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ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 30  Ιουλίου 2008  
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ5/81/21016 

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ:
1. Όλα τα ΚΕΠ
(με email)

2. ΥΠΕΣ
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας
ΟΤΑ

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα
FAX: 213 131 3260
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
E – mail: dolkep@ypesdda.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση υπευθύνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων πολιτών μέσω των ΚΕΠ»

Α. Με  αφορμή  ερώτημα  του  ΚΕΠ  Δήμου  Ηράκλειας  της  Ν.Α  Σερρών  σχετικά  με  τη
δυνατότητα διακίνησης υπευθύνων δηλώσεων του Ν. 1599/86 και εξουσιοδοτήσεων πολιτών
μεταξύ των ΚΕΠ μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  και  οι  εξουσιοδοτήσεις  πολιτών  είναι  ιδιωτικά  έγγραφα.
Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αντίγραφα των
εν λόγω εγγράφων επικυρώνονται από τις Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ μόνο
από  το  ακριβές  αντίγραφο  δικηγόρου  και  όχι  από  το  πρωτότυπο  ή  απλό
φωτοαντίγραφο που περιέρχεται μέσω fax. 

 Το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004 περί επικύρωσης εγγράφων που αποστέλλονται μέσω
τηλεομοιοτυπίας  ως  «ακριβούς  αντιγράφου»  έχει  εφαρμογή  μόνο  για  δημόσια
έγγραφα  τα οποία  αποστέλλονται  απευθείας από την εκδίδουσα υπηρεσία προς
άλλη δημόσια υπηρεσία ή τα ΚΕΠ.

 Συνεπώς υπεύθυνες  δηλώσεις  και  εξουσιοδοτήσεις  πολιτών οι  οποίες  διακινούνται
μεταξύ  των  ΚΕΠ  μέσω τηλεομοιοτυπίας  δεν  επικυρώνονται  ούτε  επέχουν  θέση
«ακριβούς αντιγράφου».

Με βάση τα ανωτέρω τα ΚΕΠ δε θα πρέπει να διακινούν εφεξής υπεύθυνες δηλώσεις ή
εξουσιοδοτήσεις πολιτών είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας είτε με άλλα συμβατικά μέσα.

Β. Με αφορμή την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων για το ανωτέρω θέμα μεταξύ των
ΚΕΠ μέσω χρήσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης με την οποία επικοινωνεί το ΥΠΕΣ με όλα
τα ΚΕΠ (kepall  @  kep  .  gov  .  gr) σας επισημαίνουμε επιπλέον και τα ακόλουθα:

 Η υποβολή ερωτημάτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΣ γίνεται με υπογραφή
του Προϊσταμένου εκάστου ΚΕΠ και όχι από οποιονδήποτε εργαζόμενο σε αυτό.

mailto:kepall@kep.gov.gr


 Η υποβολή ερωτημάτων έκαστου ΚΕΠ προς το ΥΠ.ΕΣ. με ταυτόχρονη κοινοποίησή
τους προς τα λοιπά ΚΕΠ της Χώρας θα πρέπει να αποφεύγεται καθόσον αφενός 
εξέρχεται πλήρως των αρμοδιοτήτων του, αφετέρου δε προκαλεί ακολουθία 
ερωτήσεων και απαντήσεων μεταξύ των ΚΕΠ η οποία δημιουργεί σύγχυση και εγείρει
αμφισβητήσεις, δεδομένου ότι οι απαντήσεις που δίδονται κατά κανόνα, στηρίζονται 
σε προσωπικές απόψεις και εκτιμήσεις για την εφαρμογή των νόμων.

 Η παροχή οδηγιών και εντολών που αφορούν στην ερμηνεία διατάξεων του ΥΠ.ΕΣ. 
άπτεται της αποκλειστικής αρμοδιότητας των οικείων Υπηρεσιών του. Συνεπώς, 
η αποστολή σχετικών διευκρινίσεων μεταξύ των ΚΕΠ γίνεται καθ΄ υπέρβαση 
των ορίων δράσης τους.   

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε, για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω καθώς σε αντίθετη
περίπτωση θα αναζητούνται πειθαρχικές ευθύνες.

Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, παρακαλείται,
για  την  κοινοποίηση  του  παρόντος  στα  Γραφεία  Νομαρχών,  Δημάρχων  και  Προέδρων
Κοινοτήτων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΖΩΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. Υφυπουργού (κ. Χ. Ζώη)
2. Γρ. Γεν. Διευθύντριας (κ. Ε. Βασιλείου)


