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ΘΕΜΑ : «Δειγματοληπτικός έλεγχος φωτοαντιγράφων»
Σας

πληροφορούμε

ότι

δημοσιεύθηκε

στην

Εφημερίδα

της

Κυβερνήσεως ο νόμος 4250/14, «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»,
(ΦΕΚ 74/A΄/2014).
Στο Κεφάλαιο Α΄/Άρθρο 1, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν
στην κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
Σύμφωνα με το αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/οικ.28580 /2014 (ΑΔΑ Β8ΣΔΧΤΣΚ) έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθενται
φωτοαντίγραφα
φωτοαντιγράφων,

υποχρεούνται
«…σε

να

διενεργούν

ποσοστό

δειγματοληπτικό

τουλάχιστον

5%

επί

έλεγχο
των

φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν (με τη δυνατότητα διενέργειας
ελέγχου σε μεγαλύτερο ποσοστό φωτοαντιγράφων στην περίπτωση που αυτό
κρίνεται απαραίτητο), προκειμένου να εξακριβώσουν την ακρίβεια των
στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά…». Εν συνεχεία, τα αποτελέσματα
αυτού του ελέγχου κοινοποιούνται στην καθ΄ ύλην αρμόδια οργανική μονάδα

του

Υπουργείου

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης

και

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης.
Για

την

καταχώρηση

των

αποτελεσμάτων

των

ελέγχων

έχει

δημιουργηθεί ειδικό πληροφοριακό σύστημα με τίτλο: «Δειγματοληπτικός
έλεγχος υποβληθέντων φωτοαντιγράφων (Ν. 4250/2014/Άρθρο 1/παρ. 2β)».
Επισημαίνεται ότι τα Τμήματα ή τα Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία του
Δήμου μας, διενεργούν τον εν λόγω δειγματοληπτικό έλεγχο. Για τα
αποτελέσματα των ενεργειών τους αυτών οφείλουν να συμπληρώνουν τη
φόρμα που επισυνάπτουμε και εν συνεχεία να την αποστέλλουν, μέσω της
Διεύθυνσής τους, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Διεκπεραίωσης και Αρχείου,
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, το οποίο υποχρεούται, εν συνεχεία, να
εισάγει τα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα, συνολικά για το Δήμο και όχι
μεμονωμένα ανά υπηρεσιακή μονάδα.
Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι και
άμεσα να διενεργήσουν τον δειγματοληπτικό έλεγχο.
Η παρούσα εγκύκλιος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου, για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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δειγματοληπτικού ελέγχου

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των αναφορών – αποτελεσμάτων
ελέγχου στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δειγματοληπτικός έλεγχος υποβληθέντων
φωτοαντιγράφων (Ν. 4250/2014/Άρθρο 1/παρ. 2β) αποτελεί η πιστοποίηση των
χρηστών (απόκτηση συνθηματικού και κωδικού).
Σημειώνεται ότι οι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος του
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για τον έλεγχο των πλαστών δικαιολογητικών/ πιστοποιητικών/ τίτλων του
προσωπικού του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θα πιστοποιηθούν
αυτόματα και για το νέο πληροφοριακό σύστημα και θα ενημερωθούν με σχετικό
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ήδη υπάρχει στη βάση δεδομένων του
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., δίχως να χρειάζεται να προβούν σε καμία πρόσθετη ενέργεια.
Κατάλογος των υπηρεσιών και των φορέων που υπάγονται στη διάταξη βρίσκεται
αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ydmed.gov.gr/?
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