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ΘΕΜΑ: «Θέματα αντιπροσώπευσης πολιτών στις διοικητικές αρχές 
και τα ΚΕΠ».

Με αφορμή ερώτημα πολίτη εφοδιασμένου με εξουσιοδότηση από τον 
άμεσα ενδιαφερόμενο, για τη διεκπεραίωση περισσοτέρων της μιας διαδικασιών/ 
ενεργειών στο πλαίσιο μιας υπόθεσής του, σας ενημερώνουμε τα εξής: 

Καταρχήν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45/Α’) «Αίτηση του 
ενδιαφερόμενου για την έκδοση διοικητικής πράξης απαιτείται όταν το 
προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις». 

Επίσης, στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, 
όπως αντικαταστάθηκε με αυτές της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 
3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α’) ορίζεται ότι: «Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί 
τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όταν 
υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των 
ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους…». 

Μέχρι σήμερα έχει γίνει δεκτό ότι οι παραπάνω διατάξεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 3 του ν.2690/99 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές της παραγράφου 
1 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004, για την περίπτωση που ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος 
δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον των διοικητικών αρχών για να 
υποβάλλει αίτηση ή να παραλάβει την τελική διοικητική πράξη, επιτρέπουν την 
υποβολή αιτήσεων πολιτών προς τη διοίκηση από τρίτα πρόσωπα, μόνο εφόσον 
αυτά προσκομίζουν τη νόμιμη γι’ αυτό εξουσιοδότηση, η οποία μάλιστα πρέπει να 
φέρει και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. 
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Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά στα θέματα αντιπροσώπευσης και 
πληρεξουσιότητας, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 211 έως 225 του Αστικού 
Κώδικα (Κεφάλαιο Έβδομο) όπου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η εξουσιοδότηση 
παρέχεται για συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πολλές 
ενέργειες ή υπηρεσίες, που όμως αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σχετικής 
εξουσίας αντιπροσώπευσης. Επομένως, η εξουσιοδότηση έχει ισχύ για κάθε μια 
από τις επί μέρους ενέργειες. 

Στις περιπτώσεις αυτές, σας επισημαίνουμε ότι για την απλούστευση των 
διαδικασιών συναλλαγής των πολιτών με τη Διοίκηση και προκειμένου να μην 
αναγκάζονται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν κάθε φορά νέα πρωτότυπη 
εξουσιοδότηση, οι Υπηρεσίες σας θα κρατούν φωτοαντίγραφο από την 
πρωτότυπη εξουσιοδότηση που επιδεικνύεται, η οποία θα πρέπει να φέρει το 
γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. 

Η υπηρεσία σας που τηρεί το φωτοαντίγραφο από την πρωτότυπη 
εξουσιοδότηση για το φάκελο της υπόθεσης, προκειμένου, εν συνεχεία, να προβεί 
στις περαιτέρω ενέργειες, θέτει σε αυτό επισημείωση ότι αποτελεί 
«φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο που επιδείχθηκε στην υπηρεσία για το αρχείο 
της».  

Τέλος, σας διευκρινίζουμε αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στο αριθ. 
πρωτ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/63/οικ.33738/22-12-2014 έγγραφο της τότε Διεύθυνσης 
Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου της Υπηρεσίας 
μας προς όλα τα ΚΕΠ της Χώρας, για την έκδοση ποινικού μητρώου στα ΚΕΠ ότι 
η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, είτε κατά την υποβολή της αίτησης, είτε κατά 
την παραλαβή της διοικητικής πράξης, κρατείται από το ΚΕΠ προφανώς και 
ισχύει, κατόπιν των προαναφερόμενων, για την περίπτωση που αυτή έχει 
συνταχθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό και δεν καταλαμβάνει την περίπτωση που 
η εξουσιοδότηση αυτή προβλέπει τη διεκπεραίωση και άλλων ενεργειών στο 
πλαίσιο διεκπεραίωσης μιας διοικητικής υπόθεσης. 

Κατόπιν τούτων, για κάθε περίπτωση, κατά την οποία ο πολίτης 
προσκομίζει εξουσιοδότηση, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι του παρέχεται 
εξουσία να διεκπεραιώνει συγκεκριμένες διαδικασίες/ενέργειες στο πλαίσιο μιας 
διοικητικής του υπόθεσης, το ΚΕΠ οφείλει να τηρεί στο αρχείο του φωτοτυπία 
της σχετικής εξουσιοδότησης και όχι το πρωτότυπο αυτής. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή 
διευκρίνιση. 

                                                                                       
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Έλλη Σιμάτου
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Εσωτερική διανομή:
-Γραφείο Υφυπουργού κ. Γεωργαντά (y.hormova@mindigital.gr, 
k.deli@mindigital.gr) 
-Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Χριστόπουλου (d.lygoura@mindigital.gr, 
gen_gramm@mingital.gr)
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