση επενδυτών  
α) µε ενηµέρωση σε θέµατα ίδρυσης επιχειρήσεων, αναπτυξιακών προγραµµάτων, 
δικαιολογητικών και διαδικασιών προκειµένου να χορηγηθούν οι απαιτούµενες άδειες και 
οι επιµέρους εγκρίσεις  
β) µε παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων για τον τρόπο εφαρµογής του επενδυτικού 
νόµου.  
- Τουριστική πληροφόρηση  
α) µε διάθεση έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού τουριστικής προβολής  
β) µε την παροχή πληροφόρησης σε δυνητικούς επισκέπτες, αλλά και την υποστήριξη και 
προβολή κυρίως µικροµεσαίων επιχειρήσεων του τουρισµού, που δεν έχουν την 
απαραίτητη πρόσβαση ή τους αναγκαίους πόρους για την προβολή των υπηρεσιών τους.  
δ) µε ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση ευρύτερου πληθυσµού για τη σηµασία και τα οφέλη 
του τουρισµού για την Περιφέρεια Αττικής.  
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Για το σύνολο των παραπάνω, στο βαθµό που αφορούν διοικητικές πράξεις για την 
έκβαση των οποίων η Περιφέρεια Αττικής είτε είναι αρµόδια καθ΄ ολοκληρίαν είτε έχει 
συναρµοδιότητα µε άλλους φορείς του Ελληνικού ∆ηµοσίου, παρέχεται µέσω της 
εφαρµογής «Οδηγός του Πολίτη, πληροφόρηση που αφορά:  
Α) τις σχετικές αιτήσεις και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά  
Β) τους νόµιµους και εκτιµώµενους χρόνους εξυπηρέτησης των πολιτών και των 
επιχειρήσεων  
Γ) τα σηµεία εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και τις διαδροµές προς 
αυτά  
- Πληροφόρηση ΜΜΕ και δηµοσιογράφων  
από το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου που είναι αρµόδιο ιδίως για την πληροφόρηση των 
µέσων ενηµέρωσης που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια, αλλά και των µέσων 
εθνικής εµβέλειας. Ανάµεσα στις αρµοδιότητές του, περιλαµβάνεται η δηµοσιογραφική 
κάλυψη γεγονότων γενικού ενδιαφέροντος για ενηµέρωση της κοινής γνώµης, η 
ενηµέρωση της κεντρικής διοίκησης για ειδήσεις και δηµοσιεύµατα ιδιαίτερης σηµασίας και 
η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δηµοσιογράφους.  
- Παρουσίαση ετήσιου απολογισµού πεπραγµένων  
του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής επιτροπής, µαζί µε την παρουσίαση της ετήσιας 
έκθεσης του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, σε ειδική 
συνεδρίαση του ΠΕ.ΣΥ., κατά το άρθρο 185 του Ν.3852/2010  
- Υποχρέωση ανάρτησης πράξεων στην ∆ι@ύγεια  
σύµφωνα µε τον Ν.3861/2010, όπως κάθε φορά ισχύει.  
- Υποχρέωση ανάρτησης περιουσιακών καταστάσεων αιρετών  
στην επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.  
3. Χορήγηση πληροφοριών κατ' αίτηση  
3.1. Υπεύθυνοι χειρισµού αιτηµάτων πρόσβασης στα έγγραφα  

Υπεύθυνοι για τον χειρισµό των αιτηµάτων των πολιτών για την πρόσβασή τους στα 
έγγραφα που τηρούνται στην Περιφέρεια Αττικής είναι οι προϊστάµενοι των διοικητικών 
µονάδων που τηρούν τα οικεία αρχεία (προϊστάµενοι τµηµάτων, αυτοτελών γραφείων, 
διευθύνσεων, γενικών διευθύνσεων). Οι ως άνω υπεύθυνοι εκδίδουν την σχετική ατοµική 
διοικητική πράξη περί έγκρισης ή µη των αιτηµάτων των πολιτών για πρόσβασή τους στα 
έγγραφα. Οι ως άνω υπεύθυνοι µεριµνούν για την ύπαρξη προτύπων αιτήσεων στις 
υπηρεσίες, αλλά και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, ώστε οι πολίτες να διευκολύνονται 
στην υποβολή των αιτηµάτων. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να διευκολύνουν τους πολίτες µε 
αναπηρία ή που αντιµετωπίζουν δυσχέρεια, στην συµπλήρωση των αιτήσεων.  
3.2 Αρχή της ελεύθερης πρόσβασης στα έγγραφα  
Η κατόπιν γραπτής ή ηλεκτρονικά υποβληθείσας αίτησης πρόσβαση των πολιτών στα 
έγγραφα που τηρούνται στα αρχεία της Περιφέρειας είναι κατ’ αρχήν ελεύθερη (µε 
χορήγηση αντιγράφου ή επιτόπια µελέτη), εκτός εάν συντρέχει κάποια από τις 
περιπτώσεις της παρ. 3.3. Για την χορήγηση αντιγράφων δεν απαιτείται η προσκόµιση 
Εισαγγελικής Παραγγελίας.  
3.3. Περιπτώσεις περιορισµού πρόσβασης σε έγγραφα  
3.3.1. Όταν το έγγραφο δεν είναι αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο ή δεν αφορά περιβαλλοντική 
πληροφορία ή δεν αφορά δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος προσώπου, η 
πρόσβαση στα έγγραφα απορρίπτεται µε αιτιολογηµένη απόφαση, εκτός εάν το αιτούµενο 
πρόσωπο εκθέτει και τεκµηριώνει το εύλογο ενδιαφέρον του για την πρόσβαση σε 
διοικητικό έγγραφο ή, εφόσον το αίτηµα αφορά ιδιωτικό έγγραφο, το ειδικό έννοµο 
συµφέρον του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες απαιτείται η έκθεση και 
τεκµηρίωση ευλόγου ενδιαφέροντος ή ειδικού εννόµου συµφέροντος, επιτρέπεται η 
πρόσβαση, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της επόµενης παραγράφου.  
3.3.2. Η πρόσβαση σε έγγραφο δεν επιτρέπεται, όταν αυτό αφορά την ιδιωτική ή 
οικογενειακή ζωή τρίτου, γεγονός το οποίο θα πρέπει να τεκµηριώνεται ειδικώς στην 
σχετική απορριπτική απόφαση, συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης της δυνατότητας για 
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χορήγηση αποσπάσµατος µόνο του εγγράφου χωρίς τα συγκεκριµένα στοιχεία. Εάν όµως 
το έγγραφο περιέχει απλώς δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, τότε, αφού εξεταστεί η 
ύπαρξη εννόµου συµφέροντος του αιτούµενου προσώπου, χορηγούνται τα αντίγραφα, 
αφού προηγουµένως ενηµερωθεί εγγράφως το υποκείµενο των δεδοµένων, κατά το 
άρθρο 11 παρ. 3 του Ν.2472/1997. Σε περίπτωση που το έγγραφο περιέχει «ευαίσθητα 
δεδοµένα» κατά την έννοια του άρθρου 2 (β) του Ν.2472/1997, η χορήγηση αντιγράφου 
προϋποθέτει, εκτός από την προηγούµενη ενηµέρωση του υποκειµένου και άδεια της 
Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία δεν είναι απαραίτητη 
µόνο εφόσον η χορήγηση του εγγράφου εµπίπτει σε µία από τις εξαιρέσεις του άρθρου 7Α 
του Ν.2472/1997. Σε περίπτωση που η πρόσβαση αποκλείεται λόγω απορρήτου που 
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις (φορολογικού, τραπεζικού, τηλεπικοινωνιακού), ή σε 
περίπτωση που η πρόσβαση δύναται να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα των αρχών σε 
σχέση µε την διαπίστωση τέλεσης εγκλήµατος ή διοικητικής παράβασης, ή σε περίπτωση 
που η πρόσβαση περιορίζεται λόγω άλλων διατάξεων νόµου, η απορριπτική απόφαση 
πρέπει να περιλαµβάνει σαφή αιτιολογία για την υπαγωγή της υπόθεσης σε αυτή την 
περίπτωση.  
3.3.3. Σε περίπτωση που αίτηµα για πρόσβαση στο ίδιο έγγραφο υποβάλλεται για τρίτη 
φορά, απορρίπτεται ως καταχρηστικώς επαναλαµβανόµενο.  
3.3.4. Σε κάθε απόφαση απόρριψης πρόσβασης, οι πολίτες ενηµερώνονται εγγράφως ότι 
έχουν δικαίωµα προσφυγής εντός δεκαπέντε (15) ηµερών για λόγους νοµιµότητας στην 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, η οποία έχει την αρµοδιότητα εάν κρίνει ότι η απόρριψη 
είναι παράνοµη, να ακυρώσει την σχετική ατοµική διοικητική πράξη, καθώς και δικαίωµα 
καταγγελίας στον Περιφερειακό Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης εάν 
επιθυµούν να διαµεσολαβήσει για την επανεξέταση της υπόθεσης. Επίσης, οι πολίτες 
ενηµερώνονται εγγράφως ότι η προθεσµία αυτή δεν αναστέλλει την προθεσµία για 
προσφυγή τους στην ∆ικαιοσύνη µε αίτηµα την ακύρωση της απόφασης κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις.  
3.4. Αποκλειστική προθεσµία  
1. Εφόσον το αίτηµα πρόσβασης σε έγγραφο έχει υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία, 
αυτή οφείλει εντός είκοσι (20) ηµερών, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, να 
εκδώσει την σχετική απόφαση χορήγησης εγγράφων ή αιτιολογηµένης απόρριψης του 
αιτήµατος. Σε περίπτωση που υπάρχει αντικειµενική αδυναµία να τηρηθεί αυτή η 
προθεσµία, η υπηρεσία ενηµερώνει εγγράφως την/τον αιτούσα/αιτούντα, τουλάχιστον 
πέντε (5) ηµέρες πριν την εκπνοή της αποκλειστικής προθεσµίας για τους λόγους της 
καθυστέρησης, καθώς και για το τηλέφωνο του χειριστή της υπόθεσης. Η προθεσµία 
εκπλήρωσης σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται να παραταθεί πέραν των τριών (3) 
µηνών. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η προβλεπόµενη προθεσµία, κινείται η πειθαρχική 
διαδικασία για να εξεταστούν οι λόγοι της καθυστέρησης.  
2. Εφόσον το αίτηµα αφορά πρόσβαση του υποκειµένου στα δεδοµένα που το αφορούν, η 
προθεσµία είναι δεκαπέντε (15) ηµερών. 

 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Εγκρίνει τον Κανονισµό Πληροφόρησης Πολιτών, ως εξής : 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
1. Υποχρεώσεις της Περιφέρειας Αττικής προς πληροφόρηση των πολιτών  
1.1. Η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να παρέχει στους πολίτες πληροφορίες που αφορούν 
τις αρµοδιότητές της. Η υποχρέωση αυτή διακρίνεται στις πληροφορίες που η Περιφέρεια 
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Αττικής οφείλει να δηµοσιοποιεί αυτεπαγγέλτως, καθώς και στις πληροφορίες που οφείλει 
να χορηγεί στους πολίτες ύστερα από αίτησή τους.  
1.2. Οι πληροφορίες που οφείλει να δηµοσιοποιεί ή να χορηγεί κατόπιν αιτήσεως η 
Περιφέρεια Αττικής πρέπει να είναι κατά το µέτρο του δυνατού ακριβείς, έγκυρες καθώς 
και επικαιροποιηµένες και να παρέχονται στις προβλεπόµενες αποκλειστικές προθεσµίες 
ή ελλείψει προθεσµιών, σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την συλλογή τους εκ µέρους 
της Περιφέρειας.  
1.3. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της αυτών, η Περιφέρεια Αττικής αξιοποιεί τις 
δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, διαθέτοντας τα στοιχεία σε 
διαδεδοµένους µορφότυπους, ώστε να είναι εφικτή η ανάγνωσή τους από τους πολίτες. 
Ωστόσο, η παροχή των πληροφοριών πρέπει να γίνεται και µε συµβατικά µέσα ή και 
προφορικά εφόσον ζητηθεί από τους ενδιαφερόµενους.  
 

2. Αυτεπάγγελτη δηµοσιοποίηση πληροφοριών  
2.1. Μορφές παροχής πληροφοριών στο κοινό  
Η υποχρέωση αυτεπάγγελτης δηµοσιοποίησης πληροφοριών εκπληρώνεται, ανάλογα µε 
την κάθε επιµέρους φύση των πληροφοριών µε:  
- διαδικτυακή ανάρτηση των πληροφοριών  
- δηµιουργία εφαρµογών όπως ο “Οδηγός του Πολίτη”  
- παραγωγή και ανάρτηση ή διανοµή έντυπου υλικού  
- διοργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων  
- ειδοποίηση δηµόσιων φορέων και συλλογικοτήτων πολιτών  
- δελτία τύπου  
- έκδοση “Εφηµερίδας της Υπηρεσίας” (newsletter)  
- µε άλλους τρόπους (π.χ. προφορική ενηµέρωση)  
2.2. Αντικειµενικότητα  
Η Περιφέρεια Αττικής κατά την ενηµέρωση του κοινού τηρεί όρους αντικειµενικότητας και 
αµεροληψίας. ∆εν λαµβάνει θέση σε ερειζόµενα ζητήµατα η εξέταση των οποίων 
βρίσκεται σε εκκρεµότητα από αρµόδιους θεσµικούς φορείς και σέβεται το τεκµήριο της 
αθωότητας προσώπων που κατηγορούνται για αδικήµατα. Επίσης, κατά την ενηµέρωση 
του κοινού δεν επιτρέπονται οι δυσµενείς διακρίσεις ιδίως λόγω φύλου, φυλής, 
χρώµατος, εθνικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, κατάστασης υγείας, αναπηρίας, 
επαγγέλµατος, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
πολιτικών φρονηµάτων ή κάθε άλλης γνώµης, ιδιότητας µέλους εθνικής µειονότητας, 
περιουσίας, γέννησης, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας φύλου ή 
χαρακτηριστικών φύλου.  
2.3. Προστασία πληροφοριών  

Η Περιφέρεια Αττικής κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της για ενηµέρωση του 
κοινού δεν δηµοσιοποιεί πληροφορίες στις περιπτώσεις που αυτό απαγορεύεται από 
ειδικότερες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, από 
τις διατάξεις που καθιερώνουν απόρρητο καθώς και από τις διατάξεις για την διαβάθµιση 
εγγράφων.  
2.4. Πεδίο εφαρµογής αυτεπάγγελτης πληροφόρησης  
Η Περιφέρεια Αττικής έχει καθήκον αυτεπάγγελτης πληροφόρησης του κοινού, µε τον 
πλέον πρόσφορο κατά περίπτωση τρόπο, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω στην 
παράγραφο 2.1, πλην εκείνων των περιπτώσεων όπου ρητά ορίζεται αλλιώς, ως προς τις 
παρακάτω σφαίρες αρµοδιότητάς της:  
- ∆ηµοσίευση προϋπολογισµού  
α) µε ανάρτηση, στην επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας, συνοπτικής οικονοµικής 
κατάστασής του, όπως ψηφίστηκε από το ΠΕ.ΣΥ.  
β) µε δηµοσίευση σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα που 
εκδίδεται στα όρια της Περιφέρειας.  
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- ∆ιάδοση περιβαλλοντικών πληροφοριών  
α) τα κείµενα των διεθνών συνθηκών, συµβάσεων ή συµφωνιών και τους νόµους µε τους 
οποίους αυτές έχουν κυρωθεί, καθώς και τα κείµενα της εθνικής και κοινοτικής 
νοµοθεσίας που αφορούν το περιβάλλον ή αναφέρονται σε αυτό,  
β) τις πολιτικές, τα σχέδια και τα προγράµµατα που συνδέονται µε το περιβάλλον,  
γ) τις εκθέσεις προόδου, που εκπονούνται ή τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή σχετικά µε 
την εφαρµογή των στοιχείων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄,  
δ) τις εκθέσεις για την κατάσταση του περιβάλλοντος,  
ε) τα δεδοµένα ή τις περιλήψεις των δεδοµένων που προκύπτουν από τον έλεγχο 
δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον,  
στ) τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τις περιβαλλοντικές συµφωνίες  
ζ) τις µελέτες των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τις αξιολογήσεις των κινδύνων που 
αφορούν τα στοιχεία του περιβάλλοντος.  
- Πληροφόρηση σχετικά µε την πολιτική προστασία  
α) µε ενηµέρωση του κοινού για θέµατα αυτοπροστασίας από φυσικές και λοιπές 
καταστροφές, µε βάση τις οδηγίες ή και έντυπο υλικό, που προέρχεται από την, ανά είδος 
καταστροφής, αρµόδια αρχή (π.χ. Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού κλπ)  
β) µε δηµοσιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, που προβλέπονται από την κείµενη 
νοµοθεσία, µέσω του Περιφερειακού Συµβουλίου, για όλες τις υπαγόµενες στην οδηγία 
SEVESO III εγκαταστάσεις.  
γ) µε ενηµέρωση και παροχή πληροφοριών, προς το κοινό και τις γειτονικές 
δραστηριότητες που ενδέχεται να θιγούν σε περίπτωση µεγάλου τεχνολογικού 
ατυχήµατος σε εγκαταστάσεις, οι οποίες υπάγονται στην οδηγία SEVESO III, αναφορικά 
µε µέτρα ασφαλείας και την απαιτούµενη συµπεριφορά τους.  
δ) µε ενηµέρωση για µέτρα αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από 
τεχνολογικά ατυχήµατα, καθώς και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν, µε βάση τις 
οδηγίες ή και έντυπο υλικό από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας.  
ε) µε δηµοσιοποίηση, µέσω του Περιφερειακού Συµβουλίου, του Ειδικού Σχεδίου 
Αντιµετώπισης Τεχνολογικών Ατυχηµάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) κάθε 
υπαγόµενης στην οδηγία SEVESO III εγκατάστασης, ώστε να υπάρχει σχετική 
διαβούλευση κατά τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία.  
ζ) µε ενηµέρωση για τη διεξαγωγή συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων για θέµατα 
Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας.  
- Πληροφόρηση σχετικά µε την δηµόσια υγεία  
α) µε ενηµέρωση και οδηγίες για την αντιµετώπιση ασθενειών και νοσηµάτων  
β) µε ενηµέρωση για την κατανάλωση νερού και τροφίµων  
γ) µε δηµοσιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων για τις επιδηµίες λοιµωδών νοσηµάτων 
σε διάφορες χώρες  
δ) µε ενηµέρωση για τη λήψη µέτρων πρόληψης λοιµωδών νοσηµάτων και για την 
επιδηµιολογική τους επιτήρηση, µε στόχο την ανάπτυξη εκείνων των διαδικασιών, µέσω 
των οποίων τα άτοµα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον έλεγχο πάνω στην υγεία τους και 
να τη βελτιώσουν (άρθρο 76 παρ. 5 περ. 5 Ο.Ε.Υ.).  
- Πληροφόρηση χρήσης κυκλοφοριακού δικτύου  
α) µε ενηµέρωση µέσω των πινακίδων µεταβλητών µηνυµάτων  
β) µε την αποστολή αυτοµατοποιηµένων µηνυµάτων στις πινακίδες µεταβλητών 
µηνυµάτων για χρόνους µετακινήσεων και κυκλοφοριακές καταστάσεις. (άρθρο 51 παρ. 9 
περ. 13-14 Ο.Ε.Υ.)  
- Πληροφόρηση για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις  
µε ενηµέρωση σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, µε σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής 
ικανότητας και ανταγωνιστικότητάς τους  
- Αγροτική και κτηνιατρική ενηµέρωση  
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α) µε ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων δικαιούχων, µε στόχο την αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας όσον αφορά την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων από την 
Περιφέρεια Αττικής  
β)µε ενηµερωτική, συµβουλευτική, διαδραστική επικοινωνία µε τους ενδιαφερόµενους 
αγρότες – µεταποιητές, σχετικά µε τις υπηρεσίες που παρέχουν οι αρµόδιες Υπηρεσίες 
της Περιφέρειας (άρθρο 60 παρ. 3 περ. 10 και 11 Ο.Ε.Υ.)  
γ) µε ενηµέρωση των αγροτών - χρηστών για την ορθολογική εφαρµογή του αρδευτικού 
νερού στο έδαφος και τη σωστή χρήση των δικτύων του, µε προτάσεις και ενηµέρωση 
των εµπλεκόµενων φορέων για τη λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων για τη µείωση της 
κατανάλωσης του νερού στην γεωργία και την αντιµετώπιση της ποιοτικής υποβάθµισης 
των αρδευτικού νερού, κ.α. (άρθρο 60 παρ. 5 περ. 25 Ο.Ε.Υ.)  
δ) µε συνεργασία µε τους ασκούντες ελεύθερο επάγγελµα κτηνιάτρους, τις Υγειονοµικές 
Αρχές και τους λοιπούς αρµόδιους για θέµατα ζωοανθρωπονόσων, τοξικολοιµώξεων 
κ.λπ. και ενηµέρωση των πολιτών, των επιχειρήσεων και των εγκαταστάσεων σε θέµατα 
που σχετίζονται µε τις ανωτέρω αρµοδιότητες (άρθρο 60 παρ. 7 περ. 27-28 Ο.Ε.Υ.).  
- Ενηµέρωση για υδάτινα οικοσυστήµατα  
α) µε διοργάνωση συναντήσεων για την ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα προστασίας 
των υδάτινων οικοσυστηµάτων  
β) µε ενηµέρωση, κατάρτιση, συνεργασία, παροχή πληροφοριών σε αλιείς, µεταποιητές, 
υδατοκαλλιεργητές, πολίτες, πανεπιστηµιακά ιδρύµατα κ.τ.λ. για την προώθηση των 
αντίστοιχων παραγωγικών κλάδων  
- Ενηµέρωση επενδυτών  
α) µε ενηµέρωση σε θέµατα ίδρυσης επιχειρήσεων, αναπτυξιακών προγραµµάτων, 
δικαιολογητικών και διαδικασιών προκειµένου να χορηγηθούν οι απαιτούµενες άδειες και 
οι επιµέρους εγκρίσεις  
β) µε παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων για τον τρόπο εφαρµογής του επενδυτικού 
νόµου.  
- Τουριστική πληροφόρηση  
α) µε διάθεση έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού τουριστικής προβολής  
β) µε την παροχή πληροφόρησης σε δυνητικούς επισκέπτες, αλλά και την υποστήριξη και 
προβολή κυρίως µικροµεσαίων επιχειρήσεων του τουρισµού, που δεν έχουν την 
απαραίτητη πρόσβαση ή τους αναγκαίους πόρους για την προβολή των υπηρεσιών τους.  
δ) µε ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση ευρύτερου πληθυσµού για τη σηµασία και τα 
οφέλη του τουρισµού για την Περιφέρεια Αττικής.  
Για το σύνολο των παραπάνω, στο βαθµό που αφορούν διοικητικές πράξεις για την 
έκβαση των οποίων η Περιφέρεια Αττικής είτε είναι αρµόδια καθ΄ ολοκληρίαν είτε έχει 
συναρµοδιότητα µε άλλους φορείς του Ελληνικού ∆ηµοσίου, παρέχεται µέσω της 
εφαρµογής «Οδηγός του Πολίτη, πληροφόρηση που αφορά:  
Α) τις σχετικές αιτήσεις και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά  
Β) τους νόµιµους και εκτιµώµενους χρόνους εξυπηρέτησης των πολιτών και των 
επιχειρήσεων  
Γ) τα σηµεία εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και τις διαδροµές προς 
αυτά  
- Πληροφόρηση ΜΜΕ και δηµοσιογράφων  
από το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου που είναι αρµόδιο ιδίως για την πληροφόρηση των 
µέσων ενηµέρωσης που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια, αλλά και των µέσων 
εθνικής εµβέλειας. Ανάµεσα στις αρµοδιότητές του, περιλαµβάνεται η δηµοσιογραφική 
κάλυψη γεγονότων γενικού ενδιαφέροντος για ενηµέρωση της κοινής γνώµης, η 
ενηµέρωση της κεντρικής διοίκησης για ειδήσεις και δηµοσιεύµατα ιδιαίτερης σηµασίας 
και η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δηµοσιογράφους.  
- Παρουσίαση ετήσιου απολογισµού πεπραγµένων  
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του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής επιτροπής, µαζί µε την παρουσίαση της ετήσιας 
έκθεσης του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, σε ειδική 
συνεδρίαση του ΠΕ.ΣΥ., κατά το άρθρο 185 του Ν.3852/2010  
- Υποχρέωση ανάρτησης πράξεων στην ∆ι@ύγεια  
σύµφωνα µε τον Ν.3861/2010, όπως κάθε φορά ισχύει.  
- Υποχρέωση ανάρτησης περιουσιακών καταστάσεων αιρετών  
στην επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα 
νοµοθεσία.  
 

3. Χορήγηση πληροφοριών κατ' αίτηση  
3.1. Υπεύθυνοι χειρισµού αιτηµάτων πρόσβασης στα έγγραφα  

Υπεύθυνοι για τον χειρισµό των αιτηµάτων των πολιτών για την πρόσβασή τους στα 
έγγραφα που τηρούνται στην Περιφέρεια Αττικής είναι οι προϊστάµενοι των διοικητικών 
µονάδων που τηρούν τα οικεία αρχεία (προϊστάµενοι τµηµάτων, αυτοτελών γραφείων, 
διευθύνσεων, γενικών διευθύνσεων). Οι ως άνω υπεύθυνοι εκδίδουν την σχετική ατοµική 
διοικητική πράξη περί έγκρισης ή µη των αιτηµάτων των πολιτών για πρόσβασή τους στα 
έγγραφα. Οι ως άνω υπεύθυνοι µεριµνούν για την ύπαρξη προτύπων αιτήσεων στις 
υπηρεσίες, αλλά και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, ώστε οι πολίτες να διευκολύνονται 
στην υποβολή των αιτηµάτων. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να διευκολύνουν τους πολίτες µε 
αναπηρία ή που αντιµετωπίζουν δυσχέρεια, στην συµπλήρωση των αιτήσεων.  
3.2 Αρχή της ελεύθερης πρόσβασης στα έγγραφα  
Η κατόπιν γραπτής ή ηλεκτρονικά υποβληθείσας αίτησης πρόσβαση των πολιτών στα 
έγγραφα που τηρούνται στα αρχεία της Περιφέρειας είναι κατ’ αρχήν ελεύθερη (µε 
χορήγηση αντιγράφου ή επιτόπια µελέτη), εκτός εάν συντρέχει κάποια από τις 
περιπτώσεις της παρ. 3.3. Για την χορήγηση αντιγράφων δεν απαιτείται η προσκόµιση 
Εισαγγελικής Παραγγελίας.  
3.3. Περιπτώσεις περιορισµού πρόσβασης σε έγγραφα  
3.3.1. Όταν το έγγραφο δεν είναι αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο ή δεν αφορά περιβαλλοντική 
πληροφορία ή δεν αφορά δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος προσώπου, η 
πρόσβαση στα έγγραφα απορρίπτεται µε αιτιολογηµένη απόφαση, εκτός εάν το 
αιτούµενο πρόσωπο εκθέτει και τεκµηριώνει το εύλογο ενδιαφέρον του για την πρόσβαση 
σε διοικητικό έγγραφο ή, εφόσον το αίτηµα αφορά ιδιωτικό έγγραφο, το ειδικό έννοµο 
συµφέρον του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες απαιτείται η έκθεση και 
τεκµηρίωση ευλόγου ενδιαφέροντος ή ειδικού εννόµου συµφέροντος, επιτρέπεται η 
πρόσβαση, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της επόµενης παραγράφου.  
3.3.2. Η πρόσβαση σε έγγραφο δεν επιτρέπεται, όταν αυτό αφορά την ιδιωτική ή 
οικογενειακή ζωή τρίτου, γεγονός το οποίο θα πρέπει να τεκµηριώνεται ειδικώς στην 
σχετική απορριπτική απόφαση, συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης της δυνατότητας για 
χορήγηση αποσπάσµατος µόνο του εγγράφου χωρίς τα συγκεκριµένα στοιχεία. Εάν 
όµως το έγγραφο περιέχει απλώς δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, τότε, αφού 
εξεταστεί η ύπαρξη εννόµου συµφέροντος του αιτούµενου προσώπου, χορηγούνται τα 
αντίγραφα, αφού προηγουµένως ενηµερωθεί εγγράφως το υποκείµενο των δεδοµένων, 
κατά το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν.2472/1997. Σε περίπτωση που το έγγραφο περιέχει 
«ευαίσθητα δεδοµένα» κατά την έννοια του άρθρου 2 (β) του Ν.2472/1997, η χορήγηση 
αντιγράφου προϋποθέτει, εκτός από την προηγούµενη ενηµέρωση του υποκειµένου και 
άδεια της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία δεν είναι 
απαραίτητη µόνο εφόσον η χορήγηση του εγγράφου εµπίπτει σε µία από τις εξαιρέσεις 
του άρθρου 7Α του Ν.2472/1997. Σε περίπτωση που η πρόσβαση αποκλείεται λόγω 
απορρήτου που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις (φορολογικού, τραπεζικού, 
τηλεπικοινωνιακού), ή σε περίπτωση που η πρόσβαση δύναται να δυσχεράνει ουσιωδώς 
την έρευνα των αρχών σε σχέση µε την διαπίστωση τέλεσης εγκλήµατος ή διοικητικής 
παράβασης, ή σε περίπτωση που η πρόσβαση περιορίζεται λόγω άλλων διατάξεων 
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νόµου, η απορριπτική απόφαση πρέπει να περιλαµβάνει σαφή αιτιολογία για την 
υπαγωγή της υπόθεσης σε αυτή την περίπτωση.  
3.3.3. Σε περίπτωση που αίτηµα για πρόσβαση στο ίδιο έγγραφο υποβάλλεται για τρίτη 
φορά, απορρίπτεται ως καταχρηστικώς επαναλαµβανόµενο.  
3.3.4. Σε κάθε απόφαση απόρριψης πρόσβασης, οι πολίτες ενηµερώνονται εγγράφως ότι 
έχουν δικαίωµα προσφυγής εντός δεκαπέντε (15) ηµερών για λόγους νοµιµότητας στην 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, η οποία έχει την αρµοδιότητα εάν κρίνει ότι η 
απόρριψη είναι παράνοµη, να ακυρώσει την σχετική ατοµική διοικητική πράξη, καθώς και 
δικαίωµα καταγγελίας στον Περιφερειακό Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 
εάν επιθυµούν να διαµεσολαβήσει για την επανεξέταση της υπόθεσης. Επίσης, οι πολίτες 
ενηµερώνονται εγγράφως ότι η προθεσµία αυτή δεν αναστέλλει την προθεσµία για 
προσφυγή τους στην ∆ικαιοσύνη µε αίτηµα την ακύρωση της απόφασης κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις.  
3.4. Αποκλειστική προθεσµία  
1. Εφόσον το αίτηµα πρόσβασης σε έγγραφο έχει υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία, 
αυτή οφείλει εντός είκοσι (20) ηµερών, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, να 
εκδώσει την σχετική απόφαση χορήγησης εγγράφων ή αιτιολογηµένης απόρριψης του 
αιτήµατος. Σε περίπτωση που υπάρχει αντικειµενική αδυναµία να τηρηθεί αυτή η 
προθεσµία, η υπηρεσία ενηµερώνει εγγράφως την/τον αιτούσα/αιτούντα, τουλάχιστον 
πέντε (5) ηµέρες πριν την εκπνοή της αποκλειστικής προθεσµίας για τους λόγους της 
καθυστέρησης, καθώς και για το τηλέφωνο του χειριστή της υπόθεσης. Η προθεσµία 
εκπλήρωσης σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται να παραταθεί πέραν των τριών (3) 
µηνών. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η προβλεπόµενη προθεσµία, κινείται η 
πειθαρχική διαδικασία για να εξεταστούν οι λόγοι της καθυστέρησης.  
2. Εφόσον το αίτηµα αφορά πρόσβαση του υποκειµένου στα δεδοµένα που το αφορούν, 
η προθεσµία είναι δεκαπέντε (15) ηµερών. 

 
 

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Ι. Σγουρός, Μ. Αναγνωστοπούλου, Χ. 
∆αµάσκος, Στ. ∆ήµου, Π. Καµάρας, Κ. Καράµπελας, Ν. Καστανιάς,  Α. Ροκοφύλλου, Χρ. 
Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Ν. Αδαµόπουλος, Α. Βασιλάκη, Α. Μαντάς και Ζ. Ράικου.  
 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 
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