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           ΠΡΟΣ:  
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ   
ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

          ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
           Αμαλίας 2 και Όθωνος 10, 105 57, Αθήνα 
            
         ΚΟΙΝ: 
         Όλα τα Κ.Ε.Π. 
 ( με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο / μέσω της Ο.Δ.Ε.  Κ.Ε.Π. ) 

   
Θέμα : ‘‘Εξουσιοδότηση πολιτών για την έκδοση ληξιαρχικών πράξεων’’. 
   
Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. 204 /  14.2.05 εγγράφου, σας πληροφορούμε τα εξής: 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2690 / 99 ( Φ.Ε.Κ. 45, τεύχος Α΄, 9-
3-1999 ): ‘‘Αίτηση του ενδιαφερόμενου για την έκδοση διοικητικής πράξης απαιτείται όταν το 
προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις’’ . 
 
Παράλληλα, σύμφωνα με τις  διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως 
αντικαταστάθηκαν με αυτές της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004 ): ‘‘Οι 
δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, 
όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να 
αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές 
διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες’’. 
 
Από τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται τα αιτήματα προς τη Διοίκηση, για την διεκπεραίωση 
υποθέσεων, να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους. 
 
Συνεπώς, προκειμένου να αποδεικνύεται η βούληση του ενδιαφερόμενου,  είτε αφορά στην έκδοση 
Ληξιαρχικών Πράξεων, είτε σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, τρίτα πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν 
αιτήσεις και να παραλάβουν τελικές πράξεις, αντί των ενδιαφερόμενων, μόνο όταν φέρουν τη νόμιμη, για 
το σκοπό  αυτό, εξουσιοδότηση. 
 
 
 

     
 
 

   
 
 
 

Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού  
2. Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών και 

Παραγωγικότητας 
( σχετ: το από 16.2.05 ενημερωτικό σημείωμα )  
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