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Θέμα:  Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών που διεκπεραιώνονται μέσω των
Κ.Ε.Π, του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Αποδήμων Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Α.) και
των Προξενικών Αρχών.

Τα ΚΕΠ έχουν αποτελέσει  καταξιωμένο  και  απόλυτα αποδεκτό από τους  πολίτες
θεσμό στη χώρα μας.  Θέλοντας να επεκτείνουμε και στους απόδημους Έλληνες του
εξωτερικού  τις  υπηρεσίες  που  τα  ΚΕΠ  έχουν  προσφέρει  και  εξακολουθούν  να
προσφέρουν σε όλους τους Έλληνες πολίτες,  το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης,  σε  συνεργασία  με  το  Υπουργείο  Εξωτερικών,
εξέδωσαν  την  Κ.Υ.Α.  αριθμ.  ΔΙΑΔΠ/25036/2006  «Καθορισμός  διοικητικών
διαδικασιών  που  διεκπεραιώνονται  μέσω  Κ.Ε.Π,  του  Κέντρου  Εξυπηρέτησης
Πολιτών Αποδήμων Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Α.) και των Προξενικών Αρχών» (ΦΕΚ 1655
Β΄/10-11-2006) με  την  οποία:  α) δέκα διαδικασίες  των  Προξενικών  Αρχών  θα
διεκπεραιώνονται  πλέον  και  από  τα  Κ.Ε.Π και  το  Κ.Ε.Π.Α και  β)  εξακόσιες
πενήντα  περίπου  διαδικασίες  των  Κ.Ε.Π  θα  διεκπεραιώνονται  και  από  τις
Προξενικές Αρχές και το Κ.Ε.Π.Α. 

α) Διαδικασίες των Προξενικών Αρχών οι οποίες διεκπεραιώνονται και από τα
Κ.Ε.Π
 
Δέκα διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από τις Προξενικές Αρχές του
Υπουργείου  Εξωτερικών,  πλέον  διεκπεραιώνονται  και  μέσω  των  Κ.Ε.Π  και  του
Κ.Ε.Π.Α.  Οι διαδικασίες αυτές είναι: 

1. Αιτήσεις παροχής πληροφοριών και αναφορές προς τις προξενικές αρχές
2. Έκδοση  αντιγράφων  ληξιαρχικών  πράξεων  γεννήσεως,  γάμου,  θανάτου,

προσθήκης ή μεταβολής ονόματος ή επωνύμου
3. Χορήγηση αντιγράφων πιστοποιητικών στρατολογίας που έχουν εκδοθεί από την

προξενική αρχή
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4. Χορήγηση πιστοποιητικών μετοικεσίας  που έχουν εκδοθεί  από την προξενική
αρχή

5. Θεώρηση  πιστοποιητικών  ή  βεβαιώσεων  τίτλων  σπουδών  για  στρατολογική
χρήση, εφόσον απαιτείται προξενική θεώρηση 

6. Θεώρηση βεβαιώσεων ή και αποδείξεων σχετικών με νοσηλεία 
7. Παροχή συγκαταθέσεων γονέων για έκδοση διαβατηρίων ανηλίκων
8. Γνωστοποίηση θανάτου  διαθέτη  για  δημοσίευση διαθήκης  κατατεθειμένης  σε

προξενική αρχή
9. Χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στα προξενικά μητρώα
10. Χορήγηση αντιγράφων πιστοποιητικών μονίμου κατοίκου εξωτερικού   

Τα έντυπα για τις ανωτέρω διαδικασίες τα οποία διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με
το Υπουργείο Εξωτερικών, βρίσκονται ήδη καταχωρημένα στην ιστοσελίδα των ΚΕΠ
και στην εφαρμογή e-kep, στην οποία θα πρέπει να ανατρέχετε για τη διεκπεραίωσή
τους.  Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα
αποστέλλονται  από τα Κ.Ε.Π στο Κέντρο Εξυπηρέτησης  Αποδήμων  Ελλήνων
(Κ.Ε.Π.Α), Ακαδημίας 3, Αθήνα.  Επίσης τα Κ.Ε.Π για οποιαδήποτε πληροφορία
σχετικά με τις διαδικασίες των Προξενικών Αρχών μπορούν να απευθύνονται  στο
Κ.Ε.Π.Α στα τηλέφωνα 210 – 3682041-46.  

β) Διαδικασίες των Κ.Ε.Π οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Προξενικών
Αρχών

Όλες οι διαδικασίες των Κ.Ε.Π οι οποίες δεν προϋποθέτουν την πληρωμή τέλους,
παραβόλου  κλπ (οι  υπάρχουσες,  καθώς και  όσες  θα πιστοποιούνται  στο  μέλλον),
εφεξής θα διεκπεραιώνονται και μέσω των Προξενικών Αρχών και του Κ.Ε.Π.Α.  Τα
απαιτούμενα  δικαιολογητικά  θα  υποβάλλονται  και  θα  παραμένουν  στις
προξενικές αρχές,  οι οποίες εν συνεχεία θα διαβιβάζουν μόνο τις αιτήσεις στα
Κ.Ε.Π,  βεβαιώνοντας  τον  αριθμό  και  το  είδος  των  δικαιολογητικών  που
υποβλήθηκαν με την αίτηση.  

Πληροφορούμε τις Προξενικές Αρχές με την ευκαιρία της εφαρμογής της ανωτέρω
Κ.Υ.Α, ότι πληροφορίες για τις διαδικασίες των Κ.Ε.Π τις οποίες θα διεκπεραιώνουν
βρίσκονται καταχωρημένες στην Ιστοσελίδα των ΚΕΠ (www  .  kep  .  gov  .  gr).   Επίσης οι
Προξενικές Αρχές μπορούν να απευθύνονται και στο Κ.Ε.Π.Α (0030210 – 3682041-
46),  καθώς  και  στο  helpdesk της  Newsphone (0030210-  9499500)  για  τεχνικά
ζητήματα.

Παρακαλούνται τα Κ.Ε.Π, το Κ.Ε.Π.Α και οι Προξενικές Αρχές, να φροντίσουν για
την  άμεση  εφαρμογή  των  παραπάνω,  ούτως  ώστε  να  υλοποιηθεί  ο  στόχος  της
εξυπηρέτησης  και  πληροφόρησης  των  αποδήμων  Ελλήνων  και  να  δημιουργηθεί
γέφυρα  εξυπηρέτησης  του  πολίτη  στην  Ελλάδα  και  στο  εξωτερικό  μέσω  των
Ελληνικών διοικητικών και προξενικών υπηρεσιών. 

      Ο Υφυπουργός ΕΣΔΔΑ                                   Ο Υφυπουργός Εξωτερικών

     Απόστολος Ανδρεουλάκος                                     Θεόδωρος Κασσίμης
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