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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/Φ.15/ 73 /οικ.34621 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15  ΠΡΟΣ: 
1. Όλα τα ΚΕΠ (με e-mail) 

2. ΥΑΠ 
 ekep@yap.gov.gr 

3. ΕΠΠΕ 1500 
1500-eppe@googlegroups.com 

4. ΕΡΜΗΣ  
ekep@yap.gov.gr 
(για ενημέρωση  των ιστοσελίδων 
www.kep.gov.gr  και 
www.ermis.gov.gr) 
 

 

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα 
FAX: 213 1313 173 
Πληροφορίες: Κ. Καπαρός, Αλ. Παβέλη,  

Αλ. Μάντεση, Μ. Βοσκάκης 
Τηλέφωνο: 213 1313 172,  

213 1313 173, 213 1313 
105, 213 131 3151 

E – mail: dolkep@ydmed.gov.gr 

ΘΕΜΑ: «Παροχή βεβαιώσεων αρμοδιότητας ΝΑΤ, ηλεκτρονικά και μέσω των ΚΕΠ και 
τροποποίηση της ΚΥΑ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12201-ΦΕΚ 887/Β΄/2003» 
 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/60/30141 
(ΦΕΚ 2900/Β΄/2013 και ΑΔΑ: BΛ11Χ-36Ψ) των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
με θέμα: «Καθορισμός της διοικητικών διαδικασιών εκτύπωσης βεβαιώσεων 
αρμοδιότητας Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), οι οποίες παρέχονται 
ηλεκτρονικά και μέσω των ΚΕΠ και τροποποίηση της ΚΥΑ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12201-ΦΕΚ 
887/Β/2003». 

Σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ:  

1. Η διοικητική διαδικασία «Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος ΚΕΑΝ» 
καταργείται. 

2. Η διεκπεραίωση της διοικητικής διαδικασίας «Εκτύπωση βεβαίωσης για το ύψος 
των μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής σύνταξης», τροποποιείται και 
διεκπεραιώνεται πλέον ηλεκτρονικά. Το έντυπο αίτησης το οποίο αντιστοιχεί 
στην ως άνω διαδικασία καταργείται. 

3. Εντάσσονται στα ΚΕΠ οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας 
Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ): 

    α) εκτύπωση βεβαίωσης ετήσιων αποδοχών συντάξεων (για φορολογική  χρήση). 

http://www.kep.gov.gr/
http://www.ermis.gov.gr/
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    β) εκτύπωση συγκεντρωτικού Εκκαθαριστικού σημειώματος 6-μήνου. 

4. Η εκτύπωση των ανωτέρω βεβαιώσεων διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ, 
παράλληλα  με τη διεκπεραίωσή της από τις υπηρεσίες του ΝΑΤ, μέσω αντίστοιχης 
ηλεκτρονικής εφαρμογής, κατόπιν διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα των 
ΚΕΠ «ΕKEP – ΕΡΜΗΣ».  

5. Η διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών στα ΚΕΠ γίνεται με την αυτοπρόσωπη 
παρουσία των συνταξιούχων ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά σε κάθε περίπτωση για την ταυτοποίηση του 
δικαιούχου και την εκτύπωση εκάστης βεβαίωσης είναι τα ακόλουθα: 

- Αστυνομική Ταυτότητα 

- Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου (Α.Μ.Σ.) (από κάρτα συνταξιούχου) 

-Πληρεξούσιο ή Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής για τον 
αντιπρόσωπο. 

Στις περιπτώσεις των ανήλικων τέκνων, η διαδικασία θα γίνεται από γονέα ή το 
πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του τέκνου με δικαστική απόφαση. 

Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία λόγω 
ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, η διαδικασία γίνεται μέσω του νόμιμου 
εκπροσώπου τους (προσωρινού διαχειριστή, με Απόφαση της Επιτροπής 
Καθορισμού Ηλικίας ή δικαστικού συμπαραστάτη/επιτρόπου, με Απόφαση 
δικαστηρίου). 

6. Η διεκπεραίωση της διαδικασίας  εκτύπωσης των ανωτέρω βεβαιώσεων μέσω 
ΚΕΠ, γίνεται μέσω  του συστήματος  ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ που υποστηρίζουν τα ΚΕΠ και θα 
ξεκινήσει στις 9-1-2013. 

7. Οι εκτυπωμένες βεβαιώσεις παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να 
απαιτείται επικύρωση. 

Ενόψει των ανωτέρω σας διαβιβάζουμε πληροφοριακό υλικό για τη σχετική 
διαδικασία καθώς και εγχειρίδιο της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής.  

 

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

 

Παναγιώτης Κρομμύδας 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η  Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας 
Του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 

Ελένη Σαρρή 
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