
 

ΘΕΜΑ: «Ισχύς πιστοποιητικών που περιέρχονται στα ΚΕΠ μέσω τηλεομοιοτυπίας»  

 

 
Σε απάντηση του από 7-5-2014 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το 

οποίο διατυπώνετε ερώτημα στην υπηρεσία μας σχετικά με την επικύρωση των 

πιστοποιητικών που στο πλαίσιο πιστοποιημένων διαδικασιών περιέρχονται στα ΚΕΠ 

μέσω τηλεομοιοτυπίας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 

 

1. 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». Στο πλαίσιο 

αυτό η υπηρεσία μας με την αριθ. πρωτ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.15/ 80 /οικ. /24-12-2013 

εγκύκλιό της έδωσε οδηγίες σε όλα τα ΚΕΠ, ώστε όταν για τη διεκπεραίωση 

διοικητικών διαδικασιών μέσω των ΚΕΠ οι καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες 

αποστέλλουν με τηλεομοιοτυπία το αιτηθέν πιστοποιητικό ή βεβαίωση στα ΚΕΠ, 
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τούτο να  επικυρώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις αυτές. Δηλαδή 

πλέον  των γνωστών ενδείξεων που φέρουν τα ακριβή αντίγραφα να προστίθεται 

κάτω από την ένδειξη ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ και η φράση: «σύμφωνα με την 

παράγραφο 7 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004». 

 2. Με το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) και ειδικότερα με το 

άρθρο 1 του ως άνω νόμου καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής 

επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες 

υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον 

το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα 

των εγγράφων αυτών. Επισημαίνεται ότι, με τη νέα ρύθμιση διευρύνεται το πεδίο 

εφαρμογής των υπόχρεων για την αποδοχή φωτοαντιγράφων εγγράφων φορέων και 

περιλαμβάνονται σε αυτούς όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, 

συμπεριλαμβανομένων και των Δικαστηρίων όλων των βαθμών (σχετ. η αριθ. πρωτ. 

ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ εγκύκλιος της υπηρεσίας 

μας, κοινοποιηθείσα σε όλα τα ΚΕΠ).  

 Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4250/2014 

εξέλιπεν ο λόγος επικύρωσης των πιστοποιητικών που λαμβάνουν τα ΚΕΠ από 

τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες μέσω τηλεομοιοτυπίας, επειδή οι πολίτες που τα 

παραλαμβάνουν δεν έχουν πλέον την υποχρέωση να τα προσκομίζουν 

επικυρωμένα στις δημόσιες υπηρεσίες. Εξυπακούεται ότι, τόσο από τις υπηρεσίες 

από τις οποίες αποστέλλονται τα πιστοποιητικά όσο και από τα ΚΕΠ  θα πρέπει να 

λαμβάνεται μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η ευκρίνεια των στοιχείων των 

πιστοποιητικών που περιέρχονται στα ΚΕΠ μέσω τηλεομοιοτυπίας, προς αποφυγή 

αμφισβήτησης των στοιχείων αυτών.  

 Συναφώς, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το εδ. γ, παρ. 2 του άρθρου 1 

του Ν.4250/2014 τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων 

από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το 

εξέδωσε μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε 

φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4250/2014.  
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