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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                     Αθήνα   2   Ιοσλίοσ   2018 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ  

Γ Δ Ν Ι Κ Η  Γ Ι Δ Τ Θ Τ Ν  Η                                        

ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ &  

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΣΙΚΗ &                                                             

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Σμήμα Αζηικής & Γημοηικής Καηάζηαζης                   

Ταρ. Δ/λζε     : Σηαδίνπ 27 

Ταρ. Κώδηθαο : 101 83 ΑΘΗΝΑ 

Πιεξνθνξίεο  : 213 136 1034,1369   

 

                  

 

Θέμα: Υπόρξενο πξνο δήισζε ιεμηαξρηθώλ γεγνλόησλ. 

τεη.: Τν κε Α.Π. 274/22-5-2018 έγγξαθό ζαο. 

 

 Σε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ ζαο ζέηνπκε ππόςε ζαο ηα αθόινπζα : 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 344/1976 νξίδνληαη ν ππόρξενη πξνο δήισζε ησλ γελλήζεσλ 

(άξζξν 21), γάκσλ (άξζξν 30), ζαλάησλ (άξζξν 33) θαζώο θαη νη ππόρξενη πξνο δήισζε 

ησλ κεηαβνιώλ επί ησλ ιεμηαξρηθώλ πξάμεσλ (άξζξν 14). 

 Ο ππόρξενο γηα ηε δήισζε γεγνλόησλ αζηηθήο θαηάζηαζεο ζην Λεμηαξρείν  δύλαληαη λα 

πξνβεί ζηελ δήισζε ηνπο «και δι` ανηιπποζώπος, έσονηορ  ειδικήν  ενηολήν   δςνάμει   

ζςμβολαιογπαθικού   πλεπεξοςζίος,  γενομένερ μνείαρ πεπί ηούηος ειρ ηεν οικείαν 

λεξιαπσικήν ππάξιν» (παξ. 1 άξζξν 10 λ.344/1976). 

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία εθιείπνπλ νη ππόρξενη πξνο δήισζε, ηα ιεμηαξρηθά 

γεγνλόηα δύλαηαη λα δεισζνύλ ελώπηνλ ηνπ Λεμηάξρνπ από όπνηνλ έρεη  θαη απνδεηθλύεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ (παξ.3 άξζξν 10) «Εκλιπόνηων ηων ςπό ηος παπόνηορ νόμος  οπιδομένων  

ειρ  δήλωζιν  ςποσπέων, ειρ ηαύηεν δύναηαι να πποβή παρ έσων έννομον ζςμθέπον». 

 Η δηόξζσζε ησλ ιεμηαξρηθώλ πξάμεσλ θαηά άξζξν 13 ηνπ λ.344/1976 είηε κε ηελ 

έθδνζε δηθαζηηθήο απόθαζεο, είηε κε άδεηα εηζαγγειέα, είηε κε πξάμε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ιεμηάξρνπ δηελεξγείηαη θαηόπηλ αηηήζεσο παληόο έρνληνο έλλνκν ζπκθέξνλ. 

 Πξνθεηκέλνπ ν Λεμίαξρνο  λα  δηεξεπλήζεη ην έλλνκν ζπκθέξνλ, απαηηείηαη λα ππνβιεζεί 

ζρεηηθή αίηεζε, ζηελ νπνία ζα επηβεβαηώλνληαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ηξίηνπ 

πξνζώπνπ κε ηελ επίδεημε ηνπ Δειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο,  

 Όηαλ ε δηάγλσζή ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο είλαη δπζρεξήο, έρεη γίλεη δεθηό όηη δύλαηαη ν 

Λεμίαξρνο λα απαηηήζεη θαη εηζαγγειηθή παξαγγειία. 

 

ΠΡΟ:  Δήκν Φαιθηδέσλ Ννκνύ Επβνίαο 

Λεμηαξρείν Δ.Ε. Φαιθίδαο 

Αβάλησλ 50, Τ.Κ.341 00 

ΦΑΛΚΙΔΑ 
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 Η εηζαγγειηθή παξαγγειία ππόθεηηαη ζε πεξηνξηζκνύο θαη πξνϋπνζέζεηο,  όπσο απηέο 

νξηνζεηνύληαη ζηελ ππ’αξηζκ.3/2009 Γλσκνδόηεζε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ 

Δεδνκέλσλ θαη ε νπνία είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο (www.dpa.gr), 

 Οη δηθεγόξνη, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύλ ζε δήισζε γεγνλόησλ αζηηθήο θαηάζηαζεο 

ελώπηνλ ηνπ Λεμηάξρνπ,  απαηηείηαη λα έρνπλ εηδηθή εληνιή από ηνλ ππόρξεν πξνο δήισζε 

ηνπ γεγνλόηνο,  κε εηδηθό ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην.  

 Οη δηθεγόξνη πξνθεηκέλνπ - εθ κέξνπο ησλ πειαηώλ ηνπο - λα αηηεζνύλ ηε  δηόξζσζε 

ιεμηαξρηθώλ πξάμεσλ  νθείινπλ  α. λα  έρνπλ εηδηθή εληνιή από ηνλ πειάηε ηνπο δπλάκεη 

εηδηθνύ ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ θαη β. λα απνδείμνπλ θαη λα ζεκειηώζνπλ ην 

έλλνκν ζπκθέξνλ ησλ πειαηώλ ηνπο. 

 Η πξνθνξηθή εληνιή ζε δηθεγόξνπο είλαη αλεπίδεθηε δηαθξίβσζεο. 

 Οη δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ  27 ηνπ λ. 4251/2014 (80 Α΄) Κώδηθα Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Λνηπέο Δηαηάμεηο,  νξίδνπλ ηελ ππνρξέσζε ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηώλ θηι.  λα κελ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε πνιίηεο ηξίηεο ρώξαο, νη νπνίνη 

δελ απνδεηθλύνπλ όηη έρνπλ εηζέιζεη θαη δηακέλνπλ λόκηκα ζηελ Ειιάδα. 

 Οη δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 28 ηνπ ηδίνπ (λ. 4251/2014)  θαη εηδηθόηεξα απηέο ηεο  παξ.2, νη 

νπνίεο νξίδνπλ όηη εμαηξνύληαη νη πεξηπηώζεηο ηεο ζύληαμεο πιεξεμνπζίσλ ζε δηθεγόξνπο 

πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπήζνπλ πνιίηεο ηξίησλ ρσξώλ ελώπηνλ δηθαζηηθώλ θαη 

δηνηθεηηθώλ αξρώλ,   δεν αθορούν ζηελ ζύληαμε εηδηθώλ πιεξεμνύζησλ ζε δηθεγόξνπο 

από παξάλνκνπο αιινδαπνύο γηα ηελ δήισζε γεγνλόησλ αζηηθήο θαηάζηαζεο ελώπηνλ ηνπ 

Λεμηάξρνπ θαη ζύληαμεο ιεμηαξρηθώλ πξάμεσλ.   

 

 

 

                                   H   Προϊζηαμένη ηης  

  Γιεύθσνζης 

      

 

 

     Οσρανία  ηασροπούλοσ 

 

 

 

  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

Υπνπξγείν Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο  

Δηεύζπλζε Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο 

Τκήκα Ννκνζεηηθνύ Σπληνληζκνύ  

θαη Ειέγρνπ 

- ππόςε θαο Τδσξηδάθε -  

Επαγγειηζηξίαο 2,Τ.Κ. 105 63  

ΑΘΗΝΑ 

http://www.dpa.gr/

