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ΘΔΜΑ: «ρεηηθά κε δηνηθεηηθέο απινπζηεύζεηο, λόκνο 4250/2014» 

 

Καηόπηλ εξωηεκάηωλ πνπ αθνξνύλ ζηελ εθαξκνγή όζωλ νξίδνληαη ζηνλ λ.4250/2014, 

αλαθνξηθά ζηνλ ρεηξηζκό ηωλ θνξνινγηθώλ-αζθαιηζηηθώλ ελεκεξνηήηωλ θαη ηωλ ηαηξηθώλ 

γλωκαηεύζεωλ, ζαο δηεπθξηλίδνπκε όηη: 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/26-3-2014 (Άξζξν 1, Καηάξγεζε ηεο ππνρξέωζεο 

επηθπξώζεωλ αληηγξάθωλ εγγξάθωλ)  θαη ζηελ δηεπθξηληζηηθή εγθύθιην ηνπ 

Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε 

αξηζκ.πξωη.ΓΙΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014 νξίδνληαη ηα παξαθάηω:  

Γελ πθίζηαηαη πιένλ ε ππνρξέωζε ππνβνιήο πξωηνηύπωλ εγγξάθωλ ή επηθπξωκέλωλ 

αληηγξάθωλ ηωλ εγγξάθωλ απηώλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο : Γεκόζην, Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.), λνκηθά 

πξόζωπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, Γηθαζηήξηα όιωλ ηωλ βαζκώλ, λνκηθά πξόζωπα  ηδηωηηθνύ δηθαίνπ 

πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνύληαη ηαθηηθώο, ζύκθωλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο από 

θξαηηθνύο πόξνπο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο, δεκόζηεο 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3429/2005, 

θαζώο θαη λνκηθά πξόζωπα θαη επηρεηξήζεηο ηωλ Ο.Σ.Α. γηα ην ζύλνιν ηωλ ζπλαιιαγώλ ηνπο κε 

ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο αλωηέξω θνξείο. Καηαξγείηαη εθεμήο ε ππνρξέωζε ππνβνιήο 

πξωηνηύπωλ ή επηθπξωκέλωλ αληηγξάθωλ ηωλ εγγξάθωλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηηο δεκόζηεο 

ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ξύζκηζε θαη πιένλ ην Γεκόζην 

ππνρξενύηαη λα απνδέρεηαη απιά ,επαλάγλωζηα θωηναληίγξαθα ηωλ εγγξάθωλ απηώλ. 
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ύκθωλα κε ηα αλωηέξω,  

Α) Γελ πθίζηαηαη πιένλ ε ππνρξέωζε ππνβνιήο πξωηνηύπωλ ή επηθπξωκέλωλ αληηγξάθωλ ηωλ 

θνξνινγηθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ ελεκεξνηήηωλ ηωλ θαξκαθνπνηώλ θαηά ηελ παξαιαβή ηωλ 

ινγαξηαζκώλ θαξκαθείωλ. 

Αληί ηωλ πξωηνηύπωλ ή επηθπξωκέλωλ αληηγξάθωλ  θνξνινγηθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ 

ελεκεξνηήηωλ, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεωηηθά απνδεθηά επθξηλή  θωηναληίγξαθα 

απηώλ γηα ην δηάζηεκα ηζρύνο ηνπο.   

Β) Γελ πθίζηαηαη πιένλ ε ππνρξέωζε ππνβνιήο πξωηνηύπωλ ή επηθπξωκέλωλ αληηγξάθωλ ηωλ 

ηαηξηθώλ  γλωκαηεύζεωλ Κξαηηθνύ  Ννζνθνκείνπ πνπ ζα ζπλνδεύνπλ ηηο ζπληαγέο. Αληί 

πξωηνηύπωλ ή επηθπξωκέλωλ αληηγξάθωλ  ζηελ πεξίπηωζε απηή ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη 

ππνρξεωηηθά απνδεθηά επθξηλή  θωηναληίγξαθα ηωλ ελ ηζρύ ηαηξηθώλ γλωκαηεύζεωλ.  

Όζνλ αθνξά ηηο ηαηξηθέο γλωκαηεύζεηο ηδηωηηθώλ Κιηληθώλ, ζηελ πεξίπηωζε κε ππνβνιήο ηωλ 

πξωηνηύπωλ, γίλνληαη ππνρξεωηηθά απνδεθηά επθξηλή θωηναληίγξαθα από αληίγξαθα ηνπο,  ηα 

νπνία έρνπλ επηθπξωζεί από δηθεγόξν, θαζώο θαη επθξηλή θωηναληίγξαθα από ηηο πξωηόηππεο 

πνπ  θέξνπλ ζεώξεζε από ππεξεζίεο θαη θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ξύζκηζε π.ρ. ηαηξηθή 

γλωκάηεπζε ηδηώηε ηαηξνύ ή ηδηωηηθήο θιηληθήο πνπ θέξεη ζεώξεζε από αξκόδην ειεγθηή ηαηξό. 

Καη’ επέθηαζε ηωλ αλωηέξω όηαλ ζπληαγή εθηειείηαη ζε θαξκαθείν ΔΟΠΤΤ κπνξεί ν αξκόδηνο 

ππάιιεινο (θαξκαθνπνηόο ή βνεζόο θαξκαθείνπ) λα παξαιακβάλεη θωηναληίγξαθα 

γλωκαηεύζεωλ κε ηελ επίδεημε ηωλ πξωηνηύπωλ, βεβαηώλνληαο επί ηωλ αληηγξάθωλ ηελ 

γλεζηόηεηά ηνπο  κε ζθξαγίδα «ΑΚΡΙΒΔ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΟ», ππνγξαθή ηνπ ππαιιήινπ θαη 

εκεξνκελία παξαιαβήο.   

Δπηπιένλ νη ππεξεζίεο θαη νη θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαηίζεληαη θωηναληίγξαθα, θαηά ηα 

αλωηέξω, ππνρξενύληαη λα δηελεξγνύλ δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβώζνπλ 

ηελ αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηά, ζε ηνπιάρηζηνλ πέληε ηνηο εθαηό (5%) 

ηωλ θωηναληηγξάθωλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ην ακέζωο πξνεγνύκελν ηξίκελν, ηδίωο δεηώληαο 

ηε ζπλδξνκή ηωλ ππεξεζηώλ ή ηωλ θνξέωλ πνπ εμέδωζαλ ηα πξωηόηππα.  

Σα απνηειέζκαηα απηνύ ηνπ ειέγρνπ ελ ζπλερεία θνηλνπνηνύληαη ζηελ θαζ’ ύιελ αξκόδηα 

νξγαληθή κνλάδα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Δάλ δηαπηζηωζεί θαηά ηνλ ππνρξεωηηθό ή άιιν έιεγρν όηη ππνβιήζεθαλ αιινηωκέλα 

θωηναληίγξαθα, εθηόο από ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 

1599/1986 θαη πνπ επηβάιινληαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν, εθόζνλ ε πξάμε απηή δελ ηηκωξείηαη 

απζηεξόηεξα από άιιε πνηληθή δηάηαμε, ε δηνηθεηηθή ή άιιε πξάμε, γηα ηελ έθδνζε ηεο νπνίαο 

ππνβιήζεθαλ ηα θωηναληίγξαθα απηά, αλαθαιείηαη  ακέζωο.                                                                                                     

                                                                                       Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  

        Ι.ΒΑΦΔΙΑΓΗ                                                     
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