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ΘΕΛΑ: «Ελεκέξωζε ηωλ Πνιηηώλ γηα ην ξόιν θαη ηε  ιεηηνπξγία ηωλ 

Εηδηθώλ Επηηξνπώλ Ειέγρνπ Εθαξκνγήο Μνκνζεζίαο»  

 

Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ έρνληαο σο ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ 

ζρέζεσλ Κξάηνπο - Πνιίηε θαη ηελ  εκπέδσζε ηεο εκπηζηνζχλεο  ησλ πνιηηψλ 

πξνο ην Κξάηνο, έρεη εηζάγεη ην ζεζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δηδηθψλ Δπηηξνπψλ 

Διέγρνπ Δθαξκνγήο Ννκνζεζίαο. 

Η ζχζηαζε ησλ Δηδηθψλ Δπηηξνπψλ Διέγρνπ Δθαξκνγήο Ννκνζεζίαο,  

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο  ηεο παξ. 2β ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ Ν. 

2690/1999, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

Ν. 3230/2004 θαη ιεηηνπξγνύλ ζην Τπνπξγείν Εζωηεξηθώλ-Γεληθή 

Γξακκαηεία Δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο 

(ΓΓΔΔ&ΗΔ) γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ζηελ έδξα θάζε 

Πεξηθέξεηαο γηα ζέκαηα ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξηνζεηείηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994 θαη  ππάγνληαη ζην γεσγξαθηθφ 

ρψξν ηεο θάζε Πεξηθέξεηαο. Οη ελ ιφγσ Δπηηξνπέο  απνηεινχληαη απφ πκβνχινπο 

ή Παξέδξνπο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ή ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ θαη απφ 

ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ή ηεο Πεξηθέξεηαο, αληίζηνηρα. 

Ιύξηα απνζηνιή ησλ Δπηηξνπψλ απηψλ είλαη ε απνδεκίωζε ηωλ 

πνιηηώλ ζε πεξηπηψζεηο θαθνδηνίθεζεο θαη εηδηθφηεξα, φηαλ νη ππνζέζεηο ηνπο 

δελ δηεθπεξαηψλνληαη, εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ, απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, 

πξνζεζκηψλ.  

 Ο ζεζκφο ησλ Δηδηθψλ Δπηηξνπψλ  εληζρχζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν κεηά  ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ   ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3242/24-5-2004, κε ηηο νπνίεο   

θαζηεξψζεθε γηα πξψηε θνξά ην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε γηα πιήξε απνδεκίωζε 



από ηε Δηνίθεζε θαη θαηαξγήζεθε ην φξην ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ απνδεκίσζεο, 

ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ηζρπνπζψλ πξνζεζκηψλ. 

 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο θαηαβιεηέαο πιήξνπο απνδεκίσζεο 

ιακβάλνληαη ππφςε ηδίσο: α) ην κέγεζνο ηεο πεξηνπζηαθήο δεκίαο θαη ηεο εζηθήο 

βιάβεο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ θαζπζηέξεζε, β) νη ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο 

νθείιεηαη ε θαζπζηέξεζε, γ) ην ηπρφλ πθηζηάκελν ζρεηηθφ πφξηζκα ηνπ 

πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε.  

Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ 

ππνβνιή  ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη κεηά απφ εμέηαζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ αλσηέξσ 

πξνυπνζέζεσλ, θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, θαζψο θαη ζηελ ππεξεζία πνπ 

δελ ελήξγεζε κέζα ζηε λφκηκε πξνζεζκία θαη απνηειεί εληνιή θαηαβνιήο ζηνλ 

πνιίηε ηνπ νξηζζέληνο πνζνχ.  

Οη ελδηαθεξόκελνη, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο θαηαβιεζεί ε ωο άλω 

απνδεκίωζε ππνβάιινπλ αίηεζε ζε εηδηθφ έληππν ζηε Δηεύζπλζε ρέζεωλ 

Κξάηνπο – Πνιίηε ηεο ΓΓΓΓ & ΗΓ  ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, γηα ζέκαηα 

αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ, ή ζηελ Εηδηθή Επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 13 

ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ λ. 2690/99  πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ έδξα θάζε 

Πεξηθέξεηαο, γηα ζέκαηα ππεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, φπσο απηφο 

νξηνζεηείηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/94, φπσο ηζρχεη θάζε 

θνξά. 

 Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία εμήληα 

(60) εκεξώλ, από ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη 

γηα ηε δηεθπεξαίωζε ηεο ππόζεζεο ή ηελ νξηζηηθή απάληεζε. 

Σέινο,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1943/1991, όηαλ ε 

Επηηξνπή απνθαζίζεη ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθνύ πνζνύ ζε βάξνο ηνπ 

νηθείνπ θνξέα, ε ππόζεζε εηζάγεηαη ζην ππεξεζηαθό ζπκβνύιην θαη όπνπ 

δελ ππάξρεη ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, γηα λα εμεηαζζεί αλ ππάξρεη 

ππαηηηόηεηα ππαιιήιωλ θαη αλ δηαπηζηωζεί, θηλείηαη εηο βάξνο ηνπο 

πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θάζε θνξέα. 

Άκεζε ζπλέπεηα ηνπ κέηξνπ  απηνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαβνιή κέρξη 

θαη  πιήξνπο ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο ζηνλ πνιίηε είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή 

θαη αμηφπηζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ε νπνία δελ ιεηηνπξγεί πιένλ απξφζσπα θαη 

αλψλπκα  αιιά απνδίδνληαη νη ηπρφλ επζχλεο  ζε ζπγθεθξηκέλνπο ππαιιήινπο, 

νη νπνίνη δελ δηεθπεξαίσζαλ εληφο ησλ νξηδφκελσλ απφ ην λφκν πξνζεζκηψλ ηελ 

ππφζεζε ηνπ πνιίηε. 

ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ζπλερή, άκεζε, έγθπξε θαη άξηηα 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ηφζν γηα ηα δηθαηψκαηά  θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο 

παξέρνληαη φηαλ ε Γηνίθεζε δελ εθαξκφδεη ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία 

φζν θαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απηή έρεη, παξαθαινύληαη ηα Γξαθεία ηωλ 

Γεληθώλ Γξακκαηέωλ όιωλ ηωλ Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο, λα αλαξηήζνπλ 

ηελ εγθύθιην απηή ζε εηδηθή ζειίδα  ζηνπο ηζηνηόπνπο ηνπο  θαη  επίζεο  ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γξακκαηεία ησλ Δπηηξνπψλ λα αλαξηνύλ   ηηο απνθάζεηο 



πνπ εθδίδνληαη από ηελ  Εηδηθή Επηηξνπή πνπ ιεηηνπξγεί ζην ρώξν 

επζύλεο ηνπο. 

Δπειπηζηνχκε φηη, δίδνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία, ην έξγν  θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ Δηδηθψλ 

Δπηηξνπψλ αλαβαζκίδεηαη ε ζρέζε Κξάηνπο –Πνιίηε, εκπεδψλεηαη θαη πξνσζείηαη  

πεξηζζφηεξν ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηε Γηνίθεζε θαη θαζίζηαηαη αθφκε πην 

δηαθαλήο ε Γηνηθεηηθή δξάζε.    

εκεηψλεηαη, φηη ην  ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία θαη ζην 

έξγν ησλ Δηδηθψλ Δπηηξνπψλ Διέγρνπ Δθαξκνγήο Ννκνζεζίαο, είλαη αλαξηεκέλν 

αλαιπηηθά   ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, (www.gspa.gr-

Δεκόζηα Δηνίθεζε -ρέζεηο Ιξάηνπο-Πνιίηε -Κεηηνπξγία Εηδηθώλ 

Επηηξνπώλ) πξνο ελεκέξσζε θαη δηεπθφιπλζε φισλ ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο.  

Δπίζεο , απφ ηελ ελ ιφγσ ηζηνζειίδα νη πνιίηεο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ 

θαη λα πξνκεζεπηνχλ ην ζρεηηθφ έληππν απνδεκίσζεο θαζψο επίζεο κπνξνχλ  λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ηηο αθξηβείο Γ/λζεηο, ηα ηειέθσλα  θαη ηα νλφκαηα ησλ 

Γξακκαηέσλ θαη ησλ δεθαηξηψλ (13) Δηδηθψλ Δπηηξνπψλ.  

  

                                                            Ο Τθππνπξγόο Εζωηεξηθώλ 

 

                                                                   Υξήζηνο  Ζώεο 
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