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Αθήνα, 16   Φεβρουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.:

ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ15/ 11 /οικ.4303

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

2. ΥΑΠ - «ΕΡΜΗΣ»
Υπόψη κ. Φ. Κακλαμάνη 
f  .  kaklamanis  @  syzefxis  .  gov  .  gr

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα
FAX: 213 131 3173

E – mail: dolkep@ydmed.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή κόστους Μεγαροσήμων»

Σας  ενημερώνουμε  ότι  στις  διατάξεις  του  N.  4043/2012  (ΦΕΚ  25/Α)
περιλαμβάνεται  ρύθμιση  με  την  οποία  αναπροσαρμόστηκαν  τα  κόστη
Μεγαροσήμου. Συγκεκριμένα:

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α της παρ. 3 του άρθρου 6Α

του νόμου αυτού αναπροσαρμόζεται σε τρία (3) ευρώ το κόστος για κάθε
αίτηση προς το Πρωτοδικείο ή οποιαδήποτε Πολιτική ή Δικαστική Αρχή ή
Διοικητικό Δικαστήριο.

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ζ της παραγράφου 3 του ίδιου
άρθρου  αναπροσαρμόζεται  σε  δύο  (2)  ευρώ  το  κόστος  για  κάθε
αντίγραφο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται  από οποιαδήποτε δικαστική
Αρχή,  νομικό  πρόσωπο  δημοσίου  δικαίου  αρμοδιότητας  Υπουργείου
Δικαιοσύνης,  Δικηγορικούς  Συλλόγους,  Συμβολαιογραφικούς  Συλλόγους
και  Συλλόγους  Δικαστικών  Επιμελητών,  πλην  των  πιστοποιητικών
Ποινικού Μητρώου.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιείται αναλόγως ο αριθμός των μεγαροσήμων
τα οποία επισυνάπτονται στα αιτήματα πολιτών τα οποία υποβάλλονται μέσω των
ΚΕΠ και απευθύνονται στις ανωτέρω δικαστικές Αρχές.

Παρακαλείται  η  Υπηρεσία  Ανάπτυξης  Πληροφορικής  (ΥΑΠ)  στην  οποία
διαβιβάζεται το παρόν να μεριμνήσει για την επικαιροποίηση τόσο της αντίστοιχης
διοικητικής πληροφορίας στην πύλη «ΕΡΜΗΣ», όσο και για την τροποποίηση στον
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αριθμό των απαιτούμενων μεγαροσήμων τα οποία αναφέρονται στα απαραίτητα
δικαιολογητικά  επί  των  αιτήσεων  του  EKEP-ERMIS οι  οποίες  απευθύνονται  στις
δικαστικές αρχές για την έκδοση πιστοποιητικών ή αντιγράφων, πλην της αίτησης η
οποία  αφορά  στην  έκδοση  πιστοποιητικού  ποινικού  μητρώου  για  την  οποία
απαιτούνται μόνο τα μεγαρόσημα των τριών ευρώ.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Π. Κρομμύδας

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως

- Γεν. Δ/νση Δ/κης Οργάνωσης & Διαδικασιών 


