
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ 
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ 

 

Αθήνα,  4 Σεπτεμβρίου 2014 

Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.15/ 49 /οικ.21367 
 

 
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15  ΠΡΟΣ: 

Όλα τα ΚΕΠ (με email) 
 
KOINΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ΕΛΓΑ 
Δ/νση Πληροφορικής 
Μεσογείων 45, ΤΘ. 14103 
ΤΚ 11510 
m.mpalatsou@elga.gr 
2. ΟΑΕΕ/ 
Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Αγ. Κωνσταντίνου 5 
Τ.Κ. 104 31, Αθήνα 

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα 

FAX: 213 131 3173 

Πληροφορίες: Α. Παβέλη 
Α. Μάντεση 
Μ. Βοσκάκης 
Κ. Καπαρός 

Τηλέφωνο: 213 131 3174, 3105, 3151, 
3172 

E – mail: dolkep@ydmed.gov.gr 

 
 

 
ΘΕΜΑ: «ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΓΙΑ ΈΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΓΑ ΚΑΙ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΑΕΕ» 
 

 
 Α) Έναρξη διεκπεραίωσης διαδικασιών αρμοδιότητας ΕΛΓΑ 

Σε συνέχεια του εγγράφου μας ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ15/47/20994/28-8-2014 με το 
οποίο σας ενημερώσαμε για την έκδοση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/35/οικ.19749 
(ΦΕΚ 2252/Β/2014), με την οποία καθορίζεται η παροχή online εκτύπωσης 13 
συνολικά πιστοποιητικών και βεβαιώσεων αρμοδιότητας του ΕΛΓΑ μέσω 
διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος «ΕΚΕP-ΕΡΜΗΣ» με το πληροφοριακό 
σύστημα του ΕΛΓΑ, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: 

Για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω εκτυπώσεων μέσω ΚΕΠ οι ενδιαφερόμενοι 
επιδεικνύουν  τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (δελτίο 
αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό 
βιβλιάριο). Σε περίπτωση κατά την οποία προσέρχεται εκπρόσωπος του 
δικαιούχου απαιτείται επίδειξη εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου 
υπογραφής. 

 έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του δικαιούχου 



Οι εκτυπωμένες βεβαιώσεις παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να 
απαιτείται επικύρωση. 

Με βάση τις ρυθμίσεις της ανωτέρω ΚΥΑ η υποδοχή αιτημάτων των πολιτών 
για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών: 

 Βεβαίωση καταβολής Ασφαλιστικής Εισφοράς 

 Βεβαίωση καταβολής Αποζημιώσεων Φυτικού ΕΛ.Γ.Α.  

 Βεβαίωση καταβολής Αποζημιώσεων Ζωικού ΕΛ.Γ.Α  

 Βεβαίωση καταβολής ενισχύσεων Κ.Ο.Ε  

 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΛΓΑ  

θα ξεκινήσει την Δευτέρα 8-9-2014  

Η έναρξη διεκπεραίωσης των υπόλοιπων επτά (7 ) διαδικασιών θα γίνεται 
σταδιακά με βάση την σχετική συνεργασία μας με τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από την παρ. 4 της ανωτέρω ΚΥΑ.  

 

Β) Έναρξη διεκπεραίωσης διαδικασιών αρμοδιότητας ΟΑΕΕ 

Έχει δημοσιευθεί η Αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/43/οικ.21149 (ΦΕΚ 2363/Β/2014( Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καθορίζεται η 
παροχή online εκτύπωσης μέσω των ΚΕΠ των ακόλουθων βεβαιώσεων 
αρμοδιότητας ΟΑΕΕ: 

α) Βεβαίωση αποδοχών συνταξιούχου, 

β) Βεβαίωση Εισφορών,  

γ) Τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης 

Η διεκπεραίωση των διαδικασιών αυτών γίνεται παράλληλα με τη διεκπεραίωσή 
τους από τα υποκαταστήματα του ΟΑΕΕ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής 
εφαρμογής, κατόπιν διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ «ΕKEP – 
ΕΡΜΗΣ».  

Για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω εκτυπώσεων μέσω ΚΕΠ απαιτείται η επίδειξη 
των ακόλουθων δικαιολογητικών: 

 η επίδειξη εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου 
(δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή 
ασφαλιστικό βιβλιάριο). Σε περίπτωση κατά την οποία προσέρχεται 
εκπρόσωπος του δικαιούχου απαιτείται επίδειξη εξουσιοδότησης με 
βεβαίωση του γνησίου υπογραφής. 

 η επίδειξη εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο αριθμός Φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ) του δικαιούχου, για τις διαδικασίες υπό στοιχεία (α) και 
(γ). 

 η επίδειξη εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο αριθμός μητρώου (ΕΑΜ) του 
δικαιούχου, για τη διαδικασία υπό στοιχείο (β). 

 η προφορική υπόδειξη του ΑΜΚΑ του δικαιούχου, για όλες τις περιπτώσεις. 



 

Οι εκτυπωμένες βεβαιώσεις παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να 
απαιτείται επικύρωση. 

Η έναρξη διεκπεραίωσης μέσω των ΚΕΠ της εκτύπωσης των ανωτέρω 
βεβαιώσεων με τα στοιχεία (α) και (β), ξεκινά την  Δευτέρα 8-9-2014. 

Η έναρξη διεκπεραίωσης της εκτύπωσης της βεβαίωσης υπό στοιχείο (γ), θα 
γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο με βάση την σχετική συνεργασία μας ο ΟΑΕΕ, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρ. 7 της ανωτέρω ΚΥΑ. 

Σημειώνεται ότι για τη διεκπεραίωση όλων των ανωτέρω διαδικασιών 
αρμοδιότητας ΕΛΓΑ και ΟΑΕΕ απαιτείται, κατόπιν της συμπλήρωσης της 
ηλεκτρονικής αίτησης, η εκτύπωσή της, προκειμένου να τεθεί επ’ αυτής η 
υπογραφή του πολίτη που υποβάλλει το αίτημα. 

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για πρόσθετες διευκρινήσεις  
     

  
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 
 

 
Π. Κρομμύδας 

Εσωτερική Διανομή:  
1. Γραφείο Υπουργού 

2. ΥΑΠ 
ekep@yap.gov.gr,  f.kaklamanis@yap.gov.gr 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας 
Του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 

Ελένη Σαρρή 
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