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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΚΑ 

Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου 

ΑΙΤΗΣΗ 

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ (ΠΟΣ ΔΕΗ) που εδρεύει στην Αθήνα (Γ’ 

Σεπτεμβρίου 7) και νόμιμα εκπροσωπείται. 

 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση αντιγράφων από τα πρακτικά της απόφασης 250 που ελήφθη κατά τη 

συνεδρία της 13/4-4-2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ». 

   ________________________________ 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Όπως προκύπτει και από το συνημμένο καταστατικό μας, είμαστε η πιο 

αντιπροσωπευτική Ομοσπονδία Συνταξιούχων στον χώρο της ΔΕΗ. Καταστατικός μας σκοπός 

είναι εκτός των άλλων η προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών μας. 

Κατά τη συνεδρίαση 13 της 4-4-2019 του Διοικητικού Συμβουλίου Σας, ελήφθη η απόφαση 

να μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες του ΤΑΠ/ΔΕΗ και ΚΑΠ/ΔΕΗ από το κτίριο της οδού Μυλλέρου 13 

σε νέο μισθωμένο οίκημα στην οδό Πατησίων 54. 

Επειδή θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή θίγει θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και συμφέροντα 

των μελών μας, έτι δε περαιτέρω είναι αντίθετη με το δημόσιο συμφέρον. 
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mailto:posdehme@yahoo.gr


Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρούσας αίτησης και τούτο δυνάμει  

του άρθρου 5 Ν. 2690/99 [Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας], ως ισχύει κατ’ άρθρο 11 §2 Ν. 

3230/04, σύμφωνα με την οποία: «§1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή 

αίτηση του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα 

συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά 

στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. §2. 

Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει 

γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με 

υπόθεση του η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. §3. Το κατά τις 

προηγούμενες παραγράφους δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά 

την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από 

ειδικές διατάξεις ... §4. Το δικαίωμα των παρ. 1 και 2 ασκείται: α) με μελέτη του εγγράφου στο 

κατάστημα της υπηρεσίας, ή β) με «χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή τούτου 

μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο... §6. Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων κατά τις 

παραγράφους 1 και 2 ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη είναι είκοσι 

(20) ημέρες». 

 Από το συνδυασμό και την ερμηνεία των ως άνω διατάξεων συνάγονται τα εξής: 

α] το δικαίωμα των πολιτών να λάβουν γνώση των διοικητικών εγγράφων είναι ατομικό και 

πολιτικό, βασιζόμενο στις διατάξεις των άρθρων 1, 10, 20§2 Σ. Είναι δε αγώγιμο, καθώς η άρνηση 

της Διοικήσεως [ρητή ή σιωπηρή] να ικανοποιήσει σχετικό αίτημα είναι εκτελεστή ατομική 

διοικητική πράξη και μπορεί να προβληθεί με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, εφόσον το 

αντικείμενο ή η σχέση στην οποία αφορούν τα έγγραφα ρυθμίζεται από διατάξεις του δημοσίου 

δικαίου. Άρα οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν άμεση και αυτοτελή υποχρέωση να επιτρέπουν υπό 

τους όρους του άρθρου 5 του Ν. 2690/99 την πρόσβαση κάθε ενδιαφερομένου στα διοικητικά ή 

ιδιωτικά έγγραφα, που φυλάσσουν στα αρχεία τους χωρίς να απαιτείται προηγούμενη 

[προκαταβολική] σχετική εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών [ΕγκΕισΑΠ (Αθ. Κονταξή) 6/06, 

ΠοινΔνη 2007.292, Πρ. Δαγτόγλου «Γενικό Διοικητικό Δίκαιο», τ. ΓΙ, 1982, σ. 226, Κ. Χρυσόγονος 

«Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα», 2002, σ. 394, ΣτΕ 1225/11 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Γνωμ. ΝΣΚ 

125/01ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ], 



β] στην έννοια των διοικητικών εγγράφων [που μνημονεύονται κατ’ ενδεικτική και όχι περιοριστική 

απαρίθμηση στη διάταξη του άρθρου 5§§1,2 ΚΔΔ] εντάσσονται - κατά την έννοια και το σκοπό 

του Νόμου - και όσα δεν εκδόθηκαν μεν ή προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες, πλην όμως 

χρησιμοποιήθηκαν από αυτές ή λήφθηκαν υπόψη τους για τον καθορισμό της διοικητικής δράσης 

ή τη διαμόρφωση γνώμης ή κρίσης του διοικητικού οργάνου [ΓνωμΕισΑΠ (Β. Μαρκή) 1/05 

ΠοινΔνη 2005.170, ΓνωμΕισΑΠ (Δ. Τσίμα) 2/03 ΠοινΛογ 2003.801, ΣτΕ 3855/10 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, 

ΓνωμΝΣΚ 243/00 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ] 

γ] μόνη προϋπόθεση που τίθεται από το Νόμο προς λήψη γνώσης ή αντιγράφου ήδη εκδοθέντος 

και ευρισκομένου στην κατοχή της υπηρεσίας από την οποία ζητείται διοικητικού εγγράφου είναι η 

ύπαρξη «ευλόγου ενδιαφέροντος» προς τούτο ή «ειδικού εννόμου συμφέροντος» προκειμένου για 

ιδιωτικά έγγραφα.   

 

Επειδή η παρούσα αίτησή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Συν τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας 

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ 

• Να γίνει δεκτή η παρούσα. 

• Να μας χορηγήσετε εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της παρούσας στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας σας: 

 α) αντίγραφο των πρακτικών της απόφασης 250 που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση 

13 της 4-4-2019 του Δ.Σ., καθώς και  

β) αντίγραφο της 425219/3-4-2019 εισήγησης της Διεύθυνσης ακίνητης περιουσίας 

της Γενικής διεύθυνσης διοικητικής υποστήριξης τεχνικών υπηρεσιών και στέγασης με 

θέμα: «μίσθωση του κτιρίου επί της οδού Πατησίων 54» καθώς επίσης και 



γ) της συμπλήρωσης της εισήγησης  από την εισηγήτρια κυρία Σ. Λεκάκου με την 

παρατήρηση πως δεν υπάρχουν κατάλληλα ιδιόκτητα κτίρια για άμεση χρήση (όπως 

μνημονεύεται στο απόσπασμα της απόφασης 250 του Δ.Σ. της 13/4-4-2019 συνεδρίασης 

που δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Αντίκλητος και δεκτικός παραλαβής κάθε εγγράφου ή αλληλογραφίας ορίζεται ο υπογράφων την 

παρούσα νομικός μας σύμβουλος. 

Αθήνα, 10-9-2019 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΟΥΣΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
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