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Αθήνα,   15 Σεπτεμβρίου 2010
Αριθμ. Πρωτ.:

ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ15/ 66 /οικ.21532

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Ανώτατης
Εκπαίδευσης
Λ. Παπανδρέου 37
151 80, Μαρούσι

ΚΟΙΝ:
Ολα τα ΚΕΠ (με email)

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα
FAX: 213 131 3260
Πληροφορίες: Κ. Καπαρός
Τηλέφωνο: 213 131 3248
E – mail: k.kaparos@ypes.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Υποβολή αιτήσεων μετεγγραφών μέσω των ΚΕΠ»

Υστερα από το έγγραφό σας αρ. πρωτ. Φ5/123740/Β3/4-1010   με το οποίο ζητάτε
από την υπηρεσία μας να ενημερώσει τα ΚΕΠ για την υποβολή αιτήσεων μέσω αυτών για τη
διαδικασία της μετεγγραφής φοιτητών κατά το διάστημα από 4/10/2010 έως 20/10/2010
αλλά και κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης της υπηρεσίας μας από τα ΚΕΠ, ότι ήδη οι
γραμματείες   σχολών   ιδρυμάτων   ανώτερης   και   ανώτατης   εκπαίδευσης   παραπέμπουν
φοιτητές στα ΚΕΠ για υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής και διαγραφής, θέτουμε υπόψη σας
τα ακόλουθα:

Α) Με τις Αρ. Πρ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ8/95/οίκ.18527/17-7-2009 και Αρ. Πρ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ8/ 151  /οικ.
31901/30-12-2009 (αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται) εγκυκλίους της υπηρεσίας μας
έχουμε επισημάνει ότι:

 Ολοι οι φορείς που ενδιαφέρονται να εντάξουν διαδικασίες στα ΚΕΠ, οφείλουν να
προβαίνουν   σε   ετήσιο   προγραμματισμό   των   διαδικασιών   αυτών   και   να   τον
αποστέλλουν στη Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας των ΚΕΠ από την 1 η  έως την 30 η

Σεπτεμβρίου εκάστου έτους .

 Δεν   είναι  σύννομη  η  παραπομπή   πολιτών   από   τις   υπηρεσίες   για   διεκπεραίωση
διαδικασιών μέσω των ΚΕΠ οι οποίες δεν έχουν καθοριστεί μέσω κοινής υπουργικής
απόφασης   μεταξύ   του   Υπουργού   Εσωτερικών,   Αποκέντρωσης   &   Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών.

Β)  για την έκδοση, κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 31 του ν. 3013/2002 ΚΥΑ ένταξης διαδικασιών στα ΚΕΠ, απαιτείται :



 η πλήρης αποτύπωση έκαστης προς ένταξη διαδικασίας συνοδευόμενης με όλα τα
απαραίτητα  πληροφοριακά  στοιχεία  (κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,
προϋποθέσεις, κόστος) ώστε να προκύπτει με σαφήνεια ο τρόπος με τον οποίο αυτή
διεκπεραιώνεται.

 η παροχή στοιχείων για κάθε διαδικασία σχετικών με το πλήθος των αιτήσεων οι
οποίες αναμένεται να υποβληθούν μέσω των ΚΕΠ και το χρονικό διάστημα κατά το
οποίο  θα  υποβάλλονται.  Δηλαδή, εάν  οι αιτήσεις  θα υποβάλλονται καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (πχ δίμηνο, τρίμηνο κλπ).

 η προηγούμενη συνεργασία με τους υπεύθυνους της δικτυακής πύλης «ΕΡΜΗΣ»
(Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής) προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα
διαλειτουργικότητας   μεταξύ   του   πληροφοριακού   συστήματος   «ΕΡΜΗΣ»   και   του
πληροφοριακού συστήματος του φορέα ο οποίος επιθυμεί να εντάξει ηλεκτρονικές
αιτήσεις για τη διεκπεραίωση διαδικασιών μέσω των ΚΕΠ.

 η  παροχή   οδηγιών  προς   τα   ΚΕΠ  για   την   ενημέρωσή  τους   σχετικά  με   τον   τρόπο
διεκπεραίωσης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

 η σύσταση γραμμής εξυπηρέτησης (help desk) στην οποία θα απευθύνονται τα ΚΕΠ
για   την   παροχή   διευκρινήσεων   και   για   την   αντιμετώπιση   προβλημάτων   κατά   τη
χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Για τους ανωτέρω λόγους και με βάση το γεγονός ότι τόσο κατά το ζητούμενο από
εσάς χρονικό διάστημα όσο και το επόμενο χρονικό διάστημα έχει προγραμματιστεί ήδη η
διεκπεραίωση   μέσω   των   ΚΕΠ   επειγουσών   διαδικασιών   άλλων   φορέων   οι   οποίες
συνεπάγονται μεγάλη προσέλευση πολιτών με συνέπεια το ενδεχόμενο της δημιουργίας
προβλημάτων τόσο από άποψη εξυπηρέτησης όσο και τεχνικών προβλημάτων και προς
αποφυγή των δυσμενών συνεπειών που αυτά συνεπάγονται για τα ΚΕΠ δεν είναι δυνατή,
στην παρούσα φάση η ταυτόχρονη υποδοχή αιτήσεων μετεγγραφών φοιτητών.

Η   υπηρεσία   μας   παραμένει   στη   διάθεσή   σας   για   την   παροχή   κάθε   είδους
πληροφορίας και συνεργασίας προκειμένου να καταστεί εφικτή η έκδοση κοινής απόφασης
με την οποία θα εντάσσονται οι ανωτέρω διαδικασίες στα ΚΕΠ.

Η Γενική Γραμματέας

Ε. Μπεργελέ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Γενικής Γραμματέως (σχετ. το αριθμ. πρωτ. 3275/7-10-10)

2. Γεν. Δ/νση Δ/κης Οργάνωσης & Διαδικασιών (κ. Ε. Βασιλείου)

3. ΥΑΠ (Υπόψη κ. Φ. Κακλαμάνη)
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