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Ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ:  Διαδικασία  παροχής  έγγραφης  γνωμοδότησης  από  τη  Νομική  Υπηρεσία  της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σχετικά με τη διαδικασία παροχής έγγραφης γνωμοδότησης από τη Νομική Υπηρεσία και τα
Γραφεία  Νομικής  Υπηρεσίας  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  και  προς  αποφυγήν  άσκοπης
διόγκωσης  του  φόρτου  εργασίας  των  αντίστοιχων  υπηρεσιακών  δομών  θα  θέλαμε  να  σας
γνωστοποιήσουμε τη ροή ενεργειών, που θα πρέπει να τηρείται, αλλά και το ελάχιστο περιεχόμενο
του ερωτήματος και του συνοδού σε αυτό φακέλου.

Ειδικότερα:
1) Θέματα που ανακύπτουν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας θα
πρέπει κατ’ αρχήν να επιλύονται διοικητικά από τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες
και το προσωπικό αυτών, που κατά τεκμήριο διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. 

2)  Για  ζητήματα  που  ανακύπτουν  και  απαιτούν  αποδεδειγμένα  εξειδικευμένη  νομική  γνώση  η
διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται είναι η εξής:
α) Στις Περιφερειακές Ενότητες όπου υπηρετούν δικηγόροι με έμμισθη εντολή τα ερωτήματα των
υπηρεσιών θα διαβιβάζονται προς τα Γραφεία Νομικής Υπηρεσίας με σύμφωνη γνώμη του οικείου
χωρικού Αντιπεριφερειάρχη, εφαρμοζομένων και των διατάξεων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
και εξουσιοδότησης υπογραφής (ΦΕΚ 3498/Β/19-9-2019, ΦΕΚ 3763/11-10-2019, εγκύκλιος 4 /
2019 Διεύθυνσης Διοίκησης).

β) Για την Π.Ε Μεσσηνίας, όπου δεν υπηρετούν δικηγόροι με έμμισθη εντολή, την Π.Ε Αρκαδίας
και την έδρα της Περιφέρειας τα ερωτήματα των υπηρεσιών θα διαβιβάζονται για γνωμοδότηση με
σύμφωνη γνώμη του οικείου χωρικού Αντιπεριφερειάρχη (πλην των υπηρεσιών έδρας) και τελική
υπογραφή του κ. Περιφερειάρχη.

3)  Ως  προς  το  ελάχιστο  περιεχόμενου  του  ερωτήματος  και  του  συνοδού  φακέλου  θα  πρέπει
επισημανθούν τα κατωτέρω:
 α)  Διατύπωση ερωτήματος: Στο προοίμιο του εγγράφου θα πρέπει να τίθενται επιγραμματικά οι
λόγοι  που  καθιστούν  αναγκαία  την  παροχή  γνωμοδότησης.  Το  ερώτημα  θα  πρέπει  να  είναι
αναλυτικό,  να  περιλαμβάνει  τα  πραγματικά  περιστατικά  και  την  κείμενη  νομοθεσία,  ενώ  η
διατύπωσή του θα πρέπει να είναι σαφής και ορισμένη.
β)  Διοικητικός  φάκελος: Προς  αποφυγήν  καθυστερήσεων  το  ερώτημα  θα  πρέπει  εξ  αρχής  να
συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία διοικητικά έγγραφα, που αφορούν την υπόθεση και που είναι
απαραίτητα για το σχηματισμό πλήρους νομικής κρίσης.
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4)  Οι  δικηγόροι  που  υπηρετούν  με  έμμισθη  εντολή  στην  έδρα  της   Περιφέρειας  και  τις
Περιφερειακές  Ενότητες  θα  πρέπει,  λαμβάνοντας  υπόψη τις  προθεσμίες  της  Διοίκησης  και  τις
ιδιαιτερότητες κάθε υπόθεσης, να γνωμοδοτούν εγκαίρω  ς     με στόχο την ταχύτερη κατά το δυνατόν
διεκπεραίωση των υποθέσεων, στο πλαίσιο της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης και με
γνώμονα το Δημόσιο συμφέρον.

Παρακαλούμε  για  την  ενημέρωση  των  υπαλλήλων  σας  και  την  πιστή  εφαρμογή  των
διαλαμβανομένων σε αυτό. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

Πίνακας Αποδεκτών:
1. Γρ. κ. Περιφερειάρχη
2. Γρ. κ. Εκτελεστικού Γραμματέα
3. Γρ. κ.κ Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε
4. κ.κ Αν. Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
α. Εσωτερικής Λειτουργίας
β. Ανάπτυξης και
γ. Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
5. κ.κ Προϊσταμένους Διευθύνσεων έδρας και Π.Ε Αρκαδίας
6. Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ
7. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτ. Ελέγχου
8.Αυτοτελές Γρ. Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
9. κ.κ Προϊσταμένους Διευθύνσεων Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε
10.  κ.κ  Προϊσταμένους  Διευθύνσεων  Π.Ε  δια  των  αντίστοιχων  Διευθύνσεων  Διοικητικού  –
Οικονομικού Π.Ε
11. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου
12. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Πελοποννήσου

Εσωτ. Διανομή
Γραφεία Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε
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