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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  

 
 

Αθήνα,  24  Οκτωβρίου 2019 

Αριθ. Πρωτ: 

ΔΑΔ/ΤΣΑΔ/Φ.15/οικ.36868 

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15  ΠΡΟΣ: 
Όλα τα ΚΕΠ της Χώρας  
kep-all@kep.gov.gr 
 
 

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα 

Πληροφορίες: Μ. Βοΐδάκου  

Τηλέφωνο: 213 1313- 108 

FAX: 213 1313- 119 

E – mail: m.voidakou@ydmed.gov.gr      
 

 
Θέμα: «Διακίνηση διοικητικών εγγράφων από τα ΚΕΠ κατά τη διεκπεραίωση 

πιστοποιημένων διαδικασιών».  

 

Με αφορμή συχνά ερωτήματα που υποβάλλονται εγγράφως και προφορικά 
στην Υπηρεσία μας από τα ΚΕΠ της χώρας σχετικά με τον τρόπο διακίνησης των 
εγγράφων μεταξύ αυτών και των φορέων έκδοσης στο πλαίσιο διεκπεραίωσης 
πιστοποιημένων διαδικασιών, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

Όπως είναι ήδη γνωστό με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές 
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 

Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄/161) και λοιπές 
ρυθμίσεις», καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους 
με όλο το Δημόσιο Τομέα. 

Από την έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων, έγγραφα τα οποία διακινούνται 
με τηλεομοιοτυπία (φαξ) μεταξύ των Υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των 
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, δεν επικυρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της 
Υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται είτε αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
από την ίδια την παραλαμβάνουσα Υπηρεσία είτε αυτά πρόκειται να χορηγηθούν 
στον ενδιαφερόμενο πολίτη, ο οποίος στη συνέχεια θα τα προσκομίσει σε υπηρεσίες 
και φορείς που υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο του ν. 4250/2014.  

Έγγραφα τα οποία - κατά τα ανωτέρω - διακινούνται με τηλεομοιοτυπία μεταξύ 
των Υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού 
επικυρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Υπηρεσίας προς την οποία 
αποστέλλονται μόνο στην περίπτωση που αυτά θα χορηγηθούν σε πολίτη, ο οποίος 
ακολούθως θα τα υποβάλει σε ιδιωτικούς φορείς. 
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Συνεπώς, και οι υπάλληλοι των ΚΕΠ επικυρώνουν τα έγγραφα που 
παραλαμβάνουν από τις εκδούσες αρχές - μέσω τηλεομοιοτυπίας- μόνο στην 
περίπτωση που αυτά πρόκειται να υποβληθούν σε ιδιωτικό φορέα. 

Περαιτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη της παρ. 1 του  άρθρου 13 του ν. 
4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» 
σύμφωνα με την οποία είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων, 
πληροφοριών και δεδομένων που εκδίδουν ή διαχειρίζονται οι φορείς του δημόσιου 
τομέα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, χρησιμοποιώντας, ιδίως, ως μέσο 
διακίνησης το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail),  διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 

Α. Στην περίπτωση που το διακινούμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail) έγγραφο φέρει προηγμένη ψηφιακή υπογραφή του εκδότη, ο υπάλληλος του ΚΕΠ 
προωθεί το σχετικό έγγραφο στην ηλεκτρονική θυρίδα του ενδιαφερόμενου καθώς 
μόνο με ηλεκτρονικά μέσα έχει ισχύ το εν λόγω ηλεκτρονικό έγγραφο.  

Eάν το ηλεκτρονικό έγγραφο πρέπει να εκτυπωθεί και να χορηγηθεί στον 
ενδιαφερόμενο σε έντυπη μορφή, ο αρμόδιος υπάλληλος του ΚΕΠ το επικυρώνει, είτε 
αυτό πρόκειται να κατατεθεί σε φορέα που υπάγεται στο ρυθμιστικό πεδίο του ν. 
4250/2014 είτε σε ιδιωτικό φορέα.  

Και τούτο επειδή, έγγραφα που φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
(ψηφιακή υπογραφή) και χρειάζεται να εκτυπωθούν για να διακινηθούν περαιτέρω, 
δεδομένου ότι δε φέρουν κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο της γνησιότητάς τους 
στην έντυπη μορφή τους, επικυρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
προκειμένου στη συνέχεια να μπορούν να υποβληθούν σε απλά, ευκρινή 
φωτοαντίγραφα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4250/2014. 

Β. Στην περίπτωση που το διακινούμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail) έγγραφο δεν φέρει προηγμένη ψηφιακή υπογραφή αλλά φέρει φυσική 

υπογραφή του εκδότη και είναι σε μορφή σαρωμένου εγγράφου, ο υπάλληλος του ΚΕΠ 
το επικυρώνει μόνο όταν αυτό πρόκειται να κατατεθεί σε ιδιωτικό φορέα. Η 
επικύρωση γίνεται όπως και για τα διακινούμενα μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) 

έγγραφα αναγράφοντας κατ΄ αντιστοιχία την ένδειξη «παρελήφθη μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου». 

 

H Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

  

Έλλη Σιμάτου 

 

Εσωτερική Διανομή 
-Γραφείο Υφυπουργού, κ. Γ. Γεωργαντά 
 (y.hormova@mindigital.gr, k.deli@mindigital.gr) 
-ΔΑΔ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
H Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών 
Του Υπουργείου Εσωτερικών 

Μαρίνα Χρύση 
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