
                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ 
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ

Αθήνα,   4   Μαίου 2011
Αρ. Πρ:
ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ15/ 9 /οικ.9090

ΠΡΟΣ:
FAX: 210-3389147 Όλα τα ΚΕΠ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΚΟΙΝ:
1. ΕΡΜΗΣ 
(ermis  _  support  @  syzefxis  .  gov  .  gr  )για
ενημέρωση www  .  ermis  .  gov  .  gr &
www.kep.gov.gr 
2. E-value (i. dogas@evalue.gr, 
m  .  kitsi  @  evalue  .  gr  ) για ενημέρωση
τηλεφωνικού κέντρου 1500

3.ΥΑΠ (f  .  kaklamanis  @  ypes  .  gov  .  gr) 
ΕΠΠΕ 1500(m.kou@yap.gov.gr

Δ/νση: Β. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα
e-mail:
Πληροφορίες:

dolkep  @  ypes  .  gov  .  gr 
Α. Μάντεση

Θέμα  :  «Έκδοση  τροποποιητικής  ΚΥΑ  για  διαδικασίες  αρμοδιότητας  του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.»

Σας  ενημερώνουμε  ότι  δημοσιεύθηκε  η  αριθμ.  πρωτ.
ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/83/οικ.24101/2010  τροποποιητική  ΚΥΑ (ΦΕΚ  1866/Β’/2010,  ΑΔΑ:
4IΦΦΚ-8)   για πιστοποιημένες στα ΚΕΠ διαδικασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα «Τροποποίηση της
με  αρ.  ΔΙΑΔΠ/Ε/941/23-01-2003  (ΦΕΚ  54/Β’/23-01-2003)  περί  καθορισμού
διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που
διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).». 

  Με την ανωτέρω  απόφαση τροποποιούνται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
για την έκδοση άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
παροχής  υπηρεσιών  ασφαλείας  και  για  την  έκδοση  άδειας  λειτουργίας  ιδιωτικής
επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του ν. 2518/97.

Επίσης  πιστοποιούνται  δύο  νέες  διαδικασίες  οι  οποίες  εφεξής  θα
διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ, η ανανέωση άδειας λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης
παροχής  υπηρεσιών  ασφαλείας  καθώς  και  η  ανανέωση  άδειας  εργασίας
προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Τέλος,  καταργείται  η  διεκπεραίωση  των  εξής  τεσσάρων  (4)  διοικητικών
διαδικασιών από τα ΚΕΠ, λόγω τροποποίησης των σχετικών διατάξεων:

i. Xορήγηση άδειας διαμονής πολιτών Ε.Ε. που δεν έχουν το δικαίωμα αυτό
βάσει άλλων διατάξεων του Κοινοτικού δικαίου.

ii. Χορήγηση  άδειας  διαμονής  πολιτών  Ε.Ε  όταν  είναι  μέλη  οικογένειας
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πολίτη της Ε.Ε
iii.  Χορήγηση   άδειας  διαμονής  πολιτών  Ε.Ε.  για  άσκηση  έμμισθης

δραστηριότητας
iv. Χορήγηση  άδειας  διαμονής  πολιτών  Ε.Ε  για  άσκηση  μη  μισθωτής

δραστηριότητας- ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

                                                                          Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
 

                                                                                   Π. Κρομμύδας

Εσωτερική διανομή: 
 Γεν. Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών 


