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«Κάζε δεκόζηα ππεξεζία, ε νπνία είλαη αξκόδηα λα εμεηάδεη θαηαγγειίεο, δηαβηβάδεη θαηά 

θαλόλα αληίγξαθα ησλ θαηαγγειηώλ απηώλ ζηνπο θαηαγγειινκέλνπο, ώζηε νη ηειεπηαίνη λα 

ιάβνπλ γλώζε θαη λα εθζέζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο. Η διαβίβαζη αςηή ππαγμαηοποιείηαι ζηο 

πλαίζιο ηηρ απμοδιόηηηαρ κάθε ςπηπεζίαρ και ηηρ ανάγκηρ για ηην οπθή διεπεύνηζη ηηρ ςπόθεζηρ. 

Η διοικηηική αςηή ππακηική αποηελεί κοινή γνώζη ηος επιμελούρ πολίηη. πγθεθξηκέλα, ν 

θαηαγγέιισλ νθείιεη λα γλσξίδεη όηη ν θαηαγγειιόκελνο έρεη, πιελ λνκίκσλ εμαηξέζεσλ, 

δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηελ θαηαγγειία πνπ ηνλ αθνξά θαη ζηα ζηνηρεία ηνπ θαηαγγέιινληνο. 

Σο δικαίωμα αςηό επείδεηαι ππωηίζηωρ ζηα άπθπα 14,15 ηος ΓΚΠΔ, αλλά και ζηιρ διαηάξειρ για 

ηην ππόζβαζη ζηα δημόζια έγγπαθα (άπθπο 5 παπ. 1-3 ηος Κ.Δ.Διαδ). Επομένωρ, ο 

καηαγγελλόμενορ είναι έναρ από ηοςρ νόμιμοςρ και πιθανούρ αποδέκηερ ηηρ καηαγγελίαρ, καηά ηην 

έννοια. ηος άπθπος 13 παπ. 1 πεπ. ε΄ ΓΚΠΔ ζε ζςνδςαζμό με ηο άπθπο 2 ζηοισ. ι΄ ηος Ν. 

2472/1997 (όπωρ ιζσύει, ζύμθωνα με ηο άπθπο 84 ηος Ν 4624/2019), γεγονόρ πος θα μποπούζε να 

δικαιολογήζει και ηην απαλλαγή από ηην ςποσπέωζη ενημέπωζηρ (ππβλ. άπθπο 4 ηηρ ςπ’ απιθ. 

1/1999 Κανονιζηικήρ Ππάξηρ ηηρ Απσήρ). Ωζηόζο, θξίλεηαη ζθόπηκν λα πξαγκαηνπνηείηαη 

ζρεηηθή ελεκέξσζε ζηνλ θαηαγγέιινληα ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο 

ππνβάιεη ηελ θαηαγγειία ηνπ. Η ενημέπωζη αςηή μποπεί να ππαγμαηοποιείηαι με κάθε ππόζθοπο 

ηπόπο ζύμθωνα με ηο άπθπο 3 παπ. 2 ηηρ ςπ’ απιθ. 1/1999 Κανονιζηικήρ Ππάξηρ ηηρ Απσήρ, όπωρ 

α) με ειδική και ζαθή επιζήμανζη ζηο ππόηςπο ένηςπο ηηρ καηαγγελίαρ, β) με ανάπηηζη 

εςδιάκπιηηρ πποειδοποιηηικήρ ανακοίνωζηρ ζηο σώπο/γπαθείο ςποβολήρ ηηρ καηαγγελίαρ, γ) με 

ειδική, ζαθή και εςδιάκπιηη επιζήμανζη ζηο διαδικηςακό ηόπο (ιζηοζελίδα) ηηρ κάθε δημόζιαρ 

ςπηπεζίαρ, ιδίωρ εάν πποβλέπεηαι και ηλεκηπονική ςποβολή καηαγγελιών. Παξάιιεια, ν 

θαηαγγέιισλ, ν νπνίνο δελ επηζπκεί λα απνθαιπθζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ ζηνλ θαηαγγειιόκελν, 

ζα πξέπεη εμαξρήο λα επηθαιείηαη εγγξάθσο ηνπο ιόγνπο, πνπ δηθαηνινγνύλ ηελ ηθαλνπνίεζε 

απηνύ ηνπ αηηήκαηνο, ώζηε ηνύην λα εμεηάδεηαη επηθαίξσο από ηε δεκόζηα ππεξεζία. 

 

*Από ηην ΑΠΟΦΑΗ αξ. 73/2010 ηεο ΑΡΥΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ (με επικαιποποίηζη ηηρ νομοθεζίαρ, όπωρ αςηή ιζσύει μεηά ηην 

εθαπμογή ηος ΓΚΠΔ και ηος  Ν 4624/2019) 
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