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Με  αφορμή  αίτηση  πολίτη  που  αφορά  την  κατάθεση  δικογράφων  στις  αρμόδιες
δικαστικές αρχές, μέσω Κ.Ε.Π., σας πληροφορούμε τα εξής: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 3130/02 (ΦΕΚ 102/Α’), αποστολή των Κ.Ε.Π.
είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση των υποθέσεων
των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης
σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

2. Σύμφωνα  με  την  διάταξη  της  παραγράφου  11  του  άρθρου  16  του  Ν.
3345/05(ΦΕΚ  138/Α’),  με  κοινές  αποφάσεις  του  Υπουργού  Εσωτερικών,
Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και  του  κατά  περίπτωση  αρμοδίου
Υπουργού καθορίζονται οι διοικητικές διαδικασίες με τα αντίστοιχα έντυπά τους,
που πραγματοποιούνται και από τα Κ.Ε.Π. 

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 126 περί « Άσκησης ένδικων βοηθημάτων και
μέσων» του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/99,ΦΕΚ97 τεύχος Α/17-5-
1999),  προβλέπεται  ότι,  «  για  την  κατά  τις  προηγούμενες  παραγράφους
κατάθεση,  συντάσσεται  πράξη επάνω στο δικόγραφο,  η οποία διαλαμβάνει  τη
χρονολογία της κατάθεσης, το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που το παρέλαβε
και  εκείνου  που  το  κατάθεσε,  καθώς  και  τον  αριθμό  καταχώρισής  του…
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υπογράφεται δε από τον υπάλληλο που το παραλαμβάνει, καθώς και από εκείνον
που το καταθέτει». 

4. Σημειώνεται ότι η κατάθεση του δικογράφου γίνεται στην Γραμματεία της έδρας
του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται ( παρ. 1 άρθρου 126 του Κ.Δ.Δ.) και η
απαγόρευση κατάθεσης του ενδίκου βοηθήματος σε αρχές όπως η αστυνομική, η
δημοτική κλπ. θεσπίσθηκε, κατά την αιτιολογική έκθεση του Κώδικα, αφενός για
να  αποφεύγονται  οι  τυπικές  ακυρότητες  καταθέσεως  των  δικογράφων  και
αφετέρου  για  να  αντιμετωπίζεται  η  αβεβαιότητα  ως  προς  την  χρονολογία
κατάθεσής τους.  

5. Ενόψει  των ανωτέρω, τα Κ.Ε.Π. δεν νομιμοποιούνται  να παραλαμβάνουν από
πολίτες δικόγραφα προς κατάθεση, αφού η κατάθεση δικογράφων δεν μπορεί να
αποτελέσει πιστοποιημένη διαδικασία, αλλά ούτε και ως «λευκή» αίτηση μπορεί
να  παραληφθεί,  καθόσον  η  κατάθεση  δικογράφων  στα  δικαστήρια  γίνεται
αποκλειστικά  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κ.Δ.Δ.,  ο  οποίος  προβλέπει  την
υπογραφή  πράξης  κατάθεσης εκ  μέρους   του  καταθέτοντος,  ή  όποιου  έχει
ορισθεί  ως  εκπρόσωπος  αυτού,  ενέργεια  η  οποία  δεν  περιλαμβάνεται  στις
αρμοδιότητες   των  υπαλλήλων  του  Κ.Ε.Π.,  οι  οποίοι  δεν  μπορούν,  με  την
ιδιότητά τους αυτή να θεωρηθούν ως εκπρόσωποι των πολιτών για την κατάθεση
δικογράφων  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                Απόστολος Ανδρεουλάκος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :

- Όλα τα Κ.Ε.Π. ( με e-mail)

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Υπουργείο Δικαιοσύνης
Γ.Δ. Διοίκησης Δικαιοσύνης 

          Τμήμα Οργάνωσης Δικαστηρίων και Δικαστικών
Λειτουργών
Μεσογείων 96
Τ.Κ. 11527 Αθήνα 

- κ.Νικόλαο Μακρή 
Λεωνίδου 4 – Χαριλάου
542 50 Θεσσαλονίκη

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
- Γραφείο Γενικής Διευθύντριας 

Απλούστευσης Διαδικασιών &
Παραγωγικότητας 

- Δ/νση Οργάνωσης Λειτουργίας
Κ.Ε.Π.

     -    Δ/νση Σχέσεων Κράτους Πολίτη
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