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1. Όλα  τα  ΚΕΠ  (με  την
παράκληση  να  το
διαβιβάσουν στον αντίστοιχο
Δήμο, Κοινότητα ή Επαρχείο.

Πληροφορίες: 

E - mail: diadp  @  syzefxis  .  gov  .  gr                          ΚΟΙΝ. :
                gskp  .  ggdd  @  syzefxis  .  gov  .  gr

1. Όλες  τις  Περιφέρειες  της
Χώρας.

 
                                                                                    ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο Γ.Γ. Δ.Δ. & Η.Δ.

ΘΕΜΑ : Βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών ( άρ. 10 & 11 του Ν.
3230/11.02.2004)  -  Ειδικά  ζητήματα  λειτουργίας  των  Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ ) 

Αγαπητοί  Συνεργάτες,

Στο  πλαίσιο  της  διαμόρφωσης  των  προϋποθέσεων  για  μια  Δημόσια

Διοίκηση αποτελεσματική, διαφανή και φιλική προς τους πολίτες, εντάσσεται η

απλούστευση  των  διοικητικών  διαδικασιών.  H απλούστευση  των  διοικητικών
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διαδικασιών διευκολύνει,  τόσο το έργο της Διοίκησης, όσο και την επαφή του

πολίτη με αυτή.  Σκοπός των άρθρων 10 και 11 του Νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44,

τεύχος  Α΄)  είναι  οι  περαιτέρω  παρεμβάσεις  αναφορικά  με  τη  βελτίωση  του

διοικητικού μηχανισμού  και  ειδικότερα  όσον  αφορά την  έκδοση  διοικητικών

πράξεων  με  τελικό  στόχο  την  ταχύτερη,  αμεσότερη  και  αποτελεσματικότερη

εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Στο πλαίσιο  της  υλοποίησης  των ανωτέρω ρυθμίσεων σας  γνωστοποιούμε  ότι

στην  καθημερινή  μεσολάβηση  των  Κ.Ε.Π.  για  την  διεκπεραίωση  υποθέσεων

πολιτών,  τα κέντρα αυτά και  οι  καθ΄  ύλην αρμόδιες  δημόσιες  υπηρεσίες  που

εκδίδουν τις τελικές πράξεις, καλούνται πλέον να διεκπεραιώνουν τις ακόλουθες

διαδικασίες ως εξής:

1. Απαίτηση υποβολής δικαιολογητικών (παρ. 2, άρθρο 10)

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει  με την εγκύκλιό μας ΔΙΑΔΠ/Ε/7695

(«Ειδικά  ζητήματα  λειτουργίας  των  Κέντρων  Εξυπηρέτησης  των  Πολιτών-

ΚΕΠ»),  ΠΑΡ  VI γ,  προκειμένου να εκδοθεί  μία διοικητική πράξη,  όταν αυτή

διεκπεραιώνεται  μέσω  των  ΚΕΠ,  η  απαίτηση  των  υπηρεσιών  για  υποβολή

πρόσθετων  δικαιολογητικών  πέρα  από  τα  μνημονευόμενα  στις  Κ.Υ.Α.

πιστοποίησης είναι μη σύννομη. 

Η υποχρέωση αυτή κατοχυρώθηκε ήδη με ρητή νομοθετική  διάταξη, τη

διάταξη της  παρ.  2  του άρθρου 10 του ν.  3230/2004,  σύμφωνα με την οποία

προκειμένου να εκδοθεί μία διοικητική πράξη, οι δημόσιες υπηρεσίες απαιτούν

την υποβολή δικαιολογητικών από τους συναλλασσόμενους με αυτές πολίτες ή

από  άλλες  υπηρεσίες  του  Δημοσίου,  Ν.Π.Δ.Δ.  και  ΟΤΑ  μόνο  εφόσον  αυτά

προβλέπονται  σε  διατάξεις  νόμων  ή  άλλων  κανονιστικών  πράξεων  της

Διοίκησης.

Οποιαδήποτε  απαίτηση  προσκόμισης  επιπλέον  δικαιολογητικών  τα

οποία δεν προβλέπονται σε σχετικές κανονιστικές πράξεις, εκτός του ότι είναι

μη σύννομη, συμβάλλει τόσο στην επιβάρυνση του διοικητικού μηχανισμού,

όσο και στην  ταλαιπωρία των ενδιαφερόμενων πολιτών.
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2. Δειγματοληπτικός έλεγχος υπεύθυνων δηλώσεων (παρ. 3, άρθρο 10)

Σύμφωνα  με  την  παρ.  1  του  αρ.  10  του  παρόντος  νόμου  μια  μορφή

απλούστευσης διαδικασιών είναι η αντικατάσταση ζητούμενων δικαιολογητικών

και πιστοποιητικών με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986.  Με την παρ. 3 του

άρθρου  10,  κάθε  δημόσια  υπηρεσία  στην  οποία  έχουν  κατατεθεί  υπεύθυνες

δηλώσεις  του  Ν.  1599/1986,  οι  οποίες  και  βεβαιώνουν  την  ύπαρξη  των

αναγκαίων  για  την  έκδοση  μιας  διοικητικής  πράξης  στοιχείων,  γεγονότων  ή

εννόμων  σχέσεων,  υποχρεούται  να  προβαίνει  σε  δειγματοληπτικό  έλεγχο  σε

τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το

αμέσως προηγούμενο τρίμηνο για τη διαπίστωση της αλήθειας όσων δηλώθηκαν

με ευθύνη του δηλούντος. 

Σε  περίπτωση  που  από  τη  διαδικασία  ελέγχου  προκύψουν  αναληθή

στοιχεία, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22

του Ν. 1599/1986, η εν λόγω διοικητική πράξη ανακαλείται.

3. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα 

α)  Ένταξη  πρόσθετων  εγγράφων  στη  διακίνηση  με  τηλεομοιοτυπία  ή

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (παρ. 6, άρθρο 10)

Η παράγραφος 6 του άρ. 14 του Ν. 2672/ 1998 (ΦΕΚ 290 Α΄) προέβλεπε

ότι  οι  αιτήσεις,  οι  προσφορές  και  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  για  α)  τις

διαδικασίες  πρόσληψης  προσωπικού  με  οποιαδήποτε  σχέση,  β)  τους

διαγωνισμούς ή διαδικασίες  ανάθεσης  δημοσίων έργων, μελετών,  προμηθειών

και  παροχής  υπηρεσιών  ή  σε  άλλους  δημόσιους  διαγωνισμούς  οι  οποίοι

πραγματοποιούνται βάσει προκήρυξης, δεν θα διακινούνταν με τηλεομοιοτυπία

ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εκτός αν οριζόταν διαφορετικά από ειδικές διατάξεις

ή την οικεία προκήρυξη ή πρόσκληση συμμετοχής.  
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Με τον παρόντα νόμο διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του προηγούμενου

νόμου και οι εν λόγω αιτήσεις, προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής

εντάσσονται πλέον στην κατηγορία εγγράφων που μπορούν να διακινούνται

με  τηλεομοιοτυπία  και  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  εκτός  αν  ορίζεται

διαφορετικά  από  ειδικές  διατάξεις  ή  την  οικεία  προκήρυξη  ή  πρόσκληση

συμμετοχής  με  βάση  ειδική  αιτιολογία.  Για  το  λόγο  αυτό  επισημαίνεται  ότι

απαιτείται  ιδιαίτερη  μέριμνα  από  τις  καθ’  ύλην  αρμόδιες  υπηρεσίες  κατά τη

σύνταξη των παραπάνω προκηρύξεων ή προσκλήσεων συμμετοχής.

β)  Επικύρωση εγγράφων που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία (παρ. 7, άρθρο

10)

Σύμφωνα με το ν. 2690/99, αρ.11, παρ.2 & 3, η επικύρωση αντιγράφου

από το  πρωτότυπο  ή  από  το  ακριβές  αντίγραφο  μίας  αρχής  που εξέδωσε  το

πρωτότυπο,  μπορεί  να  ζητηθεί  από  οποιαδήποτε  διοικητική  αρχή.  Οι

διοικητικές  αρχές  οφείλουν  να  δέχονται  επικυρωμένα  αντίγραφα

πιστοποιητικών βεβαιώσεων ή άλλων δικαιολογητικών στοιχείων.   

Με το νέο νόμο τα έγγραφα που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία (των

οποίων οι κατηγορίες αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρ. 14 του Ν.2672/1998,

ΦΕΚ  290  Α΄)   μπορούν  πλέον  να  επικυρώνονται  από  τον  εξουσιοδοτημένο

υπάλληλο της υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται.  Τα επικυρωμένα αυτά

έγγραφα  έχουν  ισχύ  ακριβούς  αντιγράφου  και  κατά  συνέπεια  γίνονται

αποδεκτά από τις υπόλοιπες διοικητικές αρχές.

γ)  Διακίνηση εγγράφων με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (παρ. 8, άρθρο 10)

Για  τη  συντόμευση  του  χρόνου  διακίνησης  εγγράφων,  οι  υπηρεσίες  οι

οποίες διαθέτουν την απαραίτητη ηλεκτρονική υποδομή, οφείλουν να διακινούν

με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα έγγραφα εκείνα που σύμφωνα με την παρ. 4

του άρ. 14 του Ν.2672/1998 μπορούν να διακινούνται με τον τρόπο αυτόν (όσα

δηλαδή δεν χρειάζονται ψηφιακή υπογραφή).
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4. Διαβίβαση αιτήσεων από τα Κ.Ε.Π. (παρ. 4, άρθρο 11)

Τα  ΚΕΠ  οφείλουν  να  διαβιβάζουν  προς  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  τις

υποβληθείσες σε αυτά αιτήσεις, εντός της επομένης από την υποβολή τους ημέρα.

5. Έλεγχος ταυτοπροσωπίας (παρ. 7, άρθρο 11)

Με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 3230/2004 συμπληρώνεται

η παρ. 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ώστε να μην είναι

απαραίτητη η δημιουργία αντιγράφου του δελτίου ταυτότητας, όταν οι αιτήσεις

των  πολιτών  για  έκδοση  διοικητικής  πράξης  υποβάλλονται  μέσω  Κ.Ε.Π.,

ορίζοντας ότι οι αιτήσεις αυτές θεωρείται ότι υποβάλλονται αυτοπροσώπως στην

αρμόδια υπηρεσία αφού ο έλεγχος των στοιχείων της ταυτότητας γίνεται από τα

Κ.Ε.Π.  τα  οποία  αποτελούν  δημόσια  υπηρεσία.  Συνεπώς,  καταργείται  ο

διαδοχικός έλεγχος ταυτοπροσωπίας από τα ΚΕΠ και τις αρμόδιες υπηρεσίες -

τελικούς  αποδέκτες  που  πραγματοποιούταν  μέχρι  σήμερα  μέσω  της

αναπαραγωγής, επικύρωσης και διακίνησης φωτοαντιγράφων ταυτότητας.  

Εκτός των ανωτέρω ρυθμίσεων που αφορούν σε βελτίωση των διοικητικών

διαδικασιών  στις  οποίες  εμπλέκονται  και  τα  ΚΕΠ,  ένας  ακόμη  σκοπός  της

παρούσας  επικοινωνίας  είναι  και  η  αντιμετώπιση  χρονοβόρων  εσωτερικών

διαδικασιών  των  ΚΕΠ  που  δυσχεραίνουν  το  έργο  του  προσωπικού  και

δημιουργούν καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση υποθέσεων των  Πολιτών.

 Παρά τη μέχρι σήμερα επιτυχημένη πορεία των ΚΕΠ που αποτελούν ένα

καινοτόμο  πρόγραμμα  διοικητικών  αλλαγών,  έχουν  αναπτυχθεί  ορισμένες

παράπλευρες  εσωτερικές  διεργασίες  μη  προστιθέμενης  αξίας  (όπως  λ.χ.  η

αποστολή  διαβιβαστικών  εγγράφων  προς  τα  άλλα  ΚΕΠ  και  τις  αρμόδιες

Υπηρεσίες)  που  αναλώνουν  τους  οικονομικούς  και  χρονικούς  πόρους  του

συστήματος.   Οι  παρεμβάσεις  που προτείνονται  για το  σκοπό αυτό αφορούν

ειδικότερα α) την κατάργηση του διαβιβαστικού εγγράφου που συνοδεύει  τις

αιτήσεις  Πολιτών  προς  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες,  β)  την  εντατικοποίηση  της
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χρήσης ηλεκτρονικών μέσων για τη διαβίβαση αιτήσεων από τα ΚΕΠ προς τις

καθ’  ύλην  αρμόδιες  υπηρεσίες  και  γ)  την  κατάργηση  τήρησης  αρχείου  των

υποθέσεων των πολιτών από τα ΚΕΠ.

Σημειώνεται  ότι  οι  παρεμβάσεις  αυτές  θα  ενσωματωθούν  στα  ψηφιακά

έντυπα του συστήματος των ΚΕΠ (e-kep) με μέριμνα της υπηρεσίας μας.

α) Κατάργηση Διαβιβαστικού    

Τα ΚΕΠ για να προωθήσουν τις αιτήσεις των Πολιτών προς τις αρμόδιες

υπηρεσίες  τυπώνουν και  διακινούν διαβιβαστικό έγγραφο,  το  οποίο  κρίνεται

περιττό εφόσον δεν παράγει προστιθέμενη αξία. Επιπρόσθετα η συγκεκριμένη

πρακτική επιβαρύνει οικονομικά και χρονικά τη λειτουργία των ΚΕΠ και κατά

συνέπεια  καταργείται.  Το  διαβιβαστικό  έγγραφο  θα  είναι  ενσωματωμένο  στο

ισχύον  έντυπο  της  αίτησης,  το  οποίο  θα  αποστέλλεται  προς  την  αρμόδια

υπηρεσία με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται.

β) Χρήση e-mail και FAX

Η  διακίνηση  εγγράφων  με  ηλεκτρονικά  μέσα,  ειδικότερα  με  την

τηλεομοιοτυπία  (FAX)  και  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  (Ε-mail)  έχει  πλέον

καθιερωθεί.   Ωστόσο,  τα  ΚΕΠ  εξακολουθούν  να  προωθούν  τις  αιτήσεις  των

Πολιτών στις αρμόδιες υπηρεσίες  μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσιών  courier.  Η

εντατικοποίηση  της  χρήσης  των  ανωτέρω  ηλεκτρονικών  μέσων  για  την

προώθηση των αιτήσεων Πολιτών στις αρμόδιες υπηρεσίες κρίνεται επιτακτική,

ιδιαίτερα  όσον  αφορά στις  αιτήσεις  για  έκδοση  ενδιάμεσων  δικαιολογητικών

που αφορούν τις υποθέσεις Πολιτών.  

γ) Κατάργηση αρχείου στα ΚΕΠ    

 Η τήρηση αρχείου των υποθέσεων που προωθούν τα ΚΕΠ αποτελεί αρμοδιότητα

της εκάστοτε  αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία εκδίδει την τελική πράξη.  Εφεξής

στα  ΚΕΠ  καταργείται  το  αναλυτικό  αρχείο  υποθέσεων.  Τα  ΚΕΠ  θα  τηρούν

ηλεκτρονικά  ένα  περιληπτικό  αρχείο  πρωτοκόλλου  (εισερχόμενων  –

εξερχόμενων).   Στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο από τον υπεύθυνο του
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ΚΕΠ, ο Πολίτης που παραλαμβάνει τη διοικητική πράξη που έχει ζητήσει,  θα

υπογράφει  σε  εκτυπωμένη  σελίδα  του  ηλεκτρονικού  πρωτοκόλλου.   Το

ηλεκτρονικό αρχείο  θα τηρείται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο

(2) ετών, για την αναπαραγωγή της αίτησης σε περίπτωση λάθους.        

Η  συμβολή  σας  στην  υλοποίηση  των  ανωτέρω  αναφερομένων  θα

συνδράμει  στην περαιτέρω βελτίωση της  ποιότητας  των παρεχομένων από τα

ΚΕΠ  υπηρεσιών,  θα  εντείνει  την  προσπάθεια   για  την  συνεχώς  βελτιούμενη

εξυπηρέτηση  του  Πολίτη  και  τελικά  θα  εμβαθύνει  τη  Δημοκρατία  της

καθημερινότητας.

    Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης

                           &  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

                               Παναγιώτης Γεωργιάδης
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