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ΠΡΟΣ: 

Πληροφορίες: Χριστίνα Χαζάκη  

Τηλέφωνο: 213 – 131 3477  

FAX: 213 – 131 3260  

∆/νση: Β. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα  
e-mail: chr.chazaki@ypesdda.gov.gr  

ΟΑΕ∆ 

Γεν. ∆/νση Εργατικού ∆υναµικού 

∆/νση Απασχόλησης 

Εθν. Αντιστάσεως 8 

17456, Άλιµος 

 

ΘΕΜΑ: «Εξυπηρέτηση ενδιαφεροµένων για τα προγράµµατα του ΟΑΕ∆ 
µέσω ΚΕΠ .» 
Σχετ.: Το µε αρ. πρωτ. 0003ΠΒ/9951/25-08-2008 έγγραφο του ΚΕΠ ∆. Πειραιά 

– Παράρτηµα Κοκκινιάς.  

 

Η υπηρεσία µας µε το ανωτέρω σχετικό έλαβε γνώση του αριθµ. 9366/11-03-

2008 έγγράφου σας µε το οποίο παρέχονται οδηγίες στους ενδιαφεροµένους για 

τα προγράµµατα του ΟΑΕ∆, να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τα εν λόγω προγράµµατα και µέσω των ΚΕΠ. Αντίστοιχη 

πληροφόρηση δίδεται και µέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕ∆ στη διαδροµή 

http://www.oaed.gr/Pages/SN_770.pg (επιλογή «Πληροφορικό Έντυπο» σελίδα 

3 παράγραφος 3). 

Σχετικά µε το θέµα αυτό θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα: 

 

Ως γνωστό, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, αποτελούν καταξιωµένο θεσµό 

στη συνείδηση των πολιτών και αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις την πρώτη 

τους επιλογή προκειµένου να διεκπεραιώνουν διοικητικές διαδικασίες µε το 

∆ηµόσιο. Οι διοικητικές διαδικασίες, όµως, που διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ 

σύµφωνα και µε τις ιδρυτικές τους διατάξεις (Ν. 3013/2002) καθορίζονται µε 
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Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις  του Υφυπουργού Εσωτερικών και των καθ’ ύλην 

αρµόδιων Υπουργών. Πιο συγκεκριµένα, οι διαδικασίες που διεκπεραιώνονται 

µέσω ΚΕΠ και αφορούν υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ προβλέπονται από την ΚΥΑ µε 

αρ. ∆ΙΑ∆Π/Α/12604 (ΦΕΚ 927/Β’/04-07-2003), στην οποία δεν περιλαµβάνονται 

οι διαδικασίες που αναφέρονται στο σχετικό έγγραφό σας. 

 

Συνεπώς, η κατεύθυνση των πολιτών στα ΚΕΠ για την εξυπηρέτησή τους σε 

διαδικασίες αρµοδιότητας του ΟΑΕ∆, χωρίς την έγκριση του ΥΠ.ΕΣ., δεν είναι 

νόµιµη σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις ιδρυτικές διατάξεις των ΚΕΠ. Η 

οδηγία που δίδεται στο σχετικό έγγραφό σας επιφέρει µόνο δυσλειτουργίες σε 

βάρος κυρίως των πολιτών, οι οποίες αίρονται µόνο µε τον τυπικό τρόπο της 

καταρχήν συνεννόησης µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών, για την ένταξη της 

διαδικασίας αυτής στα ΚΕΠ. 

 

Επιπλέον, όπως προκύπτει από το επισυναπτόµενο σχετικό έγγραφο, το 

υποκατάστηµα ΟΑΕ∆ του Πειραιά, εφαρµόζει καταχρηστικά την εν λόγω οδηγία, 

στέλνοντας συλλήβδην όλους τους πολίτες να υποβάλλουν σχετική αίτηση µέσω 

ΚΕΠ και αρνούµενο να παραλάβει αιτήσεις πολιτών οι οποίοι έχουν προσέλθει 

στο συγκεκριµένο υποκατάστηµα, µε συνέπεια να δηµιουργείται σύγχυση στους 

ενδιαφεροµένους σχετικά µε το τι ισχύει και ως εκ τούτου να κλονίζεται η 

εµπιστοσύνη τους προς τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

 

Εν όψει των ανωτέρω, η οδηγία που αφορά την κατάθεση της αίτησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα προγράµµατα του ΟΑΕ∆ µέσω των ΚΕΠ δεν 

είναι νόµιµη και εποµένως δεν µπορεί να τύχει εφαρµογής από αυτά. Εφόσον 

ενδιαφέρεστε για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής από τα ΚΕΠ πρέπει σε 

συνεργασία της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας µε τη ∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ να 

δροµολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες έκδοσης Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης για την ένταξή της στα ΚΕΠ. 

 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις. 

 

           Ο Υφυπουργός 
                
            Χρήστος Ζώης 
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Κοινοποίηση: 
1) Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

 Γρ. Υπουργού κας. Φάνη  Πάλλη - Πετραλιά 

 Σταδίου 29, 10110, Αθήνα 

2) ΟΑΕ∆ 

 Γρ.  ∆ιοικητή ΟΑΕ∆  

      Εθν. Αντιστάσεως 8, 17456, Άλιµος 

3) ΚΕΠ ∆. Πειραιά, Παράρτηµα Β 

 Κωπαΐδος 30, 18542, Πειραιάς 

4) Όλα τα ΚΕΠ (µε e-mail) 

 

Εσωτερική διανοµή: 
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Χ. Ζώη 

2. Γραφείο Γενικής ∆/ντριας κας Ευ. Βασιλείου 

 


