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ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ 
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΠ 

 
 
 
 

ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Αθήνα, 18  ∆εκεµβρίου 2007 
Αριθµ. Πρωτ. :  
∆ΟΛ ΚΕΠ/Φ.15/21/34306 
 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 
Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο:            
Fax: 

Ευθυµία Μαρκουλάκη 
213-1313385 
213-1313260 

 ΠΡΟΣ: 
Όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µέσω της 
NewsPhone) 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Υπουργείο Οικονοµίας &  
 Οικονοµικών 
Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων 
Γεν. ∆/νση ∆ιοικ. Υποστήριξης 
Τµήµα Απλούστευσης ∆ιαδικασιών και 
Παραγωγικότητας   
Λυκούργου 12 
Τ. Κ. 105-51, Αθήνα 
2. Newsphone Hellas S.A. 
(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 
3. ΕΠΠΕ του έργου  
«Παροχή υπηρεσιών SLA»  
Υπόψη κ. Κουρµούκη 
 

 
ΘΕΜΑ: «Καθορισµός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών – Μετοχικού Ταµείου 
Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), που διεκπεραιώνονται και µέσω των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» 
 

 
Σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε την αριθµ. ∆ΟΛΚΕΠ/Φ.15/18/17543/13-11-

2007 (ΦΕΚ 2251/τ.Β΄/23-11-2007)  κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και  
του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών οι παρακάτω δέκα (10) διοικητικές 
διαδικασίες, οι οποίες εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών 
Υπαλλήλων  (Μ.Τ.Π.Υ.), διεκπεραιώνονται και µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π.): 

 
1. ∆ιεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης µετόχου για τη χορήγηση δανείου 



2. ∆ιεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης ασφαλισµένου για αλλαγή διεύθυνσης 
3. ∆ιεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης για αλλαγή λογαριασµού Τραπέζης (όπου 

πιστώνεται το µέρισµα) 
4. ∆ιεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για αναγνώριση χρόνου 

προϋπηρεσίας 
5. ∆ιεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης µετόχου για τη χορήγηση βεβαίωσης 

εξόφλησης οφειλής 
6. ∆ιεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης µερισµατούχου για έκδοση βεβαίωσης 

χορήγησης µερίσµατος 
7. ∆ιεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης µετόχου για την επιστροφή αχρεωστήτως 

καταβληθεισών δόσεων δανείου 
8. ∆ιεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για µεταβίβαση µερίσµατος 

θανόντος µερισµατούχου στην οικογένεια (χήρα σύζυγο και ορφανά τέκνα) 
9. ∆ιεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης µερισµατούχου για προεξόφληση µερισµάτων 
10. ∆ιεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης µερισµατούχου για προεξόφληση σύνταξης 

 
 Συναφώς επισηµαίνουµε ότι τα έντυπα των αιτήσεων των ανωτέρω διαδικασιών 
τα οποία επισυνάπτονται στη σχετική KYΑ και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα  της, 
είναι αυτά που θα χρησιµοποιούνται εφεξής και από τα ΚΕΠ και από την καθύλην 
αρµόδια υπηρεσία (Μ.Τ.Π.Υ.) για τη διεκπεραίωση των εν λόγω διαδικασιών. 
 Επίσης, το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) µε την εγκύκλιό 
του αρ.πρωτ.: 45632/6-12-07, η οποία επισυνάπτεται, παρέχει σαφείς οδηγίες και 
διευκρινήσεις, ως προς τον τρόπο συµπλήρωσης των ανωτέρω αιτήσεων.   

Παρακαλούνται όλα τα Κ.Ε.Π. να αναρτήσουν επί δίµηνο και σε εµφανή για τους 
πολίτες θέση σχετική ανακοίνωση µε τις ανωτέρω πρόσφατα πιστοποιηθείσες 
διαδικασίες για την ενηµέρωση των πολιτών και κατά συνέπεια για την καλύτερη και 
ταχύτερη εξυπηρέτησή τους. 

 
 

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών 
 
 
 

Χρήστος Ζώης 
 
 
 
Συνηµµένα: Εγκύκλιος Οδηγιών Μ.Τ.Π.Υ, αρ.πρωτ.: 45632/6-12-07  
 
Εσωτερική διανοµή 
1.Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζώη 
2.Γραφείο Γενικής ∆/ντριας κ.Βασιλείου 
3.∆ιεύθυνση Απλούστευσης ∆ιαδικασιών & Παραγωγικότητας 


