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ΠΡΟ: 

Όπως ο Πίμακας Αποδεκηώμ 
 
 

 

 

ΘΓΜΑ: «Διεσκόλσμζη Αηόμωμ με Αμαπηρία (Α.με.Α.), ζηις ζσμαλλαγές ηοσς με ηις 

δημόζιες σπηρεζίες». 

 

 Τμ Υπμονγείμ Δημηθεηηθήξ Μεηαννύζμηζεξ θαη Ηιεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ, 

πνμθεημέκμο κα ελαζθαιίδμκηαη από ηε Δεμόζηα Δημίθεζε  ζε όιμοξ ημοξ πμιίηεξ ίδηεξ 

δοκαηόηεηεξ άζθεζεξ ηςκ δηθαηςμάηςκ ημοξ, οπεκζομίδεη ηα αθόιμοζα:  

 

 Σημ πιαίζημ ηης εθαρμογής ηης αρτής ηης ίζης μεηατείριζης και ηης ζτεηικής 

ζσμηαγμαηικής επιηαγής (πανάγναθμξ 6 ημο άνζνμο 21 ημο Σοκηάγμαημξ, «ηα άημμα με 
ακαπενίεξ έπμοκ δηθαίςμα κα απμιαμβάκμοκ μέηνςκ πμο ελαζθαιίδμοκ ηεκ αοημκμμία, 
ηεκ επαγγειμαηηθή έκηαλε θαη ηε ζομμεημπή ημοξ ζηεκ θμηκςκηθή, μηθμκμμηθή θαη 
πμιηηηθή δςή ηεξ Φώναξ»), μη δημηθεηηθέξ ανπέξ θαη ηα Κ.Γ.Π. ηεξ Φώναξ μθείιμοκ κα 

δηεοθμιύκμοκ ημοξ πμιίηεξ με ακαπενία αιιά θαη ηα άημμα πμο, ιόγς γναμμαηηθήξ 

αδοκαμίαξ, ακηημεηςπίδμοκ δσζκολίες, καηά ηις ζσμαλλαγές ηοσς με ηη διοίκηζη, 

εκενγώκηαξ θαηά ημκ αθόιμοζμ ηνόπμ:  

 

ΤΠΟΥΡΓΩΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΑΙΣΗΓΩΝ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ. 

 

 Με ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ παναγνάθμο 3 ημο άνζνμο 3 ημο Κώδηθα Δημηθεηηθήξ 

Δηαδηθαζίαξ (κ. 2690/1999, όπςξ ηζπύεη) μνίδεηαη, μεηαλύ άιιςκ θαη ζε ό,ηη αθμνά ηεκ 

οπμβμιή αηηήζεςκ πνμξ ηε Δημίθεζε,  όηη ‘‘Ακ μ εκδηαθενόμεκμξ δειώζεη όηη δεκ μπμνεί 
κα γνάρεη, μ ανμόδημξ οπάιιειμξ, ύζηενα από πνμθμνηθή έθζεζε ημο αηηήμαημξ ημο 
εκδηαθενμμέκμο, μθείιεη κα ζοκηάλεη μ ίδημξ ηεκ αίηεζε’’. 
  

 Η οπμπνέςζε αοηή οθίζηαηαη ζε πενηπηώζεηξ θοζηθήξ ή γναμμαηηθήξ αδοκαμίαξ 

ημο εκδηαθενμμέκμο κα γνάρεη θαη ζοκίζηαηαη ζε οπμπνέςζε ημο ανμμδίμο οπαιιήιμο κα 

γνάρεη ηεκ αίηεζε μεηά από οπαγόνεοζε ημο εκδηαθενμμέκμο (… ύζηενα από πνμθμνηθή 
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έθζεζε ημο αηηήμαημξ…), μ μπμίμξ (εκδηαθενόμεκμξ) οπμγνάθμκηαξ ακαιαμβάκεη ηεκ 

πιήνε εοζύκε ηςκ όζςκ πενηιαμβάκμκηαη ζηεκ αίηεζε. Οη Δημηθεηηθέξ Ανπέξ δεκ 

μπμνμύκ ζε θαμία πενίπηςζε θαη θαηά θακέκα ηνόπμ κα ζοκδηαμμνθώκμοκ ημ 

πενηεπόμεκμ ηςκ αηηήζεςκ ηςκ πμιηηώκ ή κα ακαιαμβάκμοκ ηε ζπεηηθή εοζύκε. 

  

 Καηά ζοκέπεηα, μη Δημηθεηηθέξ Ανπέξ θαη ηα Κέκηνα Γλοπενέηεζεξ Πμιηηώκ ηεξ 

Φώναξ οπμπνεμύκηαη κα ζοκηάζζμοκ αηηήζεηξ ή οπεύζοκεξ δειώζεηξ εκδηαθενμμέκςκ 

πμιηηώκ: 

 1. Μόκμκ μεηά από αίηεμα ηςκ πμιηηώκ ιόγς ηεξ επίθιεζεξ θοζηθήξ ή 

γναμμαηηθήξ αδοκαμίαξ κα γνάρμοκ. 

 2. Μόκμκ μεηά από οπαγόνεοζε ηςκ πμιηηώκ θαη όπη ζοκδηαμμνθώκμκηαξ ηεκ 

αίηεζε. 

 

 

 ΒΓΒΑΙΩΗ ΣΟΤ ΓΝΗΙΟΤ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ  

 

Η βεβαίωζη ηοσ γμηζίοσ ηης σπογραθής πνμβιέπεηαη από ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ 

παναγνάθμο 1 ημο άνζνμο 11 ημο N.2690/99 «Κύνςζε ημο Κώδηθα Δημηθεηηθήξ 

Δηαδηθαζίαξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ» (Φ.Γ.Κ. 45/η. Α΄/9-3-1999), όπςξ ζομπιενώζεθακ 

από αοηέξ ηςκ παναγνάθςκ 3 θαη 4 ημο άνζνμο 16  ημο Ν.3345/2005 (Φ.Γ.Κ. 138/ η. 

Α΄/ 16-6-2005). 

 

 Σογθεθνημέκα, θάζε εκδηαθενόμεκμξ δηθαημύηαη κα δεηά ηε βεβαίςζε ημο γκεζίμο 

ηεξ οπμγναθήξ ημο, από όλες ηις διοικηηικές αρτές θαη ηα Κ.Γ.Π. ηεξ Φώναξ, βάζεη ημο 

δειηίμο ηαοηόηεηαξ ή ηςκ ακηίζημηπςκ εγγνάθςκ πμο πνμβιέπμκηαη ζημ άνζνμ 3 ημο 

Κώδηθα Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ. 

 

 Γηδηθόηενα, ε βεβαίςζε ημο γκεζίμο οπμγναθήξ πολίηη, ποσ δηλώμει 

αγράμμαηος, γίκεηαη ζύμθςκα με ό,ηη ακαγνάθεη ε ηαοηόηεηά ημο, όπμο, ζε θάπμηεξ 

πενηπηώζεηξ, ακαθένεηαη ε έκδεηλε «αδοκαμία οπμγναθήξ».  

 Δεδμμέκμο όηη δεκ οπάνπεη ζεζμηθό πιαίζημ γηα ηε βεβαίςζε ημο γκεζίμο ηεξ 

οπμγναθήξ ακαιθάβεημο πμιίηε, ε δημηθεηηθή πναθηηθή πμο αθμιμοζείηαη είκαη ε 

ακαγναθή «ζηαονμύ» ή έκδεηλεξ «π» ή άιιμ πνόζςπμ (ππ. μ οπάιιειμξ) κα ακαγνάθεη ηα 

ανπηθά ημο μκόμαημξ θαη ημο επςκύμμο ημο ακαιθάβεημο πμιίηε θαη εθείκμξ κα ηα 

ακηηγνάθεη. Σθόπημμ όμςξ είκαη ζηηξ πενηπηώζεηξ αοηέξ, μ ανμόδημξ οπάιιειμξ κα 

βεβαηώκεη επί ημο εγγνάθμο ημο ζογθεθνημέκμο πμιίηε, όηη μ εκ ιόγς πμιίηεξ είκαη 

ακαιθάβεημξ. 

 

 Καη` ακαιμγία, ζα πνέπεη κα δηεοθμιύκμκηαη μη πμιίηεξ πμο, ιόγς θοζηθήξ θαη 

ζςμαηηθήξ αδοκαμίαξ, δεκ είκαη ζε ζέζε κα οπμγνάρμοκ. Σηεκ πενίπηςζε αοηή, μ 

οπάιιειμξ βεβαηώκεη ηεκ «Αδοκαμία οπμγναθήξ», θαηά ηα ακςηένς.  
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Οη Διεσθύμζεις Διοικηηικού ηωμ Τποσργείωμ παναθαιμύκηαη κα γκςζημπμηήζμοκ 

ηεκ εγθύθιημ αοηή ζε όιμοξ ημοξ θμνείξ ημο δεμόζημο ημμέα πμο επμπηεύμοκ.  

 

Γπίζεξ, μη Διεσθύμζεις Διοίκηζης ηωμ Αποκεμηρωμέμωμ Διοικήζεωμ 

παναθαιμύκηαη κα γκςζημπμηήζμοκ ηεκ εγθύθιημ αοηή ζε όιμοξ ημοξ θμνείξ ημο δεμόζημο 

ημμέα πμο επμπηεύμοκ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ θαη ηςκ ΟΤΑ α΄ θαη β΄ βαζμμύ ηεξ 

πςνηθήξ ημοξ ανμμδηόηεηαξ. 

 

Γηα κα επηηεοπζεί μ ζθμπόξ ηεξ πανμύζαξ εγθοθιίμο, ζθόπημμ είκαη κα ιάβμοκ 

γκώζε ημο πενηεπμμέκμο ηεξ όιμη μη οπάιιειμη, ηδηαίηενα δε εθείκμη πμο έπμοκ ςξ 

απμζημιή ηεκ ελοπενέηεζε ηςκ πμιηηώκ.     

 

 Σαξ γκςνίδμομε όηη ε πανμύζα εγθύθιημξ έπεη θαηαπςνηζζεί ζημ δηθηοαθό ηόπμ 

ηεξ Υπενεζίαξ μαξ: www.ydmed.gov.gr, ζημ πεδίο: «Διοικηηική Μεηαρρύθμιζη/τέζεις 

Κράηοσς-Πολίηη/Θέμαηα Κώδικα Διοικηηικής Διαδικαζίας». 

 

Η Δηεύζοκζε Σπέζεςκ Κνάημοξ-Πμιίηε ηεξ Γεκηθήξ Δηεύζοκζεξ Δημηθεηηθήξ 

Ονγάκςζεξ θαη Δηαδηθαζηώκ ημο Υπμονγείμο Δημηθεηηθήξ Μεηαννύζμηζεξ θαη 

Ηιεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ παναμέκεη ζηε δηάζεζή ζαξ γηα θάζε πεναηηένς 

δηεοθνίκηζε θαη ζοκενγαζία.       

 

 

    

 

                      Ο YΠΟΤΡΓΟ       

        

       

 

                                  ΑΝΣΩΝΙΟ ΜΑΝΙΣΑΚΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊςτάμενοσ του Τμήματοσ 
Γραμματείασ του Υπουργείου 

Διοικητικήσ Μεταρρφθμιςησ και 
Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ 

Γιώργοσ Μπάμπαλησ 

http://www.ydmed.gov.gr/
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΓΚΣΩΝ Α΄ (με ηλεκηρομικό ηατσδρομείο):  

1. Γναθείμ θ. Πνςζοπμονγμύ 

2. Όια ηα Υπμονγεία 

- Γναθεία θ. θ. Υπμονγώκ, Ακαπιενςηώκ Υπμονγώκ, Υθοπμονγώκ 

- Γναθεία θ. θ. Γεκηθώκ θαη Γηδηθώκ Γναμμαηέςκ 

- Δηεοζύκζεηξ Δημηθεηηθμύ 

3. Όιεξ ηηξ Ακελάνηεηεξ Δημηθεηηθέξ Ανπέξ 

4. Όιεξ ηηξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημηθήζεηξ ηεξ Φώναξ 

- Δηεοζύκζεηξ Δημίθεζεξ 

5. Όια ηα Κ.Γ.Π. ηεξ Φώναξ.  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΓΚΣΩΝ Β΄(με ηλεκηρομικό ηατσδρομείο): 

1. Γεκηθό Γπηζεςνεηή Δεμόζηαξ Δημίθεζεξ 

Λ. Κεθηζίαξ 1-3 & Αιελάκδναξ, 

Τ.Κ. 115 23, Αζήκα. 

2. Σώμα Γπηζεςνεηώκ Γιεγθηώκ Δεμόζηαξ Δημίθεζεξ 

Σογγνμύ 60, Τ.Κ. 117 42, Αζήκα. 

3. Σώμα Γπηζεςνεηώκ Γιεγθηώκ  

Υπμονγείμο Μεηαθμνώκ & Γπηθμηκςκηώκ 

Ακζίμμο Γαδή 4 & Φν. Λαδά, 

Τ.Κ. 101 91, Αζήκα. 

4. Σώμα Γπηζεςνεηώκ Υπενεζηώκ Υγείαξ θαη Πνόκμηαξ 

Πεηναηώξ 205, Τ.Κ. 118 53, Αζήκα. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (με ηλεκηρομικό ηατσδρομείο): 

1. Γναθεία θ.θ. Γεκηθώκ Γναμμαηέςκ Απμθεκηνςμέκςκ Δημηθήζεςκ 

2. Γναθεία θ.θ. Πενηθενεηανπώκ 

3. Γζκηθή Ομμζπμκδία Τοθιώκ (Γ.Ο.Τ.): 

- Υπόρε Πνμέδνμο Δ.Σ. θ. Ν. Γηαιιμύνε 

Βενακδένμο 31, Τ.Κ. 104 32,  

Αζήκα. 

 

ΓΩΣΓΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γναθείμ θ. Υπμονγμύ 

2. Γναθείμ θ. Υθοπμονγμύ 

3. Γναθείo θ. Γεκηθμύ Γναμμαηέα 

4. Γναθεία θ.θ. Πνμσζηαμέκςκ Γεκηθώκ Δηεοζύκζεςκ 

5. Γναθεία θ.θ. Πνμσζηαμέκςκ Δηεοζύκζεςκ 

6. Δηεύζοκζε Ηιεθηνμκηθήξ Γπελενγαζίαξ Σημηπείςκ. 

(απμζημιή ζηε δηεύζοκζε webupload@ydmed.gov.gr με ηεκ πανάθιεζε γηα ηε 

δεμμζίεοζε ηεξ πανμύζαξ ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ Υπενεζίαξ ζημ πεδίο: «Διοικηηική 

Μεηαρρύθμιζη/τέζεις Κράηοσς-Πολίηη/Θέμαηα Κώδικα Διοικηηικής Διαδικαζίας»). 

 

mailto:webupload@ydmed.gov.gr

		2013-03-06T10:59:44+0200




