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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Πληροφορίες: Μ. Ραχάνη   
Τηλέφωνο:     210-9098177               
E-mail : m.rahani@mindigital.gr                                                             

Αριθ. Φακ.: ΔΙΔΔΔΗ/Φ.18

ΠΡΟΣ:
Το Yπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
1) Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης 
Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής 
Ανάπτυξης/Τμήμα Δ’
2) Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών  
Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων
α) Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών 
Συστημάτων/ Τμήμα Γ’
β) Διεύθυνση Εξετάσεων και 
Πιστοποιήσεων/ Τμήμα Α’ & Β’
Ε-mail: protocol@minedu.gov.gr

Θέμα: «Ζητήματα κατά την εγγραφή πρωτοετών φοιτητών».

           
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, η Υπηρεσία μας έγινε αποδέκτης 

αναφοράς από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Ωραιοκάστρου για το ζήτημα ότι 
τα Πανεπιστήμια κατά την περίοδο εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών ζητούν από τους 
ενδιαφερόμενους πλήθος δικαιολογητικών που μπορούν να αναζητηθούν πλέον 
αυτεπάγγελτα, καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις με επίθεση γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή. 

      Με την ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr και τις παρεχόμενες πλέον ηλεκτρονικά υπηρεσίες 
έχει απλουστευθεί σημαντικά ο τρόπος έκδοσης πιστοποιητικών και η έκδοση μιας 
υπεύθυνης δήλωσης (e-dilosi) μέσω του εν λόγω συστήματος.

Ωστόσο αφενός όλοι οι πολίτες δεν επιλέγουν τον ηλεκτρονικό τρόπο έκδοσης των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών αφετέρου οι ίδιες οι υπηρεσίες θα πρέπει να περιορίζουν 
τα δικαιολογητικά που ζητούν στα απολύτως αναγκαία για τη διεκπεραίωση των 
διαδικασιών τους, χωρίς να δημιουργείται επιπλέον διοικητικό βάρος στον ενδιαφερόμενο 
πολίτη.
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         Συναφώς σας αναφέρουμε ότι στο άρθρο 16, παρ. 4 του Ν.3345/2005 (138/Α’/16-06-
2005) ορίζεται ρητά ότι δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής του ενδιαφερομένου, 
όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα 
ή τα ΚΕΠ, προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα.

Συνεπώς θα πρέπει το Υπουργείο σας στις εγκύκλιες οδηγίες που αποστέλλει σε 
όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα για τη διαδικασία των εγγραφών, αλλά και γενικότερα 
για διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνονται στις Γραμματείες των ιδρυμάτων να μην 
ζητείται επί υπευθύνων δηλώσεων του Ν. 1599/86  η βεβαίωση του γνησίου υπογραφής 
προς αποφυγή ταλαιπωρίας και περιττών επισκέψεων ενδιαφερομένων στα ΚΕΠ.

        Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα άπτεται των αρμοδιοτήτων της 
Υπηρεσίας μας.

                                                             Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

                               Έλλη Σιμάτου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΚΕΠ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ε-mail: maria.lazaridou.is@kep.gov.gr 

Εσωτερική Διανομή:

Διεύθυνση Υπηρεσιών μίας Στάσης 

(Υπόψιν κ. Καπαρού Κωνσταντίνου)

E-mail: k.kaparos@mindigital.gr 
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