
Επ': τού σχεδίου νόμον «περί τοΰ' νίατί: το αρ-δρον 10 τον
Συντάγματος δικαιώματος τοΰ άναφέρεσ-δαι προς τάς άρ- 
Χ2ί>·

Πρόζ την Βουλήν των ’Ελλήνων

Ύπό τοϋ άρ-δρου 10 τοϋ Συντάγματος αναγνωρίζεται το 
δικαίωμα τών ατόμων όπως χναφέρωντα: ε'.ς τας '/-ρατικας 
άρχάς, κα-δοριζεται τό περιεχόμενο·/ αϋτοϋ, ανατί-δεται :ε ε:; 
τον κοινόν νομο-δέτην ή ρύ-δμισις τών κατ ίδιαν -δεμάτων, 
πρός πλήρη διασφάλισιν τής ακώλυτου άσκήσεως τοϋ εν λόγω 
δικαιώματος.

Εις έκτέλεσιν τής συνταγματικής ταύττ,ς επιταγή; κατηρ- 
τισ-δη τό ύπό κρίσιν οχετό’.ον νόμου, διά τών κατ ’.ίΐαν οιατα- 
ξεων τοϋ όποιου προβλέπονται τα εξής :

Διά τοϋ άρ-δρου 1 διαγράφεται ό κύκλος τών προσώπων ε:; 
τά οποία αναγνωρίζεται τό ίίκαίωμα όπως χναφέρωντα: προς 
τας άρχάς. Κατά τάς διατάξεις τοϋ άρ-δρου τουτου και συμ- 
φώνως ττρος τήν εν άρ-δρω 5 παρ. 2 τοϋ Συντάγματος Ο'.ατυ- 
πουμένην αρχήν τής ισονομίας απάντων τών ευρισκόμενων 
έντος τής Ελληνικής Επικράτειας, τοϋ δικαιώματος τουτου 
απολαύουν πάντα τά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ά/εςαρτητως 
έ-δνικότητος, γλώσσης, θρησκεύματος ή άλλης ίιακρισεως. 
Κατά ταϋτα, τό ίίκαίωμα τοϋ άναφέρεσ-δαι αναγνωρίζεται κ.αι 
εις τούς καταίικασ·3όντας έφ’ οίαίήποτε ποινή, ώς κα: ε:; 
τού/ έστερημενους τώ-7 πολιτικών των δικαιωμάτων. ΚρΓνε- 
ται όε σκόπιμον έν προκειμενω νά ο ιευκρινισ-δή ότι το δικαίω
μα τοϋ άναφέρεσ-Sat έν τή έννοια τοϋ ώς άνω α:-υ ρου τού 
Συντάγματος, ώς άπό μακροϋ γίνεται ίεκ.τόν, ίύναται νά 
άσκήται ένώπιον πότης κρατικής αρχής, ανεξαρτήτως τοϋ αν 
αΰτη είναι κατά τόπον ή κα-S’ ύλην άποκεντρωμένη, ά/ομη 
δε καί ενώπιον δικαστικής άρχής, εφ>’ όσον ίέν συνάπτετα: 
προς -δέμα δικαιοίοτικής κ.ρίσεως, ήτοι έφ’ όσον ή άσκησις 
τοϋ δικαιώματος όέν φέρει τον χαρακτήρα αΐτήσεως παροχής 
έννόμου ποφ’ αυτών προστασίας. 'Ομοίως οέ ασκείται κα: ενώ
πιον τοΰ Προέδρου τής Βουλής, ώς προϊσταμένου τών 1 τη- 
•ρεσιών αυτής. - ■ : τ τ -

Διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ προσχεδίου προσδιορίζεται ή έννοια 
τής'αναφοράς τόσον -S-ετικώς όσον καί άρνήτικ.ώς. Tiro της 
παραγράφου 1 τοΰ άρθρου τούτου διά νά ύπαρξη αναφορά κατά 
τήν έννοιαν τοϋ προσχεδίου'απαιτείται όπως χύτη διαλαμβάνη 
τρία στοιχεία καί δή :.’

α. αΐτιασιν, ήτοι μομφήν έν γεν ε t ή παράπονο·/ κατα συγ
κεκριμένης ένεργείας ή παρ άλειψε ως οϊασδήποτε άρχής.

β. αίτ-ηκα προς έπανόρ-δωσιν έπελ-δούσης βλάβης, ή-δικής 
ή υλικής, ή προς αποτροπήν έπαπειλουμένης τοιαύτης. Τό αί
τησα άρκεί νά συνάγεται έστω καί εμμέσως έκ τού περιεχο
μένου τής αναφοράς.

γ. έννομον συμφέρον τοΰ άναφερομένου. Τό στοιχείο·/ τούτο 
δεν κα-διεροΰται ρητώς εις τήν παράγραφον I τοϋ άρ-δρου 2 
τοϋ προσχεδίου, πλήν όμως προκύπτει σαφώς έκ τοΰ περιε
χομένου ταύτης. Ή έν προκειμένω έννοια τοϋ έννόμου συμφέ
ροντος είναι ή τοιχύτη τοϋ ίδιου όρου εις τήν ενώπιον τοϋ 
Συμβουλίου τής Επικράτειας χίτησιν άκυρώσεως, ήτοι τούτο 
δέον νά είναι άμεσον καί προσωπικόν, ή-3:κόν ή υλικόν.* :

Ελλειποντος οΐουίήποτε τών ώς άνω στοιχείων, δεν ύφί- 
σταται άναφορά ρυ-δμιζομένη ύπό τών διατάξεων τοϋ παρόν
τος προσχεδίου. . .

Ύπό τής παραγράφου 2, εξ άλλου, τοΰ αΰτοΰ άρ-δρου πρ-οσ- 
οιοριζεται καί αρνητικούς, ώς έλέχ-δη, ή έννοια τής αναφοράς, 
α πο κλειόμενων άπό ταύτης ώρισμένου περιεχομένου αιτήσεων.

Διά τοΰ άρθρου 3 τοΰ προσχεδίου καθορίζονται τά τυπικά

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚ1Ι ΕΚΘΕΣΙΣ ίΐς τήν αναφοράν τά στοιχεία οιουδήποτε ετέρου επισήμου έγ
γραφου παραστατικού τής. ταυτότητάς του, ώς π.χΓ“τΟυ δια- 
οατηρίου, άδειας όδηγήσεως αύτοκινήτου κλπ. Τά κατά τά 
άνω προ ελεπόμενα στοιχεία έκρί-δησαν απαραίτητα. έφ' ενός 
μέν δια τήν παρά τού αναφερομένου ύπευ-δυνον και μετ άπο-- 
χρώντος λόγου άσκησιν τού έν λόγω δικαιώματος, εφ' έτέρου 
δε δια τήν διευκόλυνσήν τής άρχής εις τήν ταχύτερα·/ ίκανο- 
ποίησιν τού αιτήματος αϋτοϋ. / | _ <ττ_ Γζ)

Διά τού άρ-δρου 4 τοϋ σχεδίου προσδιορίζεται είδΐκωτερόν ή 
οικεία άρχή, ή ύποχρεουμένη εις ενέργειαν καί άπάντησιν έτσι 
τής αναφοράς. Λύτη είναι ή ώς εκ τής φύσε ως τού αντικειμένου 
τής αναφοράς έχουσα τήν αρμοδιότητα, κατά τάς κειμένας 
διατάξεις, όπως έπιληφ-ύή τούτου άρχή, ώς επίσης καί πάσα 
προίσταμένη αυτής, κατά τήν οϊκειαν ιεραρχικήν τάξιν, περ-ι- 
λαμόανομένου καί τοΰ αρμοδίου Υπουργού. Η, επίσης, οσά
κις ή αρμόδια άρχή υπάγεται εις νομικόν τι πρόσωπον δημο
σίου δικαίου, ή έποπτεύουσα τό πρόσωπον τούτο. Περαιτέρω, 
έκρί-δη άναγκαίον, όπως δ ιευκρινισ-δή είδικώς. μολονότι κατ' 
άρχή·/ αυτονόητον, ότι ή υποβολή τής αναφοράς δεν ϋπόκειτα: 
εις ίδιον τινα τρόπον, δΓ ό καί ώρίσ-δη ότι αΰτη δύνατα: νά

δια παντός προσφορου μέσου. Το ■jto εχει

σιν κα-δ’ ήν ό άναφερόμε·νος δεν κέκτηται αστυνομικήν ταυτό- 
■ητα η άπωλεσε ταυτήν, άντί τών στοιχείων ταύτης αναγράφει

υποοα/.ν.ητα:
έννοιαν ότι ή χναφορα ίυναται ου μόνον να 
τήν οΐκείαν αρχήν, άλλα καί νά έγχειρίζηται εις έτέραν δη
μοσίαν τοιαύτην, έξ ής νά διαβιβάζεται εις τήν άρμοίίαν. ή 
έτ: νά άποστέλληται διά ταχυδρομικής επιστολής, απλής ή 
συστημένης, προς διευκόλυνσιν τών κατοικούντων μακράν τή; 
έδρας τής πρός ήν άπευ-δύνεται ή άναφορά άρχής πολιτών.

Εξ άλλου, λόγω τής άναφυείτης κατά τό παρελδόν άμφι- 
σβητήσεως περί τής τύχης τών άναφορών τών άπευ-δυνομέν νν 
ή "-.σιερχομένων εις αναρμόδιας άρχάς, κυρίως έκ τής αδυ
ναμίας τών πολιτών, όπως γνωρίζουν εις έκάσ-ην περίπτωσιν 
καί κατά τήν συγκεκριμένη/ χρονικήν περίοδον την άρμοίίαν 

- νά επιληφ-δή έπί τή άαφοράς των αρχήν, έκρί-δη σκόπιμο·/ 
νά περιληφ·δή ρητή διάταξις -δεσπίζουσα ύποχρέωσιν τής άρ- 
χήν, πρός ήν άπηυ-δύν-δη ή περιή-δεν ή άναφορά καί ή όποια 
είναι αναρμόδια διά νά έπιληφ-δή αύτής, όποις έντός τα/.τι- 
κής προ-δεσμίας ίιαβιβάση ταύτην εις τήν άρμοίίαν άρχήν

• και όπως ανακοίνωση τούτο εις τον ενδιαφερόμενον, καί τούτο 
■ ίνα μή ή ούτως ύπσβληδείσα άναρμοίίως άναφορά -δεωρηδή

ώς απαράδεκτος. Τήν τοιαύτην ρύδμισιν προβλέπει ή παρά
γραφος 2 τοΰ έν λόγω άρ-δρου.

Δια τής παραγράφου 1 τοΰ ά:-δ:ου 5 ρυ-δκίζεται συ^κεκοι-
• · * · · f » « ι ?'*·—» 'f , * ^μενως ο τροπος και το περιεχόμενό·/ των αναγκαίων ενεργειών, 

εις ας -δά προίή ή άρχή έπιλαμβανομέν'η αναφοράς νομίμως
• σανταχ-δείσης κατά τά έν τοίς άρ-δροις 2 καί 3 οριζόμενα.

Πρός τούτο’.ς, κα-δορίζεται ώς άναγκαίον χρονικόν πλαί- 
σιον ένεργείας καί άπα/τήσεως τής άρχής τό. έφαρμοσ-δέν. 
άλλωστε, έπί μακρόν κατά τό παρελ-δόν. χρονικόν ίιάστημα 
'ν τριάκοντα ημερών άπό τής υποβολής τής αναφοράς ή. 

οσάκις αΰτη ίιεβιβάσ-δη παρ’ έτέρας άρχής ή άπεστάλη τα
χυδρομικούς, άπό τής περιελεύσεω; 
παράγραφον 1 τοΰ προηγουμένου άρ-δρου οίκεί:

Ε/το; τοΰ ίιαστήτχατοφ τούτου όφείλει ή 
εις την άναλόγως πρός τό αντικείμενο·/ καί 
αναφοράς, ένδεδειγμένην ενέργειαν καί άπαντήση έγ-γράφως 
κα: ήτιολογημένως εις τό·ν άναφερόμενεν.

'Ομοίως καί επί τοϋ ζητήματος τι δέον γενέσ-δα: έπί ύπο- 
•δεσεων, αϊ όποίαι ώς έκ τής φύσεώς το/ν ίέν ούυαντα: νά 
τερματιτ-δοϋν όριστοκώς διά τής ώς άνω, εντός τοϋ τριακον- 
-δηκερου ίαιστήματος, ένεργείας κά άπα/τήσεως τής Διοι- 
κησεως, ώς λ.χ. αϊ υποδέσεις κοινής άρμοοιότητος πλειόνων 
υπηρεσιών ή αϊ απαιτούσα: ιδιαιτέραν μελέτην ή συγκέντρωσιν 
στοιχείο)·/, έκρί-δη σκόπιμο·/ ότι καί έπί τών ύποδεσεων τού
των έπιβάλλ'ετα: ή έντός τοϋ ώς άνω διαστήματος σχετική 
ενέργεια καί άπάντησις τής άρχής, έξαντλομυένης οΰτω τής 
έπί τής αναφοράς ύποχρεώσεώς της, έστω καί άν διά τής 
ένεργείας ταύτης δεν τερματίζετατ: εριστικώς ή υπόδεσις, δυ- 
ναμένου, έν τοιαύτη περιπτώσει, τοϋ άναφερομένου, όπως έπα- 
νέλ-δη διά νέας αναφοράς καί ζητήση τήν περαιτέρω προώ-δη- 
σιν. αύτής, ;

εις την κατα 
'■2·' άρχήν.

--rtοόηαρχη^να 
το αίτημα τή;



■Λ’.α της ταραγραρου 2 τού αύτού άρθρου ορίζονται τα τής 
ουχης οής μ ή τληρούσης τούς όρους τών άρθρων 2 καί 3 
άναροράς καί, ώςέκ τούτου, μή δυ(ναμένης va τροκαλέση 
την νόμιμόν ενέργειαν καί άτάντησιν. Οντως ώρίσθη ότι χύτη 
"ΐθεται εις τό άρχείον, έρ’ όσον τροηγουμένως τεθή έσ’ αύ- 
τής συνοχτική καί χ;υχόγραρος σημείωοις χροσδιορίζουσα 
τούς συγ/εκριμένους λόγους οι" ούς αύτη 3εν δύναται va έχα- 
γάγη '2ί νομίμους συνεχείας της, διασραλιζαμένου οΰτω τού 
ελέγχου τής νομιμότητος και τής όρθότητος τής ένεργείας 
ταύτης.

Διά τής διατάσεω; τού άρθρου 6 ανάγεται εις χειθαρχι- 
κόν αδίκημα ή συμτεριρορά τού ύχαλλήλου όστις ύχαιτίως

τμήμα ταύτης.
Δ:ά τής διατάξει»; τού άρθρου 7, εν άρμονίρι τρος το Σύν- 

ταγμα, άρ’ ένός χροδλέχεται ότι ό άναρερόμενος ύχέχει χοι- 
νικην ή χείθ αρχική; ευθύνην διά χαραδάσεις έν τή ά/αρορά 
ύχαρχούσας, άφ’ ετέρου τίθενται έν αυτή at χροϋχοθέσεις ϋρ’ 
άς είναι δυνατόν ν’ άρχίση οίαδήχοτε δίωξις τού άναρερομε- 
νου δια τάς "χαραδάσεις ταύτας.

Περαιτέρω ορίζεται ότι ή αχαξ χορηγηθείσα άδεια τής 
αρχής δεν ίύναται ν’ άνχκληθή, ίνα ούτω καί έχιμελώς στα- 
θμίζωνται τάχαρωθούντα ή άχο τρέχοντα τήλήορήγησιν τής 
άδειας στοιχεία, άλλα καί η διαρυλαςις τού ρυ-άμού τής ττ&ι- 
ν.ν.ής δίν.ης έξασραλίζεται. Έσ άλλου, άν ύχάρχωσι συν- 
υχεύθυνα μετά τού αναιρ-ορομένου τρόσωτα έν τή διαττράςει 
τών δικαιωμάτων, ούδέν κώλυμα διώξεω; τών συντσσευθύνων 
τούτων χροσώχων γεννάτα: έν. τού λόγου ότι ό αναρερόμενος 
δεν δύναται νά διωχθή άνευ χρ ο τέρας άδειας τής αρχής. 
Τούτο έχεδάλλετο διότι ή συνταγματική διάταξις τής προσ
τασίας τού δικαιώματος τού ά;αρέρεσθαι ευρίσκει χλήρη έραρ- 
μογήν έφ' όσον προστατεύεται ό άναρ-ερόμβνος, όστις ασκεί 
έν δικαίωμα ουσιώδες καί θύσεις λόγος ύρίσταται νά χροστα- 
τεύωνται καί τρόσωτα άτινα χαρώθητχ; τούτον ή άλί.ως 
χως ύχό τάς χροϋχοθέσεις τής κειμένης νομοθεσίας συνήρ-

υχ χυτου :: αχτασ:ν αίικου χραςεως.γησχν εις την
Τέλος διά τού αρ-ύρου 8 ορίζετεα: ότι διά τού νέου τούτου 

νόμου δέν θίγονται διατάσεις, όλως είδικαί, αίτινες ρυ-ύμί- 
ζουν την άσκησιν τού δικαιώματος τού άναρέρεσ-Sat ύχό χρο
σώχων άτινα εϋρίσκονται ύχό ειδικόν νομικόν καθεστώς, καθ’ 
όσον άρορα είς σχέσεις συναρείς χρός τό καθεστώς τούτο 
',χ.χ. li.A. 202/1970 «σερί κυρώσεως τού Γενικού Κανονι
σμού Ί’χηρεσίας έν τώ Στρατώ». άρθ. 21 καί 78, Β.Δ. 
22.3/28.4.1958 «ττερί κυρώσεως τού Κανονισμού Ύχηρεσίας 
Χωρορυλακής» άρθ. G3, Β.Δ. 25.10/4.11.1958 «ττερί Κα
νονισμού τού Αστυνομικού Σώματος». άρθ. 122 Ν. 5343/ 
1932 «σερί Οργανισμού τού ΙΙανεχιστημίου Αθηνών» άρθ. 
1J 9 καί Π .Δ. 20/20.3.1930 «τιερί ροιτητών καί ακροατών 
τού 11 ανεχιστημίου θεσ/νίκης» άρ-S. 12).

Εν Άθήναις τή 10 Φεδρουαρίου 1977 
Οί Ύχουργοί

Πσοεδσίας Κυόερνήσεως 
Γ. ΡΑΛΛΗΣ

Δικαιοσύνης 
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ςχβδιοχ νομοί·
11 ερ: τού -/.ατά το άρθρον 10 τού Συντάγματος δικαιώματος 

τού χ;αρέρεσθα: χρός τάς άρχας.

" Ap-S ρον 1.
Ί'ττοκείμενα τού δικαιώματος.

Τό κατά τό άρ-S ρον 10 τού Συντάγματος δικαίωμα τού 
άναρέρεσ-Sa: τρός τάς άρχάς. ά/ήκει, ά;εςαρτήτως i-Sαγέ
νειας. είς ιτα/ ρυσικόν ή νομικόν ττρόσωτον καί ασκείται κατά 
τάς διατάσεις τού ιταρόντος νσμου.

Άρύρον 2.
’"Εύβοια τής ά/αροράς.

1. Αναρορά, κ.ατά τήυ έννοια τού ιταρόντος νόμου, είναι 
ή τεριέχουσα χίτιάσεις κ.ατά ενεργεί ας ή ιταραλείψεως αρχής 
τίνος καί αίτημα τρός έτα>;όρ·ύωσιν ή άτοτροττή-; ή-ύικ.ής ή 
υλικής έλάίης τού άναρερομένου.

2. Δεν ύτάγονται εις τάς διατάσεις τού ταρόνιτος νόμου:
α) αιτήσεις τηρές ρύό»μ;σ'.ν -ύέματος διά τυτικού νόμου,
β) αιτήσεις άρορώσαι εις ν.υόερνητικάς τράσεις,
γ) ένδικα μέσα ή διαδικαστικά· ιτρασεις ένώιτιο·^ οίουδή- 

ιτοτε δικαστηρίου, ή αιτήσεις ττερί την άναγνώρισιν άταιτή- 
σεως κατά τού Δημοσίου ή σνμδιδαστικήν ιρύ^μισιν δ'.αροράς 
μετ’ αύτού,

δ) ένδικος ανείς ιτροσρυγαί,
ε) αιτήσεις ιταρεχής ιτληροροριών, έκτος άν τοιαύτη ότο- 

χρέωσις τής άρχής ιτροβλέσεται ύιτό τού νόμου.

'Ap)Spo*; 3.
Έυτεκά στοιχεία τής ά^αροράς.

Ή άτ/αρόρά δέον όιιως;
α). είναι εγγραρος, συντεταγμένη εις την έ/.ληνικήν καί 

ύιτογεγραμμένη νομίμως,
στειριέχη το όνο',χα, τό έτιώνυμον, τό όνομα ιτατρός, τό 

εταγγε)μ.α, τή/ διεύ-όανσιν κατοικίας, τά στοιχεία τής άστυ- 
νομικ.ής ταυτότητας ή, έλ/χίψει ταύτης, έτέρου έττισήμου έγ· 
γράρου ιταραστατιτκού τής ταυτότητος. τού άναςεραμένου κ.αί 
τού τυχόν άντ’ αύτού ϋτογράροντος. τροκειμένου δε σερί νο
μικού τροσώσοο, την νομικήν μορρήν, την έτωνυμία/, τή» 
£ί :αν καί την νόμιμον αύτού έκ.ιχΟσώτησιν,

γ) εχη νομίμως χαρτοσημαν-$ή καί ύτοδλη-ύή είς ετερα 
άσαιτούμενα κατά νόμον τέλη κ.αί ένσημα.

Άρ&ρον 4.
’Αρχή τρός ήν άτευ-ύύνεται.

1. Ή άναρορά άτευ·5ύνεται τρός την άρχή·/ εις τήν αρμο
διότητα τής ότοίας ά-^ήκει το ά-/τικείμενον χυτής ή τήν 
τρ,οϊσταμένην τχύτης ή τήν νόμω έτοττεύουσαν, δά/αται δε 
νά ύτοδληώή διά τχ/τός τροσρόρχυ μέσου.

2. ’Εάν ή άναρορά άτηυ-5ύν-ύη ή τεριήλ-Sev είς άιναρμοδίχ/ 
αρχήν, αύτη ΰταχρεούται ότως, εντός είκοσιν ήμερων, δια&ι- 
δάση τχύτην είς τήν άρμοδίχυ καί άνακοινώση τχΰτο εις τον 
χ;αρερόμενχμ

'Ap-Spo·^ 5.
Ττοχρεώσεις τής άρχής.

1. Ή έν τ.αραγράρω 1 τού τροηγουμένου άρ-Spου άρτχή ύτο- 
χρεούται έντός τριάκοντα ήμερων άτο τής εις αυτήν τερ.ιελεύ- 
σεως τής Ηαροράς νά τροδή εις τή; έκ.άστοτε ένδεδειγμένην 
ενέργειαν ,και νά άτχ/τήση έγ-;ράρως καί ήτιολογπγχενως είς 
τόν ά·;αρερόμενον έστω καί αν διά τής -γ;ωστοτοιη-ύε!σης 
ένεργειας δέν τερματίζεται ή ύτό-ύεσις.

2. Άναρορά μή τληρούσα τούς όρους τών άρ-ύρων 2 και 3 
τού ταρόντος νόμου τίθεται εις τό άρχείον κατότιν ση-μειο'ι- 
σεως έτ’ αυτής σα;ο—ικώς καί ένυτογράρως τού λόγου δι ον 
αύτη δέν χρήζει άταντήσεως.

'Ap-Spov 6.
Εύθύνη τού ύτοχρέου ΰταλλήλου.

Ή ταράσασις τής έν. τών διατάσεκυν τού ταρό-;τος 
ύτοχρεώσεως. έκτος τών τοινικών ή αστικών συνεχειών 
στα καί πειθαρχικόν αδίκημα τού ϋταιτίου ταύτης ύταλ' 
τιμωρούμενον κατά τάς κειμένας διατάξεις.

νόμου 
. σννι- 
λήλού.

Άρθρον 7.
Δίωσις τού χ;αρερομένου.

1. ’Έ;αρσις χοινικής ή τειθαρχικής διώσεως τού άνσ- 
ρερομένου διά τταραδάσεις ιτεριεχομένας είς τήν άναρορά-; έτι- 
τρέττεται μόνον μετά τήν ,κοινοτοίησιν εις αυτόν τής τελικής 
άτοράσεως τής τρός ή; άτευθύνεται ή άναρορά άρχής και 
-κατότιν άδειας ταύτης.


