
 

 
                                                                                                                         Αθήνα, 16/10/2019 

                                                                                     Α.Π.: 22   

                                                                                 
                                                       ΠΡΟΣ: 

                                                         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  

                                                         ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

                                                       ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ   

                                                       ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

                                                       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  

                                                       ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

                                                       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ  

                                                       ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄ & B’ 

                                                       ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ  

                                                       ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

                                                       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  

                                                       ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΤΜΗΜΑ Δ΄ 

                                                       Α. Παπανδρέου 17, 151 80  Μαρούσι 

  

                                                        ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

                                                       Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίησης 

 

                                                                    
          

 

ΘΕΜΑ:  Αυθαίρετη παραπομπή πρωτοετών φοιτητών στα ΚΕΠ για 

διαδικασία χορήγησης κωδικών, για την οποία τα ΚΕΠ δεν έχουν 

αρμοδιότητα.    

ΣΧΕΤ.:   (α) Η εγκύκλιος σας με Α.Π. 151998/ΓΔ1/30-09-2019  ……………………….. 

(β) Η εγκύκλιος του (πρώην) ΥΠΕΣΑΠΗΔ με Α.Π. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ8/151/οικ. 

31901/30-12-2009 και θέμα «Παραπομπή πολιτών στα ΚΕΠ για τη 

διεκπεραίωση συναλλαγών τους με το Δημόσιο χωρίς ενημέρωση του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».    

                                                       

       Στην ανωτέρω υπό στοιχείο (α) σχετική για τη διαδικασία χορήγησης κωδικών 

σε πρωτοετείς φοιτητές ορίζεται χωρίς τα ΚΕΠ να έχουν αρμοδιότητα ότι «Σε 

περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη 

Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, και μόνο για εξαιρετικούς λόγους ο 

φοιτητής θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του, 

υποβάλλοντας θεωρημένη (για την γνησιότητα της υπογραφής του) αίτηση προς τη 

Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός του μαζί με αντίγραφο της ταυτότητας του, 

προκειμένου να του χορηγηθούν οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβασης, ώστε στη 

συνέχεια να λάβει μέρος στη διαδικασία των μετεγγραφών του τρέχοντος 

ακαδημαϊκού έτους.». 

 

        

         

 



 

       Η αυθαίρετη αυτή παραπομπή των πρωτοετών φοιτητών αποκλειστικά στα 

ΚΕΠ –και ειδικότερα του τόπου κατοικίας τους- για διαδικασία για την οποία δεν 

υπάρχει Κοινή Υπουργική Απόφαση ότι  διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠ, έχει ήδη 

προκαλέσει εντάσεις στις υπηρεσίες μας και προστριβές με ενδιαφερόμενους 

πολίτες. Υπήρξε περίπτωση μάλιστα, που κλήθηκε η αστυνομία σε ΚΕΠ καθώς 

γονέας ο οποίος συνόδευε φοιτητή ήταν εξαιρετικά εριστικός, προσβλητικός και 

απειλητικός σε συνάδελφό μας.  

       Μετά από 17 έτη που λειτουργεί ο Θεσμός των ΚΕΠ θεωρούσαμε κάποια 

ζητήματα λυμένα, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι έτσι και ότι πρέπει να συνεχίσουμε να 

διαμαρτυρόμαστε και να ενεργούμε μέχρι να μην προκαλεί η Δημόσια Διοίκηση 

προβλήματα σε εργαζόμενους και ταλαιπωρία σε πολίτες.  

       Προς το σκοπό αυτό: 

1. Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπό στοιχείο (β) σχετική προκειμένου 

να λάβετε εκ νέου γνώση του περιεχομένου της και να προβείτε άμεσα σε 

Ορθή Επανάληψη της επίμαχης εγκυκλίου αναφορικά με τη διαδικασία 

χορήγησης κωδικών σε πρωτοετείς φοιτητές από τις γραμματείες των 

οικείων σχολών/τμημάτων. 

2. Παρακαλούμε τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αρμόδιο  

Απλούστευσης Διαδικασιών κ. Γεώργιο Γεωργαντά, στον οποίο 

κοινοποιείται η παρούσα, να επιληφθεί της απλούστευσης της εν λόγω 

διαδικασίας, με την ένταξή της στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, η 

οποία περιλαμβάνει ήδη δήλωση του επιτυχόντα περί τυχόν άλλης 

εγγραφής του σε Τμήμα/Σχολή της Τριτοβάθμιας από προηγούμενο έτος 

και αίτημα διαγραφής από αυτό.    

        

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. 

   

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  Η εγκύκλιος του (πρώην) Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Α.Π. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ8/151/οικ.31901/30-12-2009 
 
 
 



 

 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίησης 

 

1. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

    κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

    Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου 

    101 63  Καλλιθέα  

 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

    ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

    Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών μιας Στάσης 

    Βασ. Σοφίας 15, 106 74  Αθήνα 

 

3. ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΠ 

 


