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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 

 

 

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2019 

 

Αριθ. Πρωτ.: 

ΔΑΔ /Φ.4/218/42863 
 

 

 

Δ/νση: 

 

Πληροφορίες: 

Β. Σοφίας 15 

Τ.Κ. 10674,  Αθήνα 

Γ. Μπουρλάκη 

Κ. Καπαρός 

Μ. Βαρδής 

 ΠΡΟΣ: 

Τους ΟΤΑ α’ βαθμού  

 - Γραφεία Δημάρχων  

(δια μέσου των οικείων ΚΕΠ) 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, - 

Δ/νσεις Διοίκησης 
 

Τηλέφωνο: 2131313 172, 2131313 255, 

2131313 127 

 

FAX: 2131313 119  

e-mail: k.kaparos@ydmed.gov.gr 

g.mpourlaki@ydmed.gov.gr  

 

 

 

 

  

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 260 του  ν. 4555/2018  

για την τοποθέτηση Προϊστάμενων στα ΚΕΠ». 

 

Όπως σας είναι ήδη γνωστό, αναφορικά, με την τοποθέτηση Προϊσταμένων 

σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π., τοποθετούνται σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις υπάλληλοι των ακόλουθων κατηγοριών και 

κλάδων: ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) ή 

ΠΕ και ΤΕ άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και 

αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, των 

οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., σύμφωνα με 

τις οικείες οργανικές διατάξεις. 

Η Υπηρεσία μας, ωστόσο, έχει λάβει γνώση περιπτώσεων τοποθέτησης  

Προϊσταμένων σε ΚΕΠ της χώρας, οι οποίες γίνονται χωρίς να λαμβάνεται πάντα 

υπόψη η προτεραιότητα της εμπειρίας των υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης 

Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π), όπως ορίζει το άρθρο 260 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 

Α΄ 133). 

Περαιτέρω, στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου του ως άνω νόμου ορίζεται ότι 

σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που να πληρούν τις 
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προϋποθέσεις των προαναφερόμενων περιπτώσεων, ως Προϊστάμενοι δύναται να 

τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.  

Τέλος, εάν δεν υπάρχουν υπάλληλοι όλων αυτών των περιπτώσεων, 

επιτρέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Δ.Υ.Π. ή 

άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία 

σε ΚΕΠ διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, και εάν δεν υπάρχουν αυτοί, 

υπάλληλοι ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. 

Κατόπιν όλων των προεκτεθέντων, εφιστούμε την προσοχή σας στην πιστή 

και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 260 του ν. 4555/2018 

(ΦΕΚ 133/Α΄) για τη διασφάλιση της νομιμότητας στις εν λόγω διαδικασίες και 

παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία στα θέματα που άπτονται των 

αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.  

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 

 

 

 

Εσωτερική διανομή 

-Γραφείο Υφυπουργού ΨΔ κ. Γεωργαντά (y.hormova@mindigital.gr) 

-Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών μιας Στάσης 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

H Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών 

Του Υπουργείου Εσωτερικών 

Μαρίνα Χρύση 
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