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ΘΕΜΑ: Τήρηση Αρχείου στα ΚΕΠ 
 
 
 Σε απάντηση των από 23 και 24 Νοεµβρίου ερωτηµάτων σας σχετικά µε την 

εκκαθάριση του υπάρχοντος αρχείου των Κ.Ε.Π σας ενηµερώνουµε τα εξής: 

 

 Η εκκαθάριση του αρχείου που έχει συγκεντρωθεί στα Κ.Ε.Π πριν τις 5/03/04, 

εµπίπτει στις διατάξεις του Π∆ 480/85 (ΦΕΚ 173 Α΄ - 14/10/04),  «Εκκαθάριση των αρχείων 

των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ιδρυµάτων, νοµικών προσώπων δηµοσίου 

δικαίου και συνδέσµων αυτών».  Στο συγκεκριµένο Π.∆. υπάρχει αναλυτική περιγραφή 

εγγράφων µε τον αντίστοιχο χρόνο διατήρησής τους σε έτη.   Συγκεκριµένα, ο χρόνος 

υποχρεωτικής διατήρησης των αιτήσεων για έκδοση ληξιαρχικών πράξεων ανέρχεται 

στα δύο έτη.  Για όσα έγγραφα δεν περιλαµβάνονται στην αναλυτική λίστα του Π∆ 

480/85, ο χρόνος αυτός ανέρχεται στα τρία έτη. 

 

 Μετά την παρέλευση του υποχρεωτικού διαστήµατος διατήρησής τους µπορείτε να 

προβείτε στη διαδικασία εκκαθάρισης των παλαιών αρχείων, µε τον τρόπο που υπαγορεύεται   



στα άρθρα 5-8 του προαναφερθέντος Π.∆..   Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει τη συγκρότηση 

τριµελούς επιτροπής, η οποία µε απόφασή της κρίνει ποια αρχεία µπορούν να καταστραφούν.   

Εν συνεχεία τα πρακτικά της Επιτροπής υποβάλλονται στους ΟΤΑ, προκειµένου να εκδοθούν 

αποφάσεις των συµβουλίων τους για καταστροφή η µη των αρχείων που έχουν επιλέξει οι 

Επιτροπές.  Τέλος, πριν την καταστροφή των επιλεχθέντων αρχείων καλούνται τα γενικά 

Αρχεία του Κράτους που κρίνουν εάν κάποια έγγραφα είναι ιστορικής σηµασίας και δεν 

πρέπει να καταστραφούν.     

 

  Με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α, ∆ΙΑ∆Π/Α/5291 που µπορείτε να βρείτε και στο 

δικτυακό τόπο www.gspa.gr (πορεία αναζήτησης ∆ηµόσια ∆ιοίκηση- Εκσυγχρονισµός – 

ΚΕΠ – Κοινή Εγκύκλιος για ΚΕΠ ν. 3230/04),  καθορίσθηκε ότι πλέον (µετά την ηµεροµηνία 

έκδοσης της εγκυκλίου, δηλ. µετά την 5/03/04), στα ΚΕΠ θα τηρείται µόνο περιληπτικό 

αρχείο πρωτοκόλλου (πίνακας εισερχοµένων- εξερχοµένων) σε ηλεκτρονική µορφή για 

διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δύο ετών.  Αν κρίνεται σκόπιµο από τον υπεύθυνο του ΚΕΠ, οι 

πολίτες θα υπογράφουν σε εκτυπωµένη σελίδα του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου για τη 

διοικητική πράξη που παραλαµβάνπυν.   

 

Εποµένως, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Newsphone για να καθορίσετε τον τρόπο 

µε τον οποίο θα τηρείται το περιληπτικό αρχείο, ούτως ώστε να συνδυάζεται η µεγαλύτερη 

δυνατή εξασφάλιση για τα ΚΕΠ σχετικά µε την πορεία των υποθέσεων των πολιτών, µε το 

µικρότερο δυνατό όγκο αρχείου.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση, µετά τη διεκπεραίωση της 

κάθε υπόθεσης, η τήρηση αναλυτικού αρχείου που περιλαµβάνει φάκελο µε όλα τα 

δικαιολογητικά του πολίτη, ανήκει στις αρµοδιότητες των καθ’ ύλην αρµοδίων 

υπηρεσιών και όχι των ΚΕΠ.  Μετά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών το 

ΚΕΠ δεν φέρει καµία ευθύνη για το φάκελο της κάθε υπόθεσης.         

 

Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις 

 

       Η ∆ιευθύντρια 

 

       Μαίρη Κοτρωνιά 

 

 

   

 


