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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ 
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ 

 
Αθήνα, 24  Δεκεμβρίου 2013 
Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ15/ 80 /οικ.34577 

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15  ΠΡΟΣ: 
Όλα τα ΚΕΠ (με email) Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα 

FAX: 213 131 3173 

Πληροφορίες: Κ. Καπαρός 

Τηλέφωνο: 213 131 3172 

E – mail: k.kaparos@ydmed.gov.gr 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «1. Κατάργηση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής 
Νομοθεσίας του άρθρου δεύτερου παρ. 2β’ του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
45/Α΄/9.03.1999,  2. Θέματα επικυρώσεων εγγράφων». 
 
 
1.Σας αποστέλλουμε συνημμένα για την ενημέρωσή σας την εγκύκλιο με αρ. 

πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.3/οικ.32357/28-11-2013 (ΑΔΑ ΒΛ12Χ-Κ1Μ), σύμφωνα με την 
οποία, με  τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4210/2013 καταργούνται μεταξύ 
άλλων, οι Ειδικές Επιτροπές Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας του άρθρου δεύτερου 
παρ. 2β’ του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/9.03.1999)». Δεδομένης της ρύθμισης αυτής 
η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ προς τις επιτροπές αυτές, 
καταργήθηκε με την ΥΑ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/74/οικ.32373/28-11-2013 (ΦΕΚ 
3035/Β/2013 – ΑΔΑ:ΒΛΓ6Χ-ΨΥΕ). 

 
2. Περεταίρω, κατόπιν ερωτημάτων υπαλλήλων ΚΕΠ σχετικά με την 

επικύρωση: α) των αναρτημένων στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη 
ηλεκτρονικών αντιγράφων και β) των εγγράφων τα οποία παραλαμβάνονται από τις 
καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), σας πληροφορούμε ότι: 

 
α) Για την επικύρωση του αναρτημένου στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη 

ηλεκτρονικού αντιγράφου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου παρ. 5 
του άρθρου 14 του Ν.3979/2011. Συγκεκριμένα υπενθυμίζουμε ότι όπως έχει 
διευκρινιστεί στην εγκύκλιο αριθμ. πρωτ. ΥΑΠ/Φ.19.7/1658/13-5-2013 : 

 «Ο πολίτης χρήστης-ΕΡΜΗ έχει, επίσης, τη δυνατότητα να ζητήσει από το 
ΚΕΠ, που έχει εξουσιοδοτήσει πριν τη μετάβασή του σε αυτό, να δημιουργήσει 
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έντυπα ακριβή αντίγραφα, από τα ηλεκτρονικά αντίγραφα που υπάρχουν στη 
θυρίδα του. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος ΚΕΠ, όπως και ο υπάλληλος 
οποιασδήποτε υπηρεσίας εκτυπώνει το αναρτημένο, κατά τα ανωτέρω, στην 
ηλεκτρονική θυρίδα ηλεκτρονικό αντίγραφο, το οποίο επικυρώνει σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.3979/2011. Δηλαδή πλέον των 
γνωστών ενδείξεων που φέρουν τα ακριβή αντίγραφα προσθέτει κάτω από την 
ένδειξη ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ τη φράση: «σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 14 
του Ν.3979/2011». 

Δεδομένου ότι στην ίδια εγκύκλιο δίδονται οδηγίες για τη δημιουργία 
ηλεκτρονικού αντιγράφου από το πρωτότυπο ή το νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/1999,καθώς και άλλες 
οδηγίες, όπως για την τοποθέτηση στην ηλεκτρονική θυρίδα ψηφιακά 
υπογεγραμμένων εγγράφων, επισυνάπτουμε την εγκύκλιο αυτή για τη διευκόλυνσή 
σας. 

Β) Όσον αφορά την επικύρωση των εγγράφων τα οποία παραλαμβάνονται 
από τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), σας 
πληροφορούμε ότι δυνάμει του άρθρου 13 του Ν. 4210/2013, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004, με τις οποίες προστέθηκε 
εδάφιο στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2672/98 : «Τα έγγραφα που διακινούνται 
με τηλεομοιοτυπία μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ 
α και β βαθμίδας επιτρέπεται να επικυρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο 
υπάλληλο της υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται και να έχουν ισχύ 
ακριβούς αντιγράφου». Επομένως, όταν στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης 
διοικητικών διαδικασιών μέσω των ΚΕΠ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις 
διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002, οι καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες 
αποστέλλουν με τηλεομοιοτυπία το αιτηθέν πιστοποιητικό ή βεβαίωση στα ΚΕΠ, 
τούτο επιτρέπεται να επικυρώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 
αυτές. Δηλαδή πλέον  των γνωστών ενδείξεων που φέρουν τα ακριβή αντίγραφα 
προστίθεται κάτω από την ένδειξη ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ και η φράση: «σύμφωνα με 
την παράγραφο 7 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004». 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περεταίρω διευκρινήσεις. 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
 
 

Π. Κρομμύδας 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

-ΔΙΣΚΠΟ 

-ΔΙΑΔΠ 
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Η  Προϊσταμένη του Τμήματος 
Γραμματείας 

Του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 
Ελένη Σαρρή 


		2013-12-27T08:58:30+0200




