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ΘΔΜΑ: «Λεηηνπξγηθά ζέκαηα ηωλ ΚΔΠ θαη ζπλεξγαζία κε ηηο ινηπέο ππεξεζίεο 

ηνπ Γεκνζίνπ» 
 

Όπσο είλαη γλσζηό ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ απνηεινύλ έλαλ από ηνπο 

πιένλ επηηπρεκέλνπο ζεζκνύο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ. Ιδξύζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 3013/2002 θαη ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηώλ έρνπλ εθδνζεί 

Κνηλέο Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο θαη εγθύθιηεο νδεγίεο πνπ απνηππώλνπλ κε ζπγθεθξηκέλν 

θαη ιεπηνκεξή ηξόπν θάζε ζέκα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζώο  θαη θάζε 

αληηθείκελν ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

δεκνζίνπ.  

Σην πιαίζην ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο επνπηείαο, ηεο παξαθνινύζεζεο, ηνπ ειέγρνπ 

θαη ηνπ ζπληνληζκνύ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ ηνπ Υπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο κεηαξξύζκηζεο 

θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζε δηαπηζηώλεηαη όηη πθίζηαληαη πξαθηηθέο από ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ δεκνζίνπ νη νπνίεο παξεθθιίλνπλ από ηα νξηδόκελα ζηηο ζρεηηθέο  δηαηάμεηο γεγνλόο 

πξνμελεί δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠ κε άκεζν αξλεηηθό 

αληίθηππν ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ από ηα απηά θαη γεληθόηεξα ζηηο ζρέζεηο ησλ 

πνιηηώλ κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ.  
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Δηδηθόηεξα, ζέηνπκε ππόςε ζαο ηα αθόινπζα ζέκαηα θαη παξαθαινύκε γηα ηελ 

πηζηή ηήξεζή ηνπο βάζεη ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ: 

1. Μαδηθή παξαπνκπή πνιηηώλ από δεκόζηεο ππεξεζίεο πξνο ηα ΚΔΠ γηα 

ππνβνιή αηηήζεωλ 

Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, ηνπ αξ. 31, λ. 3013/2002, όπσο απηόο ηζρύεη, 

νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δηεθπεξαηώλνπλ ηα ΚΔΠ θαζνξίδνληαη κε Κνηλέο Υπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

ησλ θαζ’ ύιελ αξκόδησλ Υπνπξγώλ. Καηά ζπλέπεηα, δελ είλαη δπλαηή ε δηεθπεξαίωζε 

δηαδηθαζηώλ από ηα ΚΔΠ ρωξίο ηελ ηήξεζε ηεο αλωηέξω δηαδηθαζίαο θαη ε νπνία 

πξνϋπνζέηεη απαξαηηήηωο ηε ζπλεξγαζία ηνπ νηθείνπ θνξέα κε ην Τπνπξγείν 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη όρη κνλνκεξείο 

ελέξγεηεο. Δπίζεο, ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο  δελ είλαη ζύλλνκε θαη δελ ζπλάδεη κε 

όζα πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηωλ ΚΔΠ, ε 

θαζνδήγεζε ηωλ πνιηηώλ πξνο ηα απηά.   

Ωζηόζν, όπσο έρνπκε επηζεκάλεη θαη ζε πξνεγνύκελεο εγθύθιηνπο καο (πξόζθαηε 

ε αξηζκ. ΓΟΛΚΔΠ/Φ.8/151/31901/30-12-2009 εγθύθιηόο καο), παξαηεξείηαη όηη ππεξεζίεο 

ηνπ Γεκνζίνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπλ ηελ θαιύηεξε θαη ηαρύηεξε δηεθπεξαίσζε 

δηαδηθαζηώλ ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο, πξνβαίλνπλ θαη’ επαλάιεςε ζηνλ νξηζκό ησλ ΚΔΠ,  

σο αξκνδίσλ γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο, είηε κε αλαθνξά ηνπο ζηηο 

ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνπλ, είηε κε αλαθνηλώζεηο θαη εγθπθιίνπο, ρσξίο 

πξνεγνύκελε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο (ΥΓηΜΗΓ) ή ελεκέξσζή ηνπ. 

Δπίζεο δηαπηζηώλεηαη όηη ελώ εληάζζνληαη δηαδηθαζίεο πξνο δηεθπεξαίσζε κέζσ 

ησλ ΚΔΠ κε εηδηθόηεξεο δηαηάμεηο λόκνπ, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 31 

ηνπ λ. 3013/2002, νη θαζ’ ύιελ αξκόδηεο ππεξεζίεο δελ πξνβαίλνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

θαζύιελ αξκόδηα Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ ηνπ ΥΓηΜΗΓ, πξνθεηκέλνπ 

λα θαζνξηζηνύλ νη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο νξζήο εθηέιεζεο ηεο βνύιεζεο ηνπ λνκνζέηε 

ώζηε ζηε ζπλέρεηα λα ελεκεξσζνύλ θαη ηα ΚΔΠ. 

Τα αλσηέξσ έρνπλ σο απνηέιεζκα λα πξνζέξρνληαη νη πνιίηεο ζηα ΚΔΠ γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηώλ γηα ηηο νπνίεο ηα ΚΔΠ, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, 

είηε δελ λνκηκνπνηνύληαη, είηε δελ δύλαληαη λα εθηεινύλ εθόζνλ δελ έρνπλ ελεκεξσζεί, κε 

ζπλέπεηα λα δεκηνπξγείηαη ζύγρπζε ζηνπο πνιίηεο, δπζρέξεηεο ζηελ εμππεξέηεζή ηνπο, 

αδηθαηνιόγεηε ηαιαηπσξία ηνπο θαη λα ζίγεηαη ε αμηνπηζηία όρη κόλν ησλ ΚΔΠ αιιά 

γεληθόηεξα ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. 
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Οη δπζκελείο ζπλέπεηεο είλαη εληνλόηεξεο όηαλ ηα Μ.Μ.Δ., κε βάζε ηηο αλαθνηλώζεηο 

ησλ ππεξεζηώλ, ελεκεξώλνπλ αλάινγα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαη ηνπο πξνηξέπνπλ λα 

απεπζύλνληαη ζηα ΚΔΠ. 

Δπηπιένλ δηαπηζηώλεηαη όηη ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ 

δηεθπεξαηώλνληαη κέζσ ΚΔΠ, νη θαζ’ ύιελ αξκόδηεο ππεξεζίεο δελ παξαιακβάλνπλ θαη 

δελ πξσηνθνιινύλ ηα αληίζηνηρα αηηήκαηα πνιηηώλ όηαλ πξνζέξρνληαη απεπζείαο ζε 

απηέο, αιιά ηνπο παξαπέκπνπλ λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο κέζσ ησλ ΚΔΠ.  

Γηα ην ιόγν απηό επηζεκαίλεηαη όηη ε παξαιαβή αηηήζεωλ πνιηηώλ από ηηο 

θαζ’ ύιελ αξκόδηεο ππεξεζίεο είλαη απηνλόεηε ππνρξέωζε ηνπο δηαθνξεηηθά 

πξνβαίλνπλ ζε αδηθαηνιόγεηε κε εμππεξέηεζε θαη ηαιαηπωξία ηνπ πνιίηε. 

 

2. Με εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο Απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο πηζηνπνηεηηθώλ 

από ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ θαη παξαπνκπή ηωλ πνιηηώλ ζηα ΚΔΠ γηα 

ηελ έθδνζή ηνπο 

Όπσο είλαη γλσζηό κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3242/2004 (ΦΔΚ 102/Α΄) θαζηεξώζεθε ε 

απηεπάγγειηε αλαδήηεζε πηζηνπνηεηηθώλ ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε. Γηα πνιιά από ηα 

πηζηνπνηεηηθά, πνπ αλαδεηνύληαη απηεπάγγειηα από ηηο θαζ’ ύιελ αξκόδηεο γηα ηελ έθδνζε 

ηεο ηειηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ππεξεζίεο, πθίζηαηαη ε δπλαηόηεηα ηνπ πνιίηε λα αηηεζεί 

ηελ έθδνζή ηνπο κέζσ ησλ ΚΔΠ επεηδή ε ρξήζε ηνπο σο δηθαηνινγεηηθώλ πθίζηαηαη θαη ζε 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ ζρέζεηο ησλ πνιηηώλ κε θνξείο νη νπνίνη δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ξύζκηζεο όπσο είλαη ηα ΝΠΙΓ, νη ηξάπεδεο νη θιπ. 

Γηαπηζηώλεηαη όκσο όηη πνιιέο δεκόζηεο ππεξεζίεο, αληί λα αλαδεηνύλ 

απηεπάγγειηα ηα πξνβιεπόκελα από ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην πηζηνπνηεηηθά 

αξκνδηόηεηάο ηνπο, λα παξαπέκπνπλ ηνπο πνιίηεο ζηα ΚΔΠ γηα ηελ έθδνζή ηνπο. 

Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ε παξαπνκπή ησλ πνιηηώλ ζηα ΚΔΠ γηα ηελ ππνβνιή 

αίηεζεο γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ γέλλεζεο θαη  πνηληθνύ κεηξώνπ, πξνθεηκέλνπ απηά λα 

θαηαηεζνύλ ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο (π.ρ. αίηεζε γηα ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ γέλλεζεο γηα 

εγγξαθή ζε δεκνηηθά θαη λεπηαγσγεία ή γηα έθδνζε δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο).  

Τα ΚΔΠ πξνθεηκέλνπ λα κελ ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ ηαιαηπσξία ηνπ πνιίηε 

έρνπλ ιάβεη νδεγίεο λα δέρνληαη θαη λα δηεθπεξαηώλνπλ ηηο αηηήζεηο ησλ πνιηηώλ γηα ηα 

απηεπαγγέιησο αλαδεηνύκελα πηζηνπνηεηηθά θαη λα ελεκεξώλνπλ ηνλ πνιίηε όηη πθίζηαηαη 

ππνρξέσζε απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο από ηελ θαζ’ ύιελ αξκόδηα ππεξεζία. 
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Γηα ην ιόγν απηό επηζεκαίλεηαη όηη ε δπλαηόηεηα ηεο ππνβνιήο αίηεζεο ζηα 

ΚΔΠ γηα ηελ έθδνζε ηωλ απηεπαγγέιηωο αλαδεηνύκελωλ πηζηνπνηεηηθώλ δελ 

αλαηξεί ηελ ππνρξέωζε ηωλ δεκνζίωλ ππεξεζηώλ λα πξνβαίλνπλ ζηελ 

απηεπάγγειηε αλαδήηεζε πηζηνπνηεηηθώλ.   

 
3. Παξαπνκπή ηωλ πνιηηώλ απνθιεηζηηθά ζηα ΚΔΠ γηα ηελ επηθύξωζε 

αληηγξάθωλ εγγξάθωλ θαη ηε βεβαίωζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Τελ επηθύξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ θαη ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο κπνξεί λα δεηήζεη θάζε πνιίηεο από όιεο ηηο Γηνηθεηηθέο Αξρέο θαη ηα ΚΔΠ, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ N.2690/1999 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 45/Α΄), όπσο ζπκπιεξώζεθαλ θαη 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε απηέο ηνπ άξζξνπ 16  ηνπ Ν.3345/2005 (Φ.Δ.Κ. 138/ Α΄). 

Όκσο, ελώ ε αξκνδηόηεηα επηθύξσζεο αληηγξάθσλ από ηα Κ.Δ.Π δελ θαηαξγεί 

ηελ ππνρξέωζε επηθύξωζεο αληηγξάθωλ θαη βεβαίωζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο από ηηο ινηπέο Γηνηθεηηθέο Αξρέο, δηαπηζηώλεηαη ζπλερήο παξαπνκπή ησλ 

πνιηηώλ ζηα ΚΔΠ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο κε απνηέιεζκα ηε δπζαλάινγε 

επηβάξπλζή ηνπο θαη  κε ζπλέπεηα ηελ πξόθιεζε δπζρεξεηώλ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηώλ.  

Γηα ην ιόγν απηό επηζεκαίλεηαη όηη όρη κόλν ηα ΚΔΠ αιιά όιεο ηηο Γηνηθεηηθέο 

Αξρέο έρνπλ ππνρξέωζε λα επηθπξώλνπλ αληίγξαθα εγγξάθωλ θαη λα βεβαηώλνπλ 

ηνπ γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηνπο πνιίηεο πνπ ην δεηνύλ.  

 

4. Παξαπνκπή ηωλ πνιηηώλ ζηα ΚΔΠ γηα ηελ απόδνζε ΑΜΚΑ θαη ηελ 

επαλεθηύπωζε ηεο «Βεβαίωζεο ΑΜΚΑ- Τπεύζπλεο Γήιωζεο»  

Σύκθσλα,  κε ηελ απόθαζε 7791/245/Φ80321/2009 (ΦΔΚ 596/Β΄), ε δηνηθεηηθή 

δηαδηθαζία απόδνζεο ΑΜΚΑ  δηεθπεξαηώλεηαη παξάιιεια, κέζσ ησλ ΚΔΠ θαη ησλ 

Γξαθείσλ ΑΜΚΑ πνπ  ιεηηνπξγνύλ ζηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ζε άιιεο 

αξκόδηεο ππεξεζίεο. 

Γηαπηζηώλεηαη όκσο όηη, κεγάινο αξηζκόο πνιηηώλ πξνζέξρεηαη θαζεκεξηλά ζηα 

ΚΔΠ δηόηη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο παξαπέκπνπλ ηνπο κε απνγεγξακκέλνπο αζθαιηζκέλνπο 

κόλν ζηα ΚΔΠ γηα ηελ απόδνζε ΑΜΚΑ, ή παξαπέκπνπλ ζηα ΚΔΠ ηνπο αζθαιηζκέλνπο 

πνπ δειώλνπλ πξνθνξηθά ηνλ ΑΜΚΑ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη επαλεθηύπσζε ηεο 

«Βεβαίσζεο ΑΜΚΑ- Υπεύζπλεο Γήισζεο», δηόηη απαηηνύλ ζεσξεκέλν έγγξαθν από ΚΔΠ 

ζην νπνίν λα θαίλεηαη ν αξηζκόο ΑΜΚΑ, γηα λα νινθιεξώζνπλ ηηο νηθείεο ζπλαιιαγέο ηνπο. 
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Σύκθσλα κε ηελ ΚΥΑ αξηζκ. 7791/245/Φ80321/2009 (ΦΔΚ 596/Β’ /1-4-2009), δελ 

πξνβιέπεηαη  επαλεθηύπσζε ηεο «Βεβαίσζεο ΑΜΚΑ- Υπεύζπλεο Γήισζεο» από ηα ΚΔΠ, 

θαζώο ε δηαδηθαζία εμαληιείηαη αθελόο ζηελ απόδνζε ΑΜΚΑ θαη αθεηέξνπ ζηε κεηαβνιή ή 

επηθαηξνπνίεζε αηνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Δζληθνύ Μεηξώνπ.  

Δμάιινπ, νη αζθαιηζηηθνί θνξείο κπνξνύλ λα δηαζηαπξώζνπλ ηνλ ΑΜΚΑ πνπ 

πξνθνξηθά δειώλνπλ νη πνιίηεο κέζσ  ηεο ηζηνζειίδαο www.amka.gr ή κέζσ ηεο ΗΓΙΚΑ 

Α.Δ. θαη ζύκθσλα κε ην 3144/142/Φ80321/17-02-2010 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ ηόζν γηα ηελ Κάξηα Αζθάιηζεο, όζν θαη γηα ηελ Βεβαίσζε ΑΜΚΑ- 

Υπεύζπλε Γήισζε πνπ εθδίδεηαη από ηα ΚΔΠ «…δελ απαηηείηαη νπνηαζδήπνηε κνξθή 

επηθύξσζεο». 

Γηα ην ιόγν απηό επηζεκαίλεηαη όηη ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ δελ είλαη νξζό 

λα παξαπέκπνπλ ηνπο πνιίηεο γηα επαλεθηύπωζε ή / θαη επηθύξωζε ηνπ ΑΜΚΑ ζηα 

ΚΔΠ, θαζώο απηά εθηόο ηνπ όηη δελ έρνπλ, εθ ηωλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεωλ, 

ππνρξέωζε ηέηνηωλ εθηππώζεωλ, ε νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηθύξωζε ηνπ ΑΜΚΑ 

δελ είλαη απαηηεηή ζύκθωλα κε ηα αλωηέξω. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινύκε γηα ηελ ζπκβνιή ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ 

ζηελ νξζή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηε δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηώλ κέζσ ησλ 

ΚΔΠ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ θαη επηζεκαίλνπκε όηη ε κε ηήξεζή ηνπο ζπληζηά 

πεηζαξρηθό παξάπηωκα ζύκθωλα κε ην άξζξν 117 ηνπ Ν. 3528/2007 (ΦΔΚ 26/Α΄) 

«Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Υπαιιήισλ θαη Υπαιιήισλ 

Ν.Π.Γ.Γ.», όπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρύεη κε ηνλ Ν. 4057/2012 (ΦΔΚ 54/Α΄) «Πεηζαξρηθό 

Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Υπαιιήισλ θαη Υπαιιήισλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ».   

Τα Υπνπξγεία παξαθαινύληαη λα θνηλνπνηήζνπλ ηελ εγθύθιην απηή ζηα Ν.Π.Γ.Γ. 

επνπηείαο ηνπο. 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο. 

 

 

Ο Τπνπξγόο 

 

Αληώληνο Μαληηάθεο 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊςτάμενοσ του Τμήματοσ 
Γραμματείασ του Υπουργείου 

Διοικητικήσ Μεταρρφθμιςησ και 
Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ 

Γιώργοσ Μπάμπαλησ 
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