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Με  την  εγκύκλιό  μας   ΔΙΑΔΠ  /Α1/19442/7.10.2002  (ΚΕΠ  4),  σας  είχαμε
ενημερώσει  σχετικά  με  την  αποστολή,  τον  τρόπο  λειτουργίας,  τις  υποθέσεις  που
διεκπεραιώνουν  και  άλλα  θέματα  αναφορικά  με  τα  Κέντρα  Εξυπηρέτησης  των
Πολιτών. 

Τα  (ΚΕΠ) λειτουργούν  ήδη αρκετό  χρονικό  διάστημα παρέχοντας  υπηρεσίες
στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, γεγονός που μας επιτρέπει να συνάγουμε τα πρώτα
συμπεράσματα.

Η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις
είναι  σε  γενικές  γραμμές  ικανοποιητική.  Θα  υπάρξει  όμως  σημαντική  βελτίωση
εφόσον  εκλείψουν  οι  δυσλειτουργίες  που  παρατηρούνται  οι  οποίες  αν  και
περιορισμένες  αριθμητικά,  προκαλούν  ορισμένες  παρενέργειες  στην ποιότητα  των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Οι δυσλειτουργίες αυτές, τις οποίες μας έχουν επισημάνει τα ίδια τα ΚΕΠ αλλά
και πολίτες, οφείλονται τις περισσότερες φορές στην ελλιπή ενημέρωση, σε ασάφειες
ή  ακόμη  και  σε  εξαιρετικά  στενή  ερμηνεία  του  θεσμικού  πλαισίου  και  τέλος  σε
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κάποιο  βαθμό  αδράνειας  που  χαρακτηρίζει  ορισμένες  υπηρεσίες  με  τις  οποίες
συνεργάζονται τα ΚΕΠ.

Σκοπός της εγκυκλίου είναι  η αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμποδίζουν
τα  ΚΕΠ  να  αναπτύξουν  όλες  τις  δυνατότητές  τους  και  να  εξυπηρετήσουν  τους
πολίτες με αποτελεσματικό τρόπο και χωρίς καθυστερήσεις. 

Δεδομένου ότι τα ΚΕΠ δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά χωρίς τη
συνεργασία  και  όλων  των  άλλων  δημοσίων  υπηρεσιών,  είναι  απαραίτητο  να
γνωρίζουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι τι είναι τα ΚΕΠ, ποια είναι η αποστολή τους,
ποιες διοικητικές διαδικασίες μπορούν να διεκπεραιώνουν, πως λειτουργούν κ.λπ.

Την ανάγκη πληροφόρησης σχετικά με τα ΚΕΠ καλύπτει σε σημαντικό βαθμό η
πιο πάνω μνημονευόμενη εγκύκλιος για τα ΚΕΠ με αριθμό 4 που σας έχουμε ήδη
αποστείλει. Η βασική αυτή εγκύκλιος, μαζί με όλες τις άλλες σχετικές με τα ΚΕΠ
εγκυκλίους,  έχει  ενταχθεί  στην  κύρια  σελίδα  του  δικτυακού  τόπου  της  Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης www  .  gspa  .  gr και συγκεκριμένα στον δεσμό  (link)
ΚΕΠ, καθώς και στο δικτυακό τόπο www  .  kep  .  gov  .  gr.

Όσον αφορά στα ειδικά ζητήματα και δυσλειτουργίες που έχουν καταγραφεί έως
τώρα και αφορούν στις δύο βασικές λειτουργίες των ΚΕΠ, Α) Παροχή διοικητικών
πληροφοριών και Β) Προώθηση υποθέσεων καθώς και σε Γ) Ζητήματα οργάνωσης
και λειτουργίας των ΚΕΠ, σημειώνουμε τα ακόλουθα:1

Α)Παροχή διοικητικών πληροφοριών.
α) Ευρεία η αρμοδιότητα των ΚΕΠ για την πληροφόρηση των πολιτών.
Το  εύρος  της  αρμοδιότητας  για  την  πληροφόρηση  των  πολιτών  πρέπει  να

διευκρινιστεί ότι είναι μεγάλο, όπως προκύπτει από την διατύπωση της παραγράφου
1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 που ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι αποστολή των ΚΕΠ
είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η ενημέρωση και πληροφόρηση των
πολιτών  για  τις  ενέργειες  που  απαιτούνται  για  τη  διεκπεραίωση  διοικητικών
υποθέσεων. 

Τα ΚΕΠ είναι αρμόδια να παρέχουν κάθε είδους πληροφόρηση στους πολίτες που
αφορά στις σχέσεις τους με την εν ευρεία εννοία «Δημόσια Διοίκηση». Ενημερώνουν
και πληροφορούν τους πολίτες, αντλώντας στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων που
έχει  καταρτίσει  κεντρικά  το  ΥΠΕΣΔΔΑ-ΓΓΔΔ ή  από άλλες  τοπικές  ή  μη  βάσεις
δεδομένων και πηγές.

Για παράδειγμα, ενδιαφέρουσες για το ευρύ κοινό, πληροφορίες σχετικά με τις
κάθε  είδους  υπηρεσίες  υγείας  και  παροχές  που  προσφέρει  το  ΙΚΑ,  μπορούν  να
αντλήσουν  οι  υπάλληλοι  των  ΚΕΠ  από  το  δικτυακό  τόπο  του  ιδρύματος
www  .  ika  .  gr

Στην περίπτωση που η αιτούμενη πληροφορία δεν έχει  συλλεχθεί,  επειδή π.χ.
είναι επίκαιρη ή τοπικού ενδιαφέροντος, τα ΚΕΠ πρέπει να επικοινωνούν με κάθε
πρόσφορο τρόπο με την υπηρεσία (υπουργεία, περιφέρειες, ΟΤΑ ά και β΄ βαθμίδας,
ν.π.δ.δ.  κ.λπ.),  που  την  παράγει,  προκειμένου  να  αντλήσουν  την  αιτούμενη
πληροφορία και να τη διαθέσουν στον ενδιαφερόμενο.

β) Εξατομικευμένη πληροφόρηση.
 Εκτός από τη γενική διοικητική πληροφορία τα ΚΕΠ πρέπει να παρέχουν και

κατά το δυνατόν εξατομικευμένη διοικητική πληροφόρηση ακόμη και για υποθέσεις
και  θέματα  που  έως  εκείνη  τη  στιγμή  δεν  έχει  επιληφθεί  το  ΚΕΠ,  π.χ.  στοιχεία

1 (Για την διευκόλυνσή σας, λόγω του μεγέθους της εγκυκλίου, στο Παράρτημα 1
επισυνάπτεται πίνακας περιεχομένων).
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επικοινωνίας με τον υπάλληλο που χειρίζεται την υπόθεσή του πολίτη, σε ποιο στάδιο
επεξεργασίας  είναι,  πότε  θα  έχει  οριστική  απάντηση,  αν  χρειάζονται  πρόσθετα
στοιχεία και ποια κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά αναζητά ο υπάλληλος του ΚΕΠ από την
αρμόδια υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Στο  πλαίσιο  αυτό  οι  υπάλληλοι  των  ΚΕΠ  μπορούν,  εφόσον  τους  υποβληθεί
σχετικό  αίτημα,  να  διεκπεραιώνουν  τηλεφωνικά  ορισμένες  υποθέσεις  που
ενδιαφέρουν τους πολίτες και είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν με αυτόν τον τρόπο.

 Για παράδειγμα μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά   (αριθμός κλήσης 184)
με  το  σύστημα  διαχείρισης  υπηρεσιών  υγείας  του  ΙΚΑ  και  να  προγραμματίσουν
ιατρική επίσκεψη ή εργαστηριακή εξέταση σε ένα από τα πολυιατρεία του ΙΚΑ που
έχουν υπαχθεί στο σύστημα. Για την διευκόλυνση των ΚΕΠ επισυνάπτουμε κατάλογο
των  πολυιατρείων  που  είναι  στο  σύστημα  (Παράρτημα  2).  Σημειώνουμε  ότι  το
κόστος κλήσης είναι μια (1) αστική μονάδα. 

γ) Διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση. 
Οι  υπάλληλοι  των  ΚΕΠ  οφείλουν  στο  πλαίσιο  της  αποστολής  τους  για  την

εξυπηρέτηση  των  πολιτών  και  σύμφωνα  με  το  τελευταίο  εδάφιο  της  παρ.  3  του
άρθρου  3 του ν. 2690/1999,  να βοηθούν ή και να συντάσσουν οι ίδιοι αιτήσεις
πολιτών προς υπηρεσίες  του Δημοσίου,  των ΟΤΑ κ.λπ.. Οι αιτήσεις  αυτές που
μπορούν  να  αφορούν  και  υποθέσεις  που  δεν  έχει  καθοριστεί  με  κυα  να
διεκπεραιώνονται  μέσω ΚΕΠ, είναι  δυνατόν με ευθύνη του να προωθούνται  προς
ενέργεια στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

δ) Διευκόλυνση  της πρόσβασης των πολιτών στα δημοσιεύματα του Εθνικού
Τυπογραφείου.

Για  την  πληρέστερη  πληροφόρηση  των  πολιτών  και  επειδή  τα  Φύλλα  της
Εφημερίδος  της  Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ)  περιέχουν  δημοσιεύματα  που  ενδιαφέρουν
ποικιλοτρόπως  τους  πολίτες,  στο  εξής  οι  ενδιαφερόμενοι  θα  μπορούν  να
εξυπηρετούνται και από τα ΚΕΠ σχετικά με την έκδοση συγκεκριμένων τευχών της
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,  ή την παραγγελία κάποιων ΦΕΚ. 

Ειδικότερα,  όσον  αφορά το  θέμα  της  πληροφόρησης,  το  Εθνικό  Τυπογραφείο
παρέχει μέσω των ηλεκτρονικών σελίδων στη διεύθυνση  www  .  et  .  gr τις ακόλουθες
υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθιούν από τα ΚΕΠ για την πληρέστερη
ενημέρωση των πολιτών.

-Παρακολούθηση της ημερήσιας κυκλοφορίας όλων των ΦΕΚ κατά τεύχος και
αριθμό  φύλλου  με  επιπλέον  δυνατότητα  εμφάνισης  περίληψης  σε  όσα  τεύχη
προβλέπεται

-Ευρετήρια για την αναζήτηση Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων από το 1994
έως σήμερα

-Δωρεάν ΦΕΚ (τεύχη Γ΄, ΝΠΔΔ, Παράρτημα, ΑΕΔ και ΑΣΕΠ)
-  Παρακολούθηση  δημοσιεύματος  από τον  αριθμό  πρωτοκόλλου  που  δίνει  το

Εθνικό Τυπογραφείο ή το ΑΡΜΑΕ της εταιρείας για τις ανώνυμες εταιρείες
-ΦΕΚ τεύχους Α΄ που κυκλοφορούν το τελευταίο δεκαπενθήμερο
-Κείμενα  ορισμένων  ευρύτερου  ενδιαφέροντος  δημοσιευμάτων  που

περιλαμβάνονται στα ΦΕΚ που κυκλοφορούν
Για το θέμα των παραγγελιών και αποστολής ΦΕΚ σε έντυπη μορφή τα  ΚΕΠ θα

απευθύνονται έως την έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας παραγγελιοληψίας στο
τμήμα  Πωλήσεων  του  Εθνικού  Τυπογραφείου.  Η υπηρεσία  παραγγελιοληψίας  θα
χρησιμοποιεί  ένα  σύγχρονο  και  ολοκληρωμένο  σύστημα προηγμένης  τεχνολογίας.
Με το σύστημα αυτό, τα ΚΕΠ θα απευθύνονται στην υπηρεσία για την παραγγελία η
οποία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας (μέσω
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τηλεφώνου,  τηλεομοιοτυπίας  (FAX)  και  διαδικτύου)  και  οι  πολίτες  θα
παραλαμβάνουν μέσω αυτής τα ΦΕΚ που έχουν ζητήσει με τον τρόπο αποστολής
(μέσω ταχυδρομείου ή  courier) και τον τρόπο πληρωμής (αντικαταβολή, κατάθεση
σε τραπεζικό λογαριασμό, χρέωση πιστωτικής κάρτας) που έχουν επιλέξει.

Στο Παράρτημα 3 θα βρείτε χρήσιμα στοιχεία για το Εθνικό Τυπογραφείο καθώς
και κατάλογο των περιφερειακών γραφείων πώλησης ΦΕΚ. 

ε) Κεντρικός Δικτυακός τόπος του ΥΠΕΣΔΔΑ www  .  kep  .  gov  .  gr.
 Για την υποστήριξη της λειτουργίας των ΚΕΠ αλλά και για την πληροφόρηση

των  πολιτών  που  έχουν  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο,  έχουν  ενταχθεί  στον  κεντρικό
δικτυακό τόπο του ΥΠΕΣΔΔΑ  www  .  kep  .  gov  .  gr, πληροφορίες που αφορούν κυρίως
σε  διοικητικές  διαδικασίες  με  τις  οποίες  παρέχονται  υπηρεσίες  στους  πολίτες.  Η
καταγραφή  είναι  πλήρης  και  αναφέρεται  στα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  στον
απαιτούμενο  χρόνο  και  κόστος  κ.λπ.  Στις  πιο  πάνω  διοικητικές  διαδικασίες
περιλαμβάνονται και οι (563) υποθέσεις που αφορούν στους πολίτες και οι οποίες
καθορίστηκε  με  κυα  να  διεκπεραιώνονται  και  μέσω ΚΕΠ.  Για  κάθε  μια  από  τις
υποθέσεις αυτές υπάρχει και το αντίστοιχο ψηφιοποιημένο έντυπο αίτησης με όλα τα
απαραίτητα  στοιχεία  και  οδηγίες  για τη συμπλήρωσή του.  Στο δικτυακό  τόπο θα
εντάσσονται  συνεχώς  νέες  πληροφορίες  και  έντυπα  αιτήσεων  για  διοικητικές
υποθέσεις που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Το υλικό αυτό καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια να είναι ενημερωμένο.

στ) Διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με το ΑΣΕΠ.
Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων να λάβουν μέρος  σε διαγωνισμό ή

άλλη  διαδικασία  πρόσληψης  μέσω  ΑΣΕΠ,  εντάσσονται  στον  πιο  πάνω  κεντρικό
δικτυακό  τόπο  του  ΥΠΕΣΔΔΑ  τα  έντυπα  των  αιτήσεων  για  συμμετοχή  σε
διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ. Τα έντυπα αυτά υπάρχουν και στο δικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ www  .  asep  .  gr 

Tα ΚΕΠ μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που
δημοσιεύονται σε ΦΕΚ, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Β)  Προώθηση υποθέσεων πολιτών.
 Στο πλαίσιο αυτό έχουν παρατηρηθεί ορισμένες δυσλειτουργίες που με τις πιο

κάτω οδηγίες επιδιώκουμε να αντιμετωπίσουμε.

 α) Παρουσία πολιτών στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

Η αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών στο ΚΕΠ ή στις καθ’ ύλην αρμόδιες
υπηρεσίες δεν είναι απαραίτητη.

Εφόσον ο πολίτης επιλέξει να απευθυνθεί για τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσής
του σε ένα ΚΕΠ, μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του στο ΚΕΠ, είτε ο ίδιος είτε
μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του.

Και  στις  δύο  περιπτώσεις  ο  υπάλληλος  του  ΚΕΠ  ζητά  από  τον  ίδιο  τον
ενδιαφερόμενο  ή  τον  εκπρόσωπό  του  να  υπογράψει  δύο  συμπληρωμένα  έντυπα-
αιτήσεων  από  τα  οποία  να  προκύπτει  ότι  αναθέτει  στο  ΚΕΠ την  προώθηση  της
υπόθεσής του. 

Στον φάκελο (όχι τον ηλεκτρονικό) που τηρείται στο ΚΕΠ φυλάσσεται το ένα
έντυπο της  αίτησης και  η  εξουσιοδότηση,  ώστε  να τεκμηριώνεται  ή  ανάθεση της
εντολής από τον πολίτη ή τον εκπρόσωπό του προς το ΚΕΠ. Το άλλο υπογεγραμμένο
έντυπο της αίτησης αποστέλλεται με τον συμπληρωμένο φάκελο στην αρμόδια για
την έκδοση της πράξης υπηρεσία.
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Είναι αυτονόητο ότι οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να
παραλαμβάνουν  τις  αιτήσεις  πολιτών  που  υποβάλλονται  στα  ΚΕΠ  που  τους
διαβιβάζονται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και  να εκδίδουν και  αποστέλλουν
στο  αρμόδιο  ΚΕΠ  την  βεβαίωση,  το  πιστοποιητικό  ή  την  διοικητική  πράξη  που
ζητήθηκε. 

Απαίτηση για αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη προκειμένου να γίνει
δεκτή η αίτηση για την έκδοση κάποιας διοικητικής πράξης δεν είναι σύννομη
εκτός αν προβλέπεται στη σχετική κυα με την οποία καθορίστηκε η συγκεκριμένη
διαδικασία να διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠ.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν.3013/2002 προβλέπεται η δυνατότητα
των  πολιτών  να  εξουσιοδοτούν  τα  ΚΕΠ   να  αναζητούν  και  παραλαμβάνουν
δικαιολογητικά και γενικά να προωθούν την υπόθεση τους προς διεκπεραίωση από
τις  καθ΄ύλην  αρμόδιες  υπηρεσίες.  Η  έννοια  της  ρύθμισης  είναι  ότι  ο  πολίτης
εξουσιοδοτεί  το  ΚΕΠ  που  αποτελεί  υπηρεσία  του  δημοσίου,  όπως  νόμιμα
εκπροσωπείται κάθε φορά, να προωθήσει προς διεκπεραίωση την υπόθεσή του.

Κατά συνέπεια  δεν έχει  νομική  βάση η απαίτηση ορισμένων υπηρεσιών η
εξουσιοδότηση των πολιτών να αναφέρεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο υπάλληλο του
ΚΕΠ και όχι γενικά στο ΚΕΠ.

 β) Χρήση πιστοποιημένων εντύπων αιτήσεων.

Ι) Κοινές υπουργικές αποφάσεις (κυα).

Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης  και  του  κατά  περίπτωση  αρμόδιου  υπουργού,  καθορίζονται  οι
διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνονται και μέσω ΚΕΠ.  

Για τις διοικητικές υποθέσεις οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί με κυα, σύμφωνα με
το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3013/2002, είναι υποχρεωτική η
χρήση των αντίστοιχων για κάθε υπόθεση εντύπων αιτήσεων που επισυνάπτονται στις
κυα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους, τόσο  από τα ΚΕΠ όσο και τις καθ’
ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό εξάλλου μνημονεύεται και στο διατακτικό όλων των
κυα που έχουν εκδοθεί έως τώρα. Κατά συνέπεια δεν είναι ορθό να συμπληρώνονται
δύο διαφορετικά έντυπα αιτήσεων όπως ζητούν ορισμένες υπηρεσίες.  

Κάθε  Υπουργείο,  δια  των  αρμοδίων  Δ/νσεων  Οργάνωσης  και  Απλούστευσης
Διαδικασιών ή αντίστοιχων μονάδων, έχει την ευθύνη αμέσως μετά τη δημοσίευση
ΚΥΑ  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  για  διοικητικές  διαδικασίες  της
αρμοδιότητάς του, να αποστέλλει άμεσα το αντίστοιχο ΦΕΚ στις καθ’ ύλην αρμόδιες
για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
των  Περιφερειών,  των  Δήμων  κ.λπ.,  προκειμένου  να  λαμβάνουν  γνώση  και  να
τροποποιούν τα έντυπα των αιτήσεων που χρησιμοποιούν.

ΙΙ) Δημοσίευση πέντε τριών νέων κοινών υπουργικών αποφάσεων (κυα).

Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι δημοσιεύτηκαν ακόμη  πέντε (5) κυα:

ΔΙΑΔΠ/Ε/22152/ΦΕΚ 1469τ. Β/21.11.2002

ΔΙΑΔΠ/Ε/23570/ΦΕΚ 1536τ. Β/10.12.2002 

 ΔΙΑΔΠ/Ε/941/ΦΕΚ54τΒ/23.1.2003 

 ΔΙΑΔΠ/Α1/1062/ΦΕΚ61τΒ/ 24.1.2003
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 και η ΔΙΑΔΠ/Α1/5016 ΦΕΚ 328Β΄/19.3.2003, με τις οποίες καθορίζονται υποθέσεις
αρμοδιότητας  αντίστοιχα  των  υπουργείων  Γεωργίας,  Εθνικής  Άμυνας,  Δημόσιας
Τάξης,  Δικαιοσύνης  και  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  οι  οποίες  θα
διεκπεραιώνονται και μέσω ΚΕΠ. Για την ενημέρωσή σας επισυνάπτονται τα σχετικά
ΦΕΚ χωρίς τα αντίστοιχα έντυπα τους. Το σύνολο των κυα που έχουν δημοσιευτεί
ανέρχεται σε δεκαοκτώ (18) και αφορούν (563) διοικητικές διαδικασίες.

ΙΙΙ) Νέες αρμοδιότητες των Δ/νσεων Οργάνωσης.

Όπως  επισημάναμε  και  στην  εγκύκλιο  4  οι  Δ/νσεις  Οργάνωσης  και
Απλούστευσης Διαδικασιών κάθε υπουργείου έχουν αρμοδιότητα να παρακολουθούν
συστηματικά και να καταγράφουν τις τροποποιήσεις  των διοικητικών διαδικασιών
της  αρμοδιότητάς  τους  που  έχουν  ενταχθεί  για  την  πληροφόρηση  των
ενδιαφερομένων,  στον κεντρικό δικτυακό τόπο του ΥΠΕΣΔΔΑ. Γι΄αυτή την πολύ
σημαντική αρμοδιότητα από την αποτελεσματική άσκηση της  οποίας  εξαρτάται  η
αξιοπιστία του συστήματος (ΚΕΠ, δικτυακός τόπος, τηλεφωνικό κέντρο 1464 κ.λπ)
που έχει δημιουργήσει το ΥΠΕΣΔΔΑ για την πληροφόρηση του πολίτη, εστάλη η
ΔΙΑΔΠ/Ε/5469/19.3.2003  ειδική εγκύκλιος. 

IV) Νέος τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της υπεύθυνης δήλωσης.

 Με  την  ευκαιρία  σας  ενημερώνουμε  ότι  με  την  απόφαση  του  Υπουργού
Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  ΔΙΑΔΠ/Α1/  18368/  ΦΕΚ
1276/τ.Β/1.10.2002,  καθορίστηκε ο νέος  τύπος και  το περιεχόμενο της υπεύθυνης
δήλωσης  του  άρθρου  8  του  ν.1599/1986  (ΦΕΚ75).  Όταν  απαιτείται  να
χρησιμοποιηθεί  έντυπο  υπεύθυνης  δήλωσης  αυτοτελώς,  όχι  δηλαδή ενταγμένο  σε
έντυπο αίτησης τότε τα ΚΕΠ πρέπει να χρησιμοποιούν και να διαθέτουν δωρεάν
στους πολίτες,  το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης που περιγράφεται στην πιο
πάνω  απόφαση  και  είναι  ενταγμένο  στην  ιστοσελίδα  της  Γεν.  Γραμματείας
Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠΕΣΔΔΑ (www  .  gspa  .  gr). 

 γ) Δικαιολογητικά υποθέσεων πολιτών

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις υποθέσεις που διεκπεραιώνονται και
μέσω  των  ΚΕΠ,  περιέχονται  στα  πιστοποιημένα  έντυπα  που  επισυνάπτονται  στις
αντίστοιχες κυα.

Για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω πιστοποιημένων υποθέσεων υποβάλλονται
αποκλειστικά  τα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στα  αντίστοιχα  πιστοποιημένα
έντυπα  σε  κάθε  ομοειδή  καθ’  ύλην αρμόδια  υπηρεσία  σε  όλη την επικράτεια.  Η
απαίτηση των υπηρεσιών για υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών  πέρα από τα
μνημονευόμενα στις κυα είναι μη σύννομη. Σε περίπτωση ειδικού λόγου για την
υποβολή  κάποιου  μη  προβλεπόμενου  δικαιολογητικού  για  την  προστασία  του
δημοσίου συμφέροντος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Δ/νση Οργάνωσης και
Απλούστευσης  των  Διαδικασιών  ή  αντίστοιχη  μονάδα  του  καθ΄ύλην  αρμόδιου
υπουργείου προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία τροποποίησης της σχετικής κυα.

δ) Διακίνηση εγγράφων με τηλεομοιότυπο (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-
mail.

Η  διακίνηση  εγγράφων  με  τηλεομοιοτυπία  και  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο
πρέπει  να  προτιμάται  από  τα  ΚΕΠ επειδή  συντομεύεται  εξαιρετικά  ο  χρόνος
διεκπεραίωσης των υποθέσεων και μειώνεται το κόστος. Η αποστολή εγγράφων και
φακέλλων μέσω ταχυδρομείου πρέπει να γίνεται μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο. Η
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χρήση  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  φαίνεται  να  είναι  απαραίτητη,  κατά  τη
διεκπεραίωση  σύνθετων  υποθέσεων  π.χ.  αδειοδοτήσεις,  οπότε  πρέπει  να  σταλεί
συνήθως  μεγάλος  όγκος  εγγράφων  και  μάλιστα  στο  πρωτότυπο  ή  σε  ακριβές
αντίγραφο. 

Όπως  είναι  γνωστό  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  14  του  Ν.
2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/28-12-98), επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των
υπηρεσιών  του  Δημοσίου,  των  ΝΠΔΔ  και  των  ΟΤΑ  ή  μεταξύ  αυτών  και  των
ενδιαφερομένων  φυσικών  προσώπων,  νομικών  προσώπων  ιδιωτικού  δικαίου  και
ενώσεων προσώπων με τηλεομοιοτυπία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

Σύμφωνα δε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ίδιου ως άνω νόμου
μεταξύ  δημοσίων  υπηρεσιών,  ΟΤΑ  και  ΝΠΔΔ,  μπορούν  να  διακινούνται  με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μηνύματα που έχουν ως περιεχόμενο γνωμοδοτήσεις,
ερωτήματα, αιτήσεις, απαντήσεις, εγκυκλίους, οδηγίες κ.λπ. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ.342/2002 (ΦΕΚ 284/Α) η
διακίνηση  εγγράφων  με  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  χωρίς  ψηφιακή  υπογραφή,
επιτρέπεται και έχει ισχύ μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των
ΟΤΑ ή μεταξύ αυτών και φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, αν δεν
συνδέεται με την παραγωγή εννόμων αποτελεσμάτων ή με την άσκηση δικαιώματος,
ιδίως  όταν  έχουν  ως  περιεχόμενο  ερωτήματα,  εγκυκλίους,  οδηγίες,  μελέτες,
στατιστικά στοιχεία, αιτήσεις παροχής πληροφοριών και σχετικές απαντήσεις.

Εν όψει  των πιο πάνω  οι  υπηρεσίες είναι  υποχρεωμένες  να κάνουν δεκτές
αιτήσεις που υποβάλλονται σε αυτές μέσω τηλεομοιοτύπου ή ακόμη και μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τα ΚΕΠ, δεδομένου ότι αυτά τα τελευταία σύμφωνα
με  το  άρθρο  13  του  ν.3013/2002  είναι  υπηρεσιακές  μονάδες  των  ΟΤΑ  ή  των
Περιφερειών, στις οποίες υπηρετούν και δημόσιοι υπάλληλοι.

Οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να αποστέλλουν μέσω τηλεομοιοτύπου στα
ΚΕΠ  έγγραφα,  πιστοποιητικά,  βεβαιώσεις  κ.λπ.  για  τη  διεκπεραίωση  υποθέσεων
πολιτών, εφόσον ζητηθεί η αποστολή τους από το ΚΕΠ μέσω fax και εφόσον αυτά
δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες για τις οποίες δεν επιτρέπεται η διακίνηση τους με
ηλεκτρονικά μέσα. 

Υπενθυμίζεται ότι τηλεομοιότυπο έχει την ισχύ του μεταβιβαζόμενου εγγράφου,
επομένως  σε  συνέχεια  των  παραπάνω,  οι  καθ’  ύλην  αρμόδιες  υπηρεσίες  είναι
υποχρεωμένες να κάνουν δεκτά έγγραφα που έχουν αποσταλεί μέσω   fax  , εκτός εάν
ρητή διάταξη νόμου ορίζει ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία πρόκειται
να χρησιμοποιηθεί  το εν λόγω έγγραφο, πιστοποιητικό,  βεβαίωση κ.λπ.  πρέπει  να
είναι πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο.

Τέλος επισημαίνουμε ότι δεν είναι αποδεκτό να μην παραλαμβάνονται φάκελοι
που αποστέλλονται από τα ΚΕΠ με υπηρεσίες ταχυμεταφορών, δεδομένου ότι στην
παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν.3013/2002 ορίζεται ότι το ΚΕΠ διαβιβάζει πλήρης
τους  φακέλους  των υποθέσεων των πολιτών,  στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή
τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. 

ε) Έκδοση διαβατηρίων.
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Επισημαίνεται ότι η έκδοση διαβατηρίου είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και
γι΄ αυτό πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ
κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι. Μόνο
έτσι  θα  αποφευχθούν  λάθη  που  θα  ταλαιπωρήσουν  τον  ενδιαφερόμενο
(καθυστερήσεις  στην  έκδοση)  ή  θα  βλάψουν  το  δημόσιο  συμφέρον  (έκδοση
διαβατηρίων σε άτομα που δεν το δικαιούνται). 

Τονίζεται  και εδώ ότι  οι  υπηρεσίες είναι  υποχρεωμένες  να αποδέχονται  το
επικυρωμένο από τα ΚΕΠ φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με
το οποίο πιστοποιείται η ταυτότητα του αιτούντος και δε μπορούν να απαιτούν το
πρωτότυπο  αστυνομικό  δελτίο  ταυτότητας  ή  την  παρουσία  του  αιτούντα  για  την
παραλαβή της αίτησης. Για το λόγο αυτό πρέπει να ελέγχεται  πολύ προσεκτικά η
εγκυρότητα του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον υπάλληλο του ΚΕΠ που
επικυρώνει το ακριβές αντίγραφό του. 

Σχετικό  και  το  Φ.97921/1243  από  14.2.2003  έγγραφο  του  τμήματος
Διαβατηρίων και Ταυτοτήτων της Δ/νσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του
ΥΠΕΣΔΔΑ, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στις Ν.Α. και στο οποίο σημειώνονται τα
εξής:  «Όσον αφορά την αποδοχή του φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας
του αιτούντος διαβατήριο μέσω ΚΕΠ  έχουμε την άποψη ότι μπορεί να γίνει δεκτό
από  τις  Ν.Α.,  εφόσον  σ  ΄αυτό  αναγράφεται  η  ένδειξη  εκ  του  προσκομισθέντος
ενώπιόν μας αρίθ…………. Πρωτοτύπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητος». 

Στα  επικυρωμένα  φωτοαντίγραφα  της  ταυτότητας  (Α.Δ.Τ.)  πρέπει  ο
υπάλληλος  του  ΚΕΠ  να  αναγράφει  τη  φράση  «Αποκλειστικά  για  την  έκδοση
διαβατηρίου». Είναι σκόπιμο αυτό να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις επικυρωμένων
φωτοαντιγράφων Α.Δ.Τ.  ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητα φαινόμενα.

στ) Επικύρωση αντιγράφων και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Όπως σας είναι γνωστό κάθε διοικητική αρχή είναι υποχρεωμένη εκ του νόμου
(άρθρο 11 ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45), να επικυρώνει αντίγραφα διοικητικών εγγράφων
όταν  αυτό  ζητηθεί  από  τους  πολίτες.  Λαμβανομένου  υπόψη  ότι  τα  ΚΕΠ  έχουν
συσταθεί  με  νόμο  ως  οργανικές  μονάδες  των  Περιφερειών,  των  Νομ.
Αυτοδιοικήσεων και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση
υπηρεσίες του Δημοσίου να αρνούνται την εγκυρότητα της βεβαίωσης του γνήσιου
της υπογραφής ή της επικύρωσης αντιγράφων που γίνεται από εξουσιοδοτημένους
προς τούτο μονίμους υπαλλήλους των ΚΕΠ. Άλλωστε και στο άρθρο 31 παρ. 1 του
ν.3013/2002 ρητά αναφέρεται στις παρεχόμενες από τα ΚΕΠ υπηρεσίες η επικύρωση
διοικητικών εγγράφων και η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής

Πρέπει όμως να αποφεύγεται και το αντίστροφο φαινόμενο που μας αναφέρθηκε
ότι δηλ. ορισμένες διοικητικές αρχές ενώ έχουν την υποχρέωση να διενεργούν τις πιο
πάνω πράξεις αρνούνται και παραπέμπουν τους πολίτες στα ΚΕΠ, με αποτέλεσμα να
τους ταλαιπωρούν χωρίς λόγο.

Δεν  πρέπει  σε  καμία  περίπτωση  υπηρεσίες  του  δημοσίου  να  αρνούνται  την
εγκυρότητα  της   βεβαίωσης  του  γνησίου  της  υπογραφής  ή  της  επικύρωσης
αντιγράφων που γίνεται από εξουσιοδοτημένους προς τούτο μονίμους υπαλλήλους
των  Κ.Ε.Π.. 

Αρνητικό  επίσης  είναι  το  φαινόμενο,  λόγω  της  ταλαιπωρίας  των  πολιτών  που
προκαλεί  το  οποίο  μας  αναφέρθηκε  ότι  δηλαδή ορισμένες  διοικητικές  αρχές  ενώ
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έχουν  την  υποχρέωση  να  διενεργούν  τις  πιο  πάνω  πράξεις  αρνούνται  και
παραπέμπουν τους πολίτες στα ΚΕΠ. 

Λεπτομέρειες για την επικύρωση αντιγράφων μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό
Επικοινωνίας  Δημοσίων  Υπηρεσιών  (ΚΕΔΥ)  έκδοση  της  Γενικής  Γραμματείας
Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠΕΣΔΔΑ που σας αποστείλαμε. 

Ο  ΚΕΔΥ  έχει  ενταχθεί  και  στην  ιστοσελίδα  της  υπηρεσίας  μας  www  .  gspa  .  gr
(ΔΙΑΦΟΡΑ/ΚΕΔΥ) και στον ιστότοπο  www  .  kep  .  gov  .  gr 

ζ) Διάθεση παραβόλων διαφόρων υπηρεσιών μέσω Κ.Ε.Π.

Κάθε  Κ.Ε.Π.  φροντίζει  για  την  διάθεση  και  χορήγηση  παραβόλων  στους
πολίτες  με  τους  οποίους  συναλλάσσεται,  είτε  για  τις  διαδικασίες  που
διεκπεραιώνονται  μέσω Κ.Ε.Π. είτε  για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία κρίνει  ο
πολίτης (π.χ. παράβολα Δημοσίου Ταμείου).

Με την οικ.10025 από 24.5.2002 εγκύκλιό μας είχαμε δώσει οδηγίες για τη
σύσταση πάγιας προκαταβολής.     

 Προκειμένου  για  τις  διαδικασίες  που  έχουν  πιστοποιηθεί  ώστε  να
διεκπεραιώνονται  μέσω   Κ.Ε.Π.  οι  υπηρεσίες  ζητούν  μόνο  τον  αριθμό  των
παραβόλων  και στην συγκεκριμένη αξία όπως αυτά ορίζονται μέχρι εκείνη την
στιγμή στην Κ.Υ.Α. ένταξης των διαδικασιών αυτών στα ΚΕΠ. Για οποιαδήποτε
αλλαγή στον αριθμό και στην αξία των παραβόλων, πρέπει να τροποποιηθεί η
ισχύουσα Κ.Υ.Α..

θ) Σύστημα καταγραφής διοικητικών πράξεων που παραλαμβάνονται από
τους πολίτες.

Επισημαίνουμε εδώ την ανάγκη να τηρείται από όλα τα ΚΕΠ ένα σύστημα
καταγραφής των διοικητικών πράξεων που παραδίνονται ή αποστέλλονται στους
πολίτες.  Από  το  σύστημα  αυτό  πρέπει  να  προκύπτει  με  αξιοπιστία  ποιος
παρέλαβε,  ο  ενδιαφερόμενος  ή  το  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο  ή  ο
υπάλληλος  του  ταχυδρομείου  κ.λπ.,   το  έγγραφο  ή  τη  διοικητική  πράξη  που
εκδόθηκε μετά από αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία, μέσω ΚΕΠ. Με τον τρόπο
αυτόν διασφαλίζεται το ΚΕΠ ότι παρέδωσε την διοικητική πράξη που είχε ζητηθεί
και παρακολουθεί την πορεία ολοκλήρωσης των υποθέσεων.

η)Ορισμός υπαλλήλου, για την παραλαβή αιτημάτων από ΚΕΠ.

Όλες οι υπηρεσίες αιχμής, π.χ. Δ/νσεις αρμόδιες για την έκδοση Διαβατηρίων,
Δ/νσεις  Μεταφορών και  Επικοινωνιών,  οι  υπηρεσίες  των ΟΤΑ α΄βαθμίδας  που
εκδίδουν ευρύτατης χρήσης πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις,  Στρατολογικά
Γραφεία, εισαγγελίες, κ.λπ.,  υποθέσεις των οποίων διεκπεραιώνονται και μέσω
των ΚΕΠ, πρέπει να ορίσουν υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ο οποίος θα είναι
αρμόδιος για την παραλαβή, κατά προτεραιότητα αιτημάτων που υποβάλλονται
μέσω των ΚΕΠ. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγονται καθυστερήσεις  κατά την
παράδοση  των  φακέλων  και  θα  είναι  δυνατός  και  ένας  πρώτος  στοιχειώδης
έλεγχος.

Οι  υπηρεσίες  αιχμής  θα  πρέπει  να  υπάρξει  ιδιαίτερη  φροντίδα,  ώστε  να
λειτουργούν  όσον  το  δυνατόν  πιο  αποτελεσματικά  για  να  ανταποκρίνονται
επαρκώς  τόσο  στα  αιτήματα  μέσω  ΚΕΠ  όσο  και  σ΄αυτά  που  υποβάλλονται
απ΄ευθείας  από  τους  πολίτες.  Ζητήματα  εξοπλισμού  τουλάχιστον  με  συσκευές
τηλεομοιοτυπίας FAX πρέπει να αντιμετωπιστούν το ταχύτερο δυνατόν.
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Γ)Ζητήματα στελέχωσης και οργάνωσης.

α) Ζητήματα στελέχωσης.

Τα  ΚΕΠ  είναι  μια  νέα  υπηρεσία  από  την  οποία  οι  πολίτες  έχουν  πολλές
απαιτήσεις. Τα ΚΕΠ για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πολιτών και να
ασκήσουν αποτελεσματικά τις ευρείες αρμοδιότητές τους που αφορούν σε όλη τη
Δημόσια Διοίκηση, πρέπει να στελεχώνονται με επαρκές προσωπικό με σφαιρική
γνώση της Δημόσιας Διοίκησης. 

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία των ΚΕΠ είναι να οριστούν
αμέσως,  όπου  δεν  έχουν  ήδη  οριστεί,  οι  προϊστάμενοί  τους  οι  οποίοι  μάλιστα
πρέπει οπωσδήποτε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον χώρο των ΚΕΠ. Ο
προϊστάμενος  του  ΚΕΠ  που  είναι  μόνιμος  δημόσιος  υπάλληλος,  αποτελεί  τον
νόμιμο  εκπρόσωπο  του  ΚΕΠ  και  πρέπει  να  είναι  συνεχώς  παρών  στο  χώρο
λειτουργίας  των  ΚΕΠ  για  να  επιλύει  τα  αναφυόμενα  προβλήματα  και  να
κατευθύνει τους υπαλλήλους στην επιτέλεση του έργου τους.

β) Ζητήματα οργάνωσης. 

Όπως γνωρίζετε με το άρθρο 31 του ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102) συστάθηκαν τα
ΚΕΠ ως υπηρεσιακές μονάδες (Δ/νσεις, τμήματα ή αυτοτελή γραφεία) των οτα
α΄και β΄βαθμίδας, των Νομ. Αυτοδιοικήσεων, των Περιφερειών καθώς και θέσεις
με βαθμό Διευθυντή για τα ΚΕΠ που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης.

Για την πιο εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ είναι σκόπιμο να ενταχθούν, όπου
δεν έχουν ήδη ενταχθεί, στους οργανισμούς των φορέων στο πλαίσιο των οποίων
λειτουργούν. 

Δ) Σύνδεσμοι Περιφερειών για τον συντονισμό του προγράμματος υλοποίησης
των ΚΕΠ.

Με την ευκαιρία σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου μας
σχετικά με το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας  των
ΚΕΠ, ορίστηκαν ήδη τα περισσότερα στελέχη-σύνδεσμοι των Περιφερειών με την
υπηρεσία  μας.  Επισυνάπτομε  στο  παράρτημα  (4) κατάλογο  με  τα  στοιχεία
επικοινωνίας τους. 

Σημειώνουμε και πάλι ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί και να βελτιωθεί η
συνεργασία  μεταξύ  ΚΕΠ  και  καθ΄ύλην  αρμόδιων  υπηρεσιών  η  οποία  είναι  η
απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  αναβάθμιση  των  προσφερόμενων  προς  τους
πολίτες υπηρεσιών.   

Για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες οι αρμόδιες υπηρεσίες μας
είναι στη διάθεσή σας.

Παρακαλούμε τα Υπουργεία να ενημερώσουν τους φορείς  που εποπτεύουν
και  τις  Περιφέρειες  να  ενημερώσουν  τους  Δήμους  και  τις  Κοινότητες  της
αρμοδιότητάς τους.

                                                                               Ο Υφυπουργός 

                  Σταύρος Μπένος

10



Παράρτημα 1
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α)Παροχή διοικητικών πληροφοριών.
α) Ευρεία η αρμοδιότητα των ΚΕΠ για την πληροφόρηση των πολιτών.

β) Εξατομικευμένη πληροφόρηση.

γ) Διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση. 

δ) Διευκόλυνση  της  πρόσβασης των πολιτών στα δημοσιεύματα του Εθνικού

Τυπογραφείου.

ε) Κεντρικός Δικτυακός τόπος του ΥΠΕΣΔΔΑ www  .  kep  .  gov  .  gr.

στ) Διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με το ΑΣΕΠ.

Β) Προώθηση υποθέσεων πολιτών.
α) Παρουσία πολιτών στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

β) Χρήση πιστοποιημένων εντύπων αιτήσεων.

Ι) Κοινές υπουργικές αποφάσεις (κυα).

ΙΙ) Δημοσίευση τριών νέων κυα.

ΙΙΙ) Νέες αρμοδιότητες των Δ/νσεων Οργάνωσης.

IV) Νέος τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της υπεύθυνης δήλωσης.

γ) Δικαιολογητικά υποθέσεων πολιτών.

δ) Διακίνηση εγγράφων με τηλεομοιότυπο (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-

mail.

ε) Έκδοση διαβατηρίων.

στ) Επικύρωση αντιγράφων και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

ζ) Διάθεση παραβόλων διαφόρων υπηρεσιών μέσω Κ.Ε.Π.

η) Σύστημα καταγραφής διοικητικών πράξεων που παραλαμβάνονται από τους

πολίτες.           

θ)Ορισμός υπαλλήλου, για την παραλαβή αιτημάτων από ΚΕΠ.

Γ) Ζητήματα στελέχωσης και οργάνωσης.

α) Ζητήματα στελέχωσης.

β) Ζητήματα οργάνωσης. 

Δ) Σύνδεσμοι Περιφερειών για τον συντονισμό του προγράμματος υλοποίησης
των ΚΕΠ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Όλα τα Υπουργεία
Α. κ. Γενικούς Γραμματείς
Β. Γενικούς Διευθυντές Διοικητικής Υποστήριξης
Γ. Διευθύνσεις Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών

2. Γενικές Γραμματείες
Α. κ. Γενικούς Γραμματείς
Β. Δ/νσεις Οργάνωσης ή αντίστοιχες

3. Όλες τις Περιφέρειες
Α. κ. Γενικούς Γραμματείς
Β. κ. Γενικούς Διευθυντές
Γ. Διευθύνσεις Διοίκησης

4. Όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Α. κ. Νομάρχες
Β. Δ/νσεις Διοικητικού

5. Επαρχεία του Κράτους
6. Όλα τα ΚΕΠ
7. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Α. Γραφείο κ. Διοικητή
Β. Γενική Δ/νση Διοικητικών Διαδικασιών
Γ. Δ/νση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών

8. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
Γραφείο κ. Διοικητή

9. Εθνικό Τυπογραφείο
Γραφείο Ειδ. Γραμματέα κ. Τσιμπίδα

10. ΑΣΕΠ
Γραφείο Προέδρου κ. Βέη

ΚΟΙΝ:
Γραφείο κ. Πρωθυπουργού

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Η  Διοίκηση  του  ΙΚΑ  στην  προσπάθειά  της  να  αναβαθμίσει  τις  υπηρεσίες  που
προσφέρει ξεκίνησε μία γραμμή επικοινωνίας, το 184, με σκοπό να σας διευκολύνει
να  βρίσκετε  το  γιατρό  που  χρειάζεστε  χωρίς  να  ταλαιπωρείστε  για  σειρά
προτεραιότητας.

  Τι είναι η νέα γραμμή 184;

  Είναι το τριψήφιο νούμερο που σας δίνει τη δυνατότητα να κλείνετε ραντεβού με το
γιατρό σας και να εξυπηρετείστε γρήγορα και άμεσα, χωρίς ταλαιπωρία και πολλή
ώρα αναμονής. Δηλαδή, μ' ένα τηλεφώνημα θα μπορείτε να ορίζετε την ημέρα και
την  ώρα  που  θα  επισκεφθείτε  το  γιατρό  σας.  Τι  πιο  απλό  και  εύκολο!

  Πώς μπορώ να κλείσω ραντεβού;

  Ραντεβού μπορείτε να κλείσετε από το τηλέφωνο καλώντας το τριψήφιο αριθμό 184
ή εάν επισκεφθείτε για οποιοδήποτε λόγο κάποιο από τα πολυϊατρεία μας, επί τόπου
να ορίσετε το ραντεβού σας απευθείας στην τοπική γραμματεία. Η νέα υπηρεσία του
184 λειτουργεί καθημερινά από 7.00 π.μ μέχρι 7.00 μ.μ.

  Τι πληροφορία θα μου ζητήσουν για να κλείσω ραντεβού;

  Το μόνο που θα σας ζητηθεί είναι να έχετε το βιβλιάριο Υγείας μαζί σας ή απλά και
μόνο τον αριθμό μητρώου σας εφόσον τον θυμάστε. Τίποτε άλλο. Είναι τόσο απλό!

  Κι αν συναντήσω δυσκολία;

  Το προσωπικό που διαχειρίζεται τη νέα υπηρεσία (184), το Σύστημα Διαχείρισης
Ζήτησης Ιατρικών Υπηρεσιών, είναι εκπαιδευμένο να σας εξυπηρετεί κάθε φορά που
θα ζητήσετε τις υπηρεσίες του. Αν όμως η γραμματεία των ραντεβού δεν μπορέσει να
σας εξυπηρετήσει και το περιστατικό είναι επείγον απευθυνθείτε στο Διευθυντή του
πολυϊατρείου και θα σας δώσει λύση.

  Και αν δεν μπορώ να είμαι συνεπής στο ραντεβού που έκλεισα;

  Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να είστε συνεπής στην ημέρα και την ώρα που
έχετε ορίσει, σας παρακαλούμε θερμά, πάλι καλώντας το τριψήφιο νούμερο 184, να
ακυρώσετε εγκαίρως το ραντεβού σας και να ορίσετε μια άλλη μέρα και ώρα. Το
ραντεβού  που  εσείς  δεν  χρειάζεστε  μπορεί  να  είναι  απαραίτητο  για  κάποιο
συνάνθρωπό μας.
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Που  λειτουργεί  το  Σύστημα  Διαχείρισης  Ζήτησης  Ιατρικών  Υπηρεσιών
  (Τηλεφωνικό Ραντεβού 184);

Το Σύστημα Διαχείρισης Ζήτησης Ιατρικών Υπηρεσιών λειτουργεί για τα παρακάτω
πολυϊατρεία:
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Πολυϊατρεία που έχουν ενταχθεί στο ΣΔΖΙΥ

Στην ΑΤΤΙΚΗ
ΤΜΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΜΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΜΥ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ Ν. ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ

(ΤΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)
ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

(ΤΜΥ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ)

ΙΑΤΡΕΙΟ Ν. ΖΩΗΣ
(ΤΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)

ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ
(ΤΜΥ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ)

ΤΜΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΝΜΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΜΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
(ΝΜΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΤΜΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
(ΝΜΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
(ΤΜΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ)

ΤΜΥ ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ

(ΝΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

(ΤΜΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ)

ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ
(ΝΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ
(ΤΜΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ)

ΤΜΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΥΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(ΤΜΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ)

ΤΜΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΤΜΥ ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΤΜΥ ΒΥΡΩΝΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ
(ΤΜΥ ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ)

ΥΣ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ
(ΤΜΥ ΒΥΡΩΝΑ)

ΥΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΤΜΥ ΔΑΦΝΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ
(ΥΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ)

ΤΜΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ

ΤΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΥΣ ΤΑΥΡΟΥ
(ΤΜΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ)

ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΚΥΖΗ
(ΤΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ)

ΤΜΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ
(ΤΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ)

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΛ. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
(ΤΜΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ)

ΤΜΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΜΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΜΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
(ΤΜΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ)

ΥΣ ΑΝΑΚΑΣΣΑΣ
(ΤΜΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

ΙΑΤΡΕΙΟ Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
(ΤΜΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ)

ΥΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
(ΤΜΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

ΝΜΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
(ΤΜΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

6ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΥΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
(ΤΜΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

ΤΜΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΤΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΥΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ-ΧΑΡΑΥΓΗΣ
(ΤΜΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ)

ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΧΙΣΤΟΥ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

(ΤΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ)

ΤΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΑΜΨΑΚΟΥ
(ΤΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ)

ΥΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
(ΤΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
(ΤΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ)

ΥΣ ΑΛΙΜΟΥ
(ΤΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

ΤΜΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ  
ΥΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

(ΤΜΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ)
3ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Καποδιστρίου 34, 104 32, Αθήνα  - telex  223211 YPET GR  -  fax 210 5221004

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr

e-mail:webmaster@et.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: 210 5279000 

ΠΩΛΗΣΗ Φ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
(Καποδιστρίου 34) : 

 ΤΑ Φ.Ε.Κ. ΠΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ(Εκτός Α.Σ.Ε.Π.)

 ΟΛΑ ΤΑ Φ.Ε.Κ. ΕΤΟΥΣ 2002

 ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε.-Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 1994

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Φ.Ε.Κ. 
(Μάρνη 8) : 

 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 
(μέχρι και το 2001) 

 ΤΟ Φ.Ε.Κ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 
Α.Σ.Ε.Π. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ.Όλγας 227 Τ.Κ. 54 
100         Τηλ.(2310) 423956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο  Τ.Κ. 41 110                     
Τηλ. (2410) 597449

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63   Τ.Κ. 185 32           
Τηλ. (210) 4135228                    

ΚΕΡΚΥΡΑ-Σαμαρά 13  Τ.Κ. 49 100                
Τηλ.  (26610) 89127 / 89120

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327  Τ.Κ. 262 23              Τηλ. 
(2610)  638 109-110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ.Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 71 110    Τηλ. 
(2810) 396 223

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο     Τ.Κ. 450 44          Τηλ.
(26510)  87 215

ΛΕΣΒΟΣ -Πλ.Κωνστ/πόλεως Μυτιλήνη T.Κ.81100
Τηλ.(22510) 46888/47533

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1  Τ.Κ. 69 1 00     
Τηλ. (25310) 22 858
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΕΠ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26410-461326, 432660
pdetp@otenet.gr 
npapathe@in.gr

ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2310-409382, 409160 mkou@rcm.gr

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 25310-81850 sophiag@remth.gr
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2710-239831 info@repel.gr

ΨΑΘΑΣ 22310-52992 sterea@otenet.gr

ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 26510-83783 thanmand@mou.gr

ΓΕΜΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2410-581313 maro@eptathe.officegate.gr

ΚΟΥΤΛΟΥ ΑΝΝΑ 24610-50121, 22533, -154 perifw5@otenet.gr

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΤΕΛΗΣ
22810-96207, 96266, 
81738 A.Markantonis@saregion.gr

ΛΙΝΑΡΔΟΥ 26610-86595 ode-kep@ionianislands.gr

ΑΛΒΑΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ 22510-46003, 46062 s.mouflouzelis@aegean.gr

ΜΗΝΑΔΑΚΗ ΑΛΚΜΗΝΗ 2810-311316, 220145 alkmini@oanak.org.gr

ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ , 
ΜΑΛΑΤΡΑ 210-3725796, 3725794 grgenatt@otenet.gr
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