
 1 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2005 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,                                     Αρ. Πρωτ. 625 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
      ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
                                            
                                                                  
 
    Πολιτική του ΥΠΕΣΔΔΑ, όπως έχει κατ’ επανάληψη διακηρυχθεί, 
είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων  και η δραστική 
καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, μέσα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών  που λειτουργούν σε όλη τη χώρα. Το ΥΠΕΣΔΔΑ και η  ΚΕΠ-
ΟΔΕ υποστηρίζουν συστηματικά το έργο των ΚΕΠ, λύνουν τα 
προβλήματα που παρουσιάζονται και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για 
υπηρεσίες αποτελεσματικές και υπαλλήλους που σέβονται και 
εξυπηρετούν τους πολίτες. Προκειμένου να βελτιώσουμε την καθημερινή  
λειτουργία των ΚΕΠ και να ελαχιστοποιήσουμε τα αναφυόμενα 
προβλήματα, επισημαίνουμε τους ακόλουθους κανόνες και παρακαλούμε 
για την πιστή τήρησή τους.  
  

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 

 
Σε περίπτωση τηλεφωνικής ή προσωπικής επικοινωνίας υπαλλήλου του 
ΚΕΠ με υπάλληλο δημόσιας υπηρεσίας, το περιεχόμενο της επικοινωνίας 
αυτής θα είναι το ακόλουθο: 
Ο υπάλληλος του ΚΕΠ: 
α) θα δηλώνει πάντα το ονοματεπώνυμό του  
β) θα ενημερώνει για την υπόθεση και το πρόβλημα που τυχόν ανέκυψε. 
γ) θα ρωτά τον υπάλληλο της υπηρεσίας για το χρόνο που απαιτείται για 
την επίλυση του αιτήματος και θα τον καταγράφει. 
Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας: 
α) θα δηλώνει το ονοματεπώνυμό του, όσο και του προϊσταμένου του. 
β) θα ενημερώνει τον υπάλληλο του ΚΕΠ για το χρόνο που απαιτείται 
για να ολοκληρωθεί η υπόθεση ή σε περίπτωση προβλήματος για κάθε 
σύννομη λύση. 
Σε κάθε περίπτωση οι υπάλληλοι των ΚΕΠ καθώς και όλοι  οι  
υπάλληλοι πρέπει να επιδεικνύουν ευγενική συμπεριφορά προς τους 
πολίτες και με ταχύτητα να δίνουν λύσεις στα αιτήματά τους. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΕ-ΚΕΠ ΓΙΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ   
ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

           
Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί από την επικοινωνία του υπαλλήλου του 
ΚΕΠ (μόνιμου ή συμβασιούχου) με την αρμόδια υπηρεσία, ή υπάρξει 
πρόβλημα συνεργασίας ή άρνησης του υπαλλήλου της Δημόσιας 
Υπηρεσίας να εξυπηρετήσει τον υπάλληλο του ΚΕΠ ή ακόμη να του πει  
το όνομά του ή το όνομα του Προϊσταμένου του, τότε θα διατυπώνεται 
με σαφήνεια και θα αποστέλλεται στην ΟΔΕ-ΚΕΠ στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση kepode@syzefxis.gov.gr, τυποποιημένο έντυπο που θα σας 
αποσταλεί, το οποίο θα κοινοποιείται στον Περιφερειάρχη και στον 
οικείο Υπουργό και στο οποίο  θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα 
στοιχεία:  

• Η πλήρης ονομασία της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας, με την 
οποία προέκυψε πρόβλημα συνεργασίας. 

• Το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό τηλεφώνου του υπαλλήλου, με 
τον οποίο συνομίλησε ο υπάλληλος του ΚΕΠ, καθώς και του 
προϊσταμένου της υπηρεσίας. 

• Σαφής διατύπωση του προβλήματος-περιστατικού όπου θα 
περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον η ημερομηνία του περιστατικού, ο 
αριθμός πρωτοκόλλου (εάν υπάρχει) καθώς και όποιο άλλο 
στοιχείο το οποίο θα επιταχύνει την επίλυση του θέματος. 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΚΕΠ 
 
Τα ΚΕΠ είναι ένα σύγχρονο Δίκτυο Διακίνησης και Διανομής 
πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων που παράγουν οι αρμόδιοι 
φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Στην πράξη έχει αποδειχθεί όμως ότι 
από το σύνολο των διαδικασιών (852) που έχουν ενταχθεί στα ΚΕΠ,  οι 
πολίτες ζητούν να διεκπεραιώσουν μόνο ένα μικρό ποσοστό. Αυτό 
οφείλεται στο έλλειμμα  πληροφόρησης των πολιτών για τα «προϊόντα 
και τις υπηρεσίες», που παρέχονται από το  ΚΕΠ. Από το σύνολο  των 
πιστοποιημένων διαδικασιών, οι τριακόσιες πενήντα (350)  δεν έχουν 
ζητηθεί ποτέ από τα ΚΕΠ. Για αυτό το λόγο,  κρίνεται απαραίτητο, όλα 
τα ΚΕΠ σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρχές (Περιφέρειες, ΝΑ, 
Δήμους), να μεριμνήσουν για τη «διαφήμιση» των προϊόντων τους, με 
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως μέσω προβολής στον τοπικό τύπο, 
ή με ανάρτηση σε εμφανές σημείο διαδικασιών οι οποίες δεν είναι 
ευρέως γνωστές στους πολίτες και ως εκ τούτου δεν διεκπεραιώνονται 
τακτικά.  Επίσης πολλές φορές η προσωπική επικοινωνία του υπαλλήλου 
του ΚΕΠ με τον Πολίτη είναι ο καλύτερος τρόπος προώθησης των 
διοικητικών προϊόντων. 

mailto:kepode@syzefxis.gov.gr
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ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ-ΗΜΙΑΡΓΙΑΣ.  

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 
Η καθημερινή και συνεχής παρουσία των υπαλλήλων των ΚΕΠ, είναι 
αυτονόητη καθώς και η πιστή τήρηση του ωραρίου (πρωινού ή 
απογευματινού).  Οι ημέρες αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, των ΟΤΑ 
και των ΝΠΔΔ, έχουν καθοριστεί με τη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 
1, του Ν.1157/81 και είναι οι εξής: 

• Η Εθνική Εορτή 25 Μαρτίου και η 28η Οκτωβρίου, η πρώτη του 
έτους, τα Θεοφάνια, η των Τριών Ιεραρχών (για τους 
εκπαιδευτικούς λειτουργούς), η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη 
Παρασκευή, το Μέγα Σάββατο, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου,   
του Αγίου Πνεύματος, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η 17η 
Νοεμβρίου (για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις 
Ανώτερες Σχολές), η πρώτη και δεύτερη ημέρα των 
Χριστουγέννων και όλες οι Κυριακές. 

Προκειμένου να γνωρίζουν οι υπάλληλοι των ΚΕΠ για τις αργίες άλλων 
δημοσίων υπηρεσιών με τις οποίες επικοινωνούν, σας πληροφορούμε ότι 
υπάρχουν για ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες συγκεκριμένες αργίες , ως 
εξής: 
-Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: 
α) η εορτή του Αγίου Γεωργίου για όλο το προσωπικό του Στρατού 
Ξηράς, πλην του υπηρετούντος σε μονάδες Πυροβολικού,  
β) η εορτή της Αγίας Βαρβάρας (4 Δεκεμβρίου) για το προσωπικό του 
Στρατού Ξηράς που υπηρετεί σε μονάδες Πυροβολικού, 
γ) η εορτή του Αγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου) για όλο το προσωπικό 
του Πολεμικού Ναυτικού, 
δ) η εορτή των Ταξιαρχών (8 Νοεμβρίου) για όλο το προσωπικό της 
Πολεμικής Αεροπορίας. 
-Για το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως: 
α) η 20η Οκτωβρίου, εορτή του Αγίου Αρτεμίου. 
Οι ημέρες ημιαργίας των δημοσίων υπηρεσιών είναι η παραμονή των 
Χριστουγέννων και η παραμονή του Νέου Έτους. 
Αργίες λόγω εορτασμού πολιούχων πόλεων, εφόσον ήδη υφίστανται, δεν 
θίγονται. Εκτός των ανωτέρω καμία άλλη ημέρα αργίας ή ημιαργίας δεν 
υφίσταται. 
Η  προϊσταμένη αρχή κάθε ΚΕΠ, πρέπει να μεριμνήσει ώστε να 
ελέγχεται η παρουσία όλων των  υπαλλήλων, είτε με την τήρηση βιβλίου 
παρουσιών, είτε με άλλο πρόσφορο τρόπο.  Τα αρχεία αυτά πρέπει να 
είναι διαθέσιμα στην περίπτωση που μέλος της ΟΔΕ ή αρμόδιος 
σύνδεσμος της Περιφέρειας κατά την επίσκεψή του τα ζητήσει. 
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Οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ θα πρέπει να κατανοήσουν ότι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση του πολίτη είναι όχι μόνο η 
καθημερινή παρουσία τους στα ΚΕΠ. αλλά και η αυξημένη απόδοσή 
τους. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται ο υπάλληλος του ΚΕΠ σε αλλότρια καθήκοντα και 
σε άλλη πέραν του ΚΕΠ υπηρεσία. 
Σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις που ο οικείος Δήμαρχος, 
Νομάρχης ή Περιφερειάρχης δώσει εντολή για άλλη συγκεκριμένη 
εργασία, αυτή θα πρέπει να γίνεται μέσα στο κατάστημα του ΚΕΠ αλλά 
πάντα με προτεραιότητα στα κύρια καθήκοντα του υπαλλήλου και στην 
εξυπηρέτηση των πολιτών που προσέρχονται στο ΚΕΠ. 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ e-kep 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 
Η διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών πρέπει να διενεργείται πάντα με 
τη χρήση της εφαρμογής e-kep. Σε περίπτωση που για κάποιο τεχνικό 
λόγο η καταγραφή αυτή καταστεί αδύνατη ή καθυστερεί υπερβολικά την 
εξυπηρέτηση των πολιτών, η είσοδος των υποθέσεων στο σύστημα 
μπορεί να γίνει σε κάποια άλλη στιγμή αλλά όχι αργότερα από δύο μέρες.   
Υπενθυμίζεται ότι μέσω της εφαρμογής e-kep όχι μόνο εξάγονται 
στατιστικά στοιχεία για την απόδοση των  ΚΕΠ και ως εκ τούτου 
αποτελούν κριτήριο αξιολόγησής τους αλλά και το ΥΠΕΣΔΔΑ έχει 
ολοκληρωμένη εικόνα για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, για το 
χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών και για τις 
δυσλειτουργίες που τυχόν εμφανίζονται   στο σύνολο των υπηρεσιών της 
χώρας και έτσι είναι σε θέση να προτείνει νομοθετικές ή άλλες λύσεις ή 
παρεμβάσεις που απαιτούνται κατά περίπτωση. 
 

ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 
Στα ΚΕΠ προσέρχονται καθημερινά πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν να 
διεκπεραιώσουν ορισμένες διαδικασίες, οι οποίες δεν είναι 
πιστοποιημένες. Προκειμένου η υπηρεσία μας να πιστοποιήσει αυτές τις 
διαδικασίες που οι πολίτες ζητούν, παρακαλούμε να καταγράφετε αυτές 
τις διαδικασίες  και να τις αποστέλλετε με τυποποιημένη κατάσταση την 
οποία  θα υποβάλλετε  από 1-5 κάθε μήνα στο Υπουργείο Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γενική Γραμματεία Δημόσιας 
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δ/νση Απλούστευσης 
Διαδικασιών και Παραγωγικότητας ή ΟΔΕ – ΚΕΠ.  
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ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ 
 
Το φωτοτυπικό μηχάνημα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους 
υπαλλήλους του ΚΕΠ για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι πολίτες σε 
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα ΚΕΠ  ως 
φωτοαντιγραφικά εργαστήρια. Αντίγραφα προκήρυξης διανέμονται 
δωρεάν μόνο από το Εθνικό Τυπογραφείο.  Εάν τα δωρεάν αντίγραφα 
του Εθνικού Τυπογραφείου έχουν τελειώσει, τότε το ΚΕΠ θα παρέχει 
μόνο την πρώτη σελίδα κάθε προκήρυξης όπου και αναφέρονται τα 
σχετικά στοιχεία.  Στη περίπτωση που ο πολίτης  επιθυμεί να έχει 
αντίγραφο της προκήρυξης, αφήνοντας  την ταυτότητα ή το διαβατήριό 
του είναι δυνατόν να τη λάβει προκειμένου να τη  φωτοτυπήσει  και στη 
συνέχεια να την επιστρέψει, εφόσον κάτι τέτοιο δεν εμποδίζει την 
πληροφόρηση των άλλων πολιτών. Οι υπάλληλοι θα πληροφορούν τον 
ενδιαφερόμενο πολίτη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα προσόντα 
και ό,τι άλλο σχετικό με την προκήρυξη. Επιπλέον, οι προκηρύξεις του 
ΑΣΕΠ παρέχονται και μέσω του Internet στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.et.gr. Σε κάθε περίπτωση οι υπάλληλοι των ΚΕΠ, θα πρέπει 
να σέβονται και να διασφαλίζουν το δημόσιο χρήμα. 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 
 Προκειμένου οι υπάλληλοι των ΚΕΠ να αποδεικνύουν την ιδιότητά 
τους, ως υπαλλήλων του συγκεκριμένου ΚΕΠ,  είναι σκόπιμο να 
εφοδιάζονται κατά περίπτωση από τους Γενικούς Γραμματείς 
Περιφέρειας, ή  Νομάρχες ή Δημάρχους  με σχετική βεβαίωση, η οποία 
θα περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτότητάς τους, την εργασιακή τους σχέση 
και το ΚΕΠ στο οποίο εργάζονται. Οι κ.κ. Περιφερειάρχες ή Νομάρχες ή 
Δήμαρχοι, παρακαλούνται κατά περίπτωση να χορηγούν στους 
υπαλλήλους των ΚΕΠ τις ανωτέρω βεβαιώσεις. Εφόσον οι 
συγκεκριμένοι υπάλληλοι αποδεικνύουν την ιδιότητά τους δεν πρέπει να 
τους ζητείται ονομαστική εξουσιοδότηση, προκειμένου να 
διεκπεραιώσουν οι δημόσιες υπηρεσίες  οποιαδήποτε διοικητική πράξη. 
Επιπλέον η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που υπογράφουν οι πολίτες στο 
ΚΕΠ, περιέχει γενική εξουσιοδότηση του πολίτη προς το ΚΕΠ. 
Στόχος του ΥΠΕΣΔΔΑ  είναι όχι μόνο η σωστή λειτουργία των ΚΕΠ 
αλλά και η μετατροπή τους  σε υπηρεσίες παροχής Ολοκληρωμένων 
Διοικητικών Διαδικασιών για πολίτες, επιχειρήσεις, αγρότες κλπ.. 
Η επιτυχία αυτού του στόχου θα γίνει με τη δική σας συνδρομή, με τη 
δική σας εργασία.  
Με αυτά τα δεδομένα οι κ.κ. Γενικοί Γραμματείς Περιφέρειας, 
Νομάρχες, Δήμαρχοι και οι Προϊστάμενοι των ΚΕΠ παρακαλούνται για 
την πιστή και άμεση εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών και ειδικότερα: 

http://www.et.gr
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Για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των ΚΕΠ της  κατά τόπον και 
καθ’ ύλην  αρμοδιότητάς τους. 

• Για τον έλεγχο των υπαλλήλων και υπηρεσιών, οι οποίες σύμφωνα 
με την κατάσταση που θα τους κοινοποιείται από τα ΚΕΠ, δεν 
ανταποκρίνονται και δεν συνεργάζονται με τους υπαλλήλους των 
ΚΕΠ. 

• Για την άμεση ενημέρωση του ΥΠΕΣΔΔΑ για δυσλειτουργίες που 
τυχόν παρουσιάζονται και δεν μπορούν να επιλυθούν από τους 
ίδιους. 

• Για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων ενυπογράφως για το 
περιεχόμενο της εγκυκλίου. 

 
Θα  πρέπει να τονίσουμε ότι το ΥΠΕΣΔΔΑ στηρίζει τους υπαλλήλους 
των ΚΕΠ και αποδίδει μεγάλη βαρύτητα στο έργο που τα ΚΕΠ 
επιτελούν. Το προσωπικό των ΚΕΠ καθώς και το προσωπικό όλων των 
Δημοσίων Υπηρεσιών καλείται να εργαστεί με κριτήρια ποιότητας, 
αποδοτικότητας, με υπευθυνότητα, για το έργο που επιτελεί, με 
σεβασμό προς τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις. 
 
 
                                                               Είμαστε στη διάθεσή σας για  
                                                                      οποιαδήποτε συνεργασία 
 
 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ 


