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Θέμα: Έκδοση του «Εγχειριδίου Απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα σε
θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Πρόσβαση σε ΈγγραφαΠροθεσμίες Διεκπεραίωσης Υποθέσεων- Εκπροσώπηση Πολιτών)», Οκτωβρίου
2021.
Περίληψη
Με το παρόν αποστέλλεται, σε όλες τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, το «Εγχειρίδιο Απαντήσεων στα
συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας». Ειδικότερα, στο
συγκεκριμένο Εγχειρίδιο αναλύονται θέματα σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα, τις
προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών και την εκπροσώπηση των πολιτών στις
διοικητικές Αρχές, επομένως και στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από δικηγόρους.
Σκοπός της έκδοσης του Εγχειριδίου, το οποίο αποστέλλεται, είναι η καλύτερη ενημέρωση και
υποστήριξη του έργου των υπαλλήλων των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, για την ενιαία και
ομοιόμορφη αντιμετώπιση των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό και την ορθή και
έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πολιτών.
1. Σας στέλνουμε, συνημμένα, το αναφερόμενο στο θέμα Εγχειρίδιο, πληροφοριακού
χαρακτήρα, για την καλύτερη ενημέρωση και υποστήριξη του έργου των υπαλλήλων σας και
την ορθή και έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων πολιτών, για τα θέματα που
περιλαμβάνονται σε αυτό και επισημαίνουμε ότι:
α) Στο εν λόγω Εγχειρίδιο αναλύονται με απλό και κατανοητό τρόπο, υπό μορφή ερώτησης και
απάντησης, καθώς και με ενδεικτικά πρακτικά παραδείγματα, οι απαντήσεις στα συνηθέστερα
ερωτήματα σε θέματα που αφορούν την πρόσβαση σε έγγραφα, τις προθεσμίες
διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών και την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές
αρχές από δικηγόρους, όπως καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ν. 2690/1999- Α’ 45, όπως ισχύει).
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β) Η ύλη του προαναφερθέντος Εγχειριδίου καταρτίστηκε από την καθ’ ύλη αρμόδια
Διεύθυνση Οργάνωσης.
2. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών παρακαλούνται, όπως, με μέριμνά τους, προωθηθεί το
ηλεκτρονικό αρχείο του Εγχειριδίου, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των
υπαλλήλων αυτών, προς ενημέρωση και χρήση.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

Συνημμένα: Τo αναφερθέν στο κείμενο Εγχειρίδιο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Αποδέκτες Α, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ του Πίνακα Διανομής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» (με την παράκληση για τη δημοσίευσή του και την ανάρτηση στην
ιστοσελίδα www.poedoy.gr )

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικητή
2. Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων
3. Διευθύνσεις: α) Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.aade.gr, ύστερα από
προηγούμενη επικοινωνία και συνεννόηση με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και
Επικοινωνίας και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αυτής) και
β) Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) - Τμήματα Δ’, Γ’, Α’, Β’
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