
                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Ταχ.Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15   

Ταχ.Κώδικας: 106 74, Αθήνα  

Πληροφορίες:  

Για τη Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη:  

Έλλη Σιμάτου, Σοφία Παπαδάκη  

(τηλ.: 213-1313106, -115, -108) 

Για τη Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών και 

Παραγωγικότητας:  

Μαρίνα Σαράκη, Παναγιώτα Αλιφέρη   

(τηλ.213-1313155, -152) 
 

Αθήνα,  11  Ιουνίου 2014  

Αρ. Πρωτ.  

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.14728 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Όλα τα ΚΕΠ της Χώρας  

(με e-mail) 

 

 

ΘΕΜΑ: «Καταγραφή και διαχείριση προβλημάτων αναφορικά με την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, για την 

κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

αντιγράφων εγγράφων». 
 

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων 

(ticketing) και συγκεκριμένα η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή που βρίσκεται 

στην ιστοσελίδα: https://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/login.jsp  (εναλλακτικά, η 

υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη και μέσω του συνδέσμου 

http://ticketing.ktpae.gr/ekep) παρέχει πλέον και τη δυνατότητα υποβολής 

αναφορών για προβλήματα που τυχόν προκύπτουν από τη μη εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/26-3-2014), 

για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

αντιγράφων εγγράφων. 
 

Συγκεκριμένα, στη θεματική ενότητα: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ» προστέθηκε η 

περίπτωση «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ», 

προκειμένου να καταγράφονται όποια προβλήματα ανακύπτουν, κατά την 

εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης. Ειδικότερα, θα αναφέρετε, με απλό, σύντομο 

και κατανοητό τρόπο τον υπόχρεο (στον ως άνω Νόμο) Φορέα που δεν 

εφαρμόζει τη νέα ρύθμιση, τη διαδικασία που αφορά η υποβολή των 

αντιγράφων εγγράφων, καθώς και το συγκεκριμένο/α έγγραφο/α (πχ. 

Υποκ/μα ΙΚΑ ζητά από τον πολίτη επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής 

ταυτότητας για παροχή σε είδος). 
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Και τούτο,  προκειμένου η Υπηρεσία μας, εν συνεχεία, να παρεμβαίνει είτε 

τηλεφωνικά είτε εγγράφως, για την επίλυση κάθε εγείροντος ζητήματος, 

ενημερώνοντας τους υπόχρεους φορείς για την ορθή εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων, εξαλείφοντας τυχόν φαινόμενα παρερμηνείας, ώστε να εφαρμόζεται η 

κείμενη νομοθεσία κατά ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο.  

Εν όψει των προεκτεθέντων είναι προφανές ότι στην ανωτέρω 

θεματική ενότητα δεν θα πρέπει να καταχωρούνται ερωτήματα παροχής 

διευκρινίσεων από τους υπαλλήλους σας, καθόσον αυτά  δεν θα λαμβάνονται 

υπόψη.  

Προσδοκούμε στην ανταπόκριση και τη συνεργασία σας. 

  

 

Με εντολή Υπουργού 

  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

 

 

Νικόλαος Μιχαλόπουλος 

 

Εσωτερική Διανομή: 

- Γραφείο κ. Υπουργού 

- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

- ΥΑΠ 

- ΔΟΛΚΕΠ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η  Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας 
Του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 

Ελένη Σαρρή 
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