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Θέμα : «Λειτουργικά και διαδικαστικά ζητήματα των ΚΕΠ» 
 
 
     Η υπηρεσία μας γίνεται, σε καθημερινή βάση, αποδέκτης προβλημάτων και 
δυσλειτουργιών των ΚΕΠ τόσο από πολίτες όσο και από υπαλλήλους των ΚΕΠ.  
Τα προβλήματα αυτά, αφορούν πρωτίστως, τις συναλλαγές των υπαλλήλων των 
ΚΕΠ με τις αρμόδιες προς έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης δημόσιες 
υπηρεσίες, όπως επίσης το ωράριο που ακολουθούν τα ΚΕΠ καθώς και τη 
συμπεριφορά των υπαλλήλων των ΚΕΠ προς τους πολίτες.  Επειδή τα 
προβλήματα αυτά  αποτελούν τροχοπέδη στο έργο των ΚΕΠ επηρεάζουν 
δυσμενώς τη συνολική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, κλονίζουν την 
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αξιοπιστία της και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτή, παραθέτουμε 
αναλυτικά τα εν λόγω προβλήματα, όπως έχουν τεθεί υπόψη της υπηρεσίας μας 
και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για κάθε ένα από αυτά: 
 
 
 
1. Απαίτηση πολλών δημόσιων υπηρεσιών για προσκόμιση πρόσθετων 
δικαιολογητικών εκτός εκείνων που ορίζονται ρητά σε ΚΥΑ 
     
     Κάθε μία από τις 962 διοικητικές διαδικασίες που έχουν ενταχθεί στο 
σύστημα των ΚΕΠ μαζί με τα αντίστοιχα έντυπα αιτήσεων-υπεύθυνων 
δηλώσεων, τα οποία περιέχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ο πολίτης 
οφείλει να προσκομίσει,  είναι απόρροια Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 
(ΚΥΑ) μεταξύ των συναρμοδίων Υπουργών, οι οποίες δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   
 
     Σε πολλές περιπτώσεις, δημόσιες υπηρεσίες, των οποίων οι διαδικασίες 
διεκπεραιώνονται και από τα ΚΕΠ, απαιτούν την προσκόμιση πρόσθετων 
δικαιολογητικών πέραν αυτών που ορίζουν ρητά οι ΚΥΑ.  Οφείλουμε να 
τονίσουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί μη 
σύννομη συμπεριφορά των δημοσίων υπηρεσιών και πρέπει να αποφεύγεται 
σε κάθε περίπτωση.  Και τούτο, επειδή δεν έρχεται μόνον σε σύγκρουση με τα 
οριζόμενα στις δημοσιευμένες ΚΥΑ αλλά και με το πνεύμα της ομοιόμορφης 
συμπεριφοράς των δημόσιων υπηρεσιών έναντι των πολιτών, είτε οι τελευταίοι 
επιλέγουν να εξυπηρετηθούν από τα κατά τόπους ΚΕΠ είτε από τις ίδιες τις 
καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.  Παράλληλα, πρέπει να αποφεύγεται με κάθε 
τρόπο: 
§ η προσκόμιση και άλλης αίτησης ή επιπλέον υπογραφής εκτός του 
συμφωνημένου εντύπου, καθ’ υπόδειξη ορισμένων υπηρεσιών με την 
αιτιολογία ότι υπάρχει νεότερη εγκύκλιος που επιβάλλει κάτι τέτοιο ή 
θεωρείται απαραίτητο από την υπηρεσία, 

§  η συμπλήρωση πρόσθετης υπεύθυνης δήλωσης με ίδια ή παρόμοια 
στοιχεία με την υπεύθυνη δήλωση που περιέχεται στο οριζόμενο από τις 
ΚΥΑ έντυπο,  

§ η απαίτηση για παράβολο ή τέλος με διαφορετικό κόστος από το 
αναγραφόμενο και κάθε άλλη απαίτηση,  που δεν συμπεριλαμβάνεται 
ρητά στις ΚΥΑ και στα έντυπα αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων.   

 
     Επισημαίνεται, ότι δεν είναι δυνατόν να προτάσσεται από ορισμένες 
δημόσιες υπηρεσίες, ως δικαιολογία, για την μη αποδοχή και διεκπεραίωση 
πιστοποιημένων διαδικασιών μέσω ΚΕΠ, η έλλειψη ενημέρωσης για τη 
δυνατότητα αυτή του συναλλασσόμενου πολίτη.  Όπως είναι γνωστό άγνοια 
των υπευθύνων υπαλλήλων αναφορικά με το ισχύον νομοθετικό και 



κανονιστικό πλαίσίο και μη εφαρμογή του,  δεν συγχωρείται και διώκεται 
πειθαρχικά.   
 
     Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι μη σύννομη πρακτική 
αποτελεί και η αποδοχή εκ μέρους των ΚΕΠ των πρόσθετων απαιτήσεων 
των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών για προσκόμιση από τον πολίτη και 
άλλων δικαιολογητικών εκτός των οριζομένων με ΚΥΑ.  Σε περίπτωση κατά 
την οποία μία αρμόδια υπηρεσία κρίνει σκόπιμο να τροποποιήσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για μία πιστοποιημένη διαδικασία οφείλει να 
προβεί σε συνεννόηση με την υπηρεσία μας προκειμένου να εκδοθεί νέα 
τροποποιητική ΚΥΑ με τα αντίστοιχα έντυπα.  Είναι προφανές ότι μονομερής 
τροποποίηση των εντύπων των ΚΥΑ με εγκύκλιο δεν είναι νόμιμη. 
 
     Τέλος, σε περίπτωση που συνεχιστούν τέτοιου είδους προβλήματα 
σχετικά με την απαίτηση πρόσθετων δικαιολογητικών κλπ από ορισμένες 
δημόσιες υπηρεσίες, τα ΚΕΠ οφείλουν να μας ενημερώνουν, με 
ηλεκτρονικό μήνυμα, προκειμένου το συντομότερο δυνατόν να παρέμβουμε 
για την επίλυση του θέματος και την αναζήτηση τυχόν ευθυνών. 
 
 
 
2. Χρόνος διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών 
 
    Έχει παρατηρηθεί ότι ο χρόνος διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών 
για τις ίδιες διαδικασίες διαφέρει από ΚΕΠ σε ΚΕΠ και από υπηρεσία σε 
υπηρεσία.  Αποτέλεσμα αυτού είναι η Διοίκηση να παρουσιάζει μια εικόνα 
αναξιοπιστίας και έλλειψης συντονισμού, οι δε πολίτες να μην έχουν σαφή 
γνώση για το χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους.  
    Σε ορισμένα ΚΕΠ, για παράδειγμα, για τις πιστοποιημένες διαδικασίες των 
Διευθύνσεων Μεταφορών των Ν.Α., καταγράφονται χρόνοι αποκλίνοντες 
ακόμη και 15 ημέρες από ΚΕΠ σε ΚΕΠ.  Επειδή το στοιχείο του χρόνου 
διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών αποτελεί παράγοντα που 
προσδιορίζει την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών, παρακαλούμε για την 
άμεση διαβίβαση των αιτήσεων των πολιτών από τα ΚΕΠ.  Στο σημείο αυτό 
υπενθυμίζουμε την παρ. 4 του αρ. 11 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ/Α/11-2-2004), 
σύμφωνα με την οποία το ΚΕΠ οφείλει να διαβιβάζει στην αρμόδια 
υπηρεσία τις υποβληθείσες σ’ αυτό αιτήσεις εντός της επομένης από την 
υποβολή τους ημέρας.  
    Επίσης, παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες να καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια να μειώσουν το χρόνο ανταπόκρισης, δηλαδή το χρονικό διάστημα 
που μεσολαβεί από τη στιγμή που διαβιβάζεται η αίτηση σε αυτές έως την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας.  Σε περίπτωση  που η υπηρεσία μας διαπιστώσει 
ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές χρονικές αποκλίσεις για τις ίδιες 



διαδικασίες θα ενημερώνει τις προϊστάμενες υπηρεσίες και την πολιτική ηγεσία 
για να εξετάσουν τα αίτια που προκαλούν τις καθυστερήσεις (εγκύκλιος 
Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ 495/22/10/04) και να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες. 
 
 
 
3.  Πιστή τήρηση του ωραρίου λειτουργίας των ΚΕΠ 
  
     Με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη, υπενθυμίζουμε ότι, με πρόσφατη 
ρύθμιση, τα ΚΕΠ των Περιφερειών, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, 
Νομαρχιακών Διαμερισμάτων των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των 
Δήμων και Κοινοτήτων, στα οποία απασχολούνται τρεις (3) τουλάχιστον 
υπάλληλοι λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή από 08.00 π.μ.-20.00 μ.μ. 
και το Σάββατο από 08.00 π.μ.-14.00 μ.μ.  Τα υπόλοιπα ΚΕΠ το προσωπικό των 
οποίων είναι κάτω των τριών (3) ατόμων (συμβασιούχων) ακολουθούν το 
ωράριο λειτουργίας που ισχύει για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και 
τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.   
    
    Απόκλιση από το ανωτέρω ωράριο δεν επιτρέπεται.  Οι Προϊστάμενοι των 
ΚΕΠ καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για την πιστή τήρηση του 
ωραρίου λειτουργίας των ΚΕΠ των οποίων προΐστανται.   
 
4. Συμπεριφορά των υπαλλήλων των ΚΕΠ προς τους συναλλασσόμενους 
πολίτες 
 
     Τέλος, με αφορμή ορισμένες καταγγελίες που έχουν γίνει προς την  υπηρεσία 
μας από πολίτες, σχετικά με απαράδεκτη συμπεριφορά ορισμένων υπαλλήλων 
των ΚΕΠ, επαναλαμβάνουμε ότι η συμπεριφορά των υπαλλήλων οφείλει να 
είναι ευγενική και με διάθεση εξυπηρέτησης.  Τα ΚΕΠ στην συνείδηση των 
πολιτών αποτελούν όχι μόνον ένα πρόγραμμα διοικητικής  καινοτομίας αλλά 
μία ριζική διοικητική μεταρρύθμιση που σκοπό έχει να φέρει πιο κοντά τον 
συναλλασσόμενο πολίτη με τη δημόσια διοίκηση και να βελτιώσει τις σχέσεις 
της Διοίκησης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.   Σε αυτή την προσπάθεια, 
οι υπάλληλοι των ΚΕΠ, οι οποίοι αποτελούν αναμφισβήτητα την πρώτη γραμμή 
της δημόσιας διοίκησης, μπορούν και οφείλουν να συμβάλουν με την άψογη 
επαγγελματική συμπεριφορά τους στην εδραίωση των καλών σχέσεων των 
πολιτών με τη Διοίκηση. 
Ενόψει των ανωτέρω: 

1. Οι κ.κ. Γενικοί Γραμματείς Περιφέρειας παρακαλούνται, για τον έλεγχο 
της εφαρμογής της εγκυκλίου αυτής στα ΚΕΠ και τις υπηρεσίες 
αρμοδιότητάς τους.  

2.  Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, παρακαλείται, 
κατά τον διενεργούμενο σε υπηρεσίες έλεγχο, να ερευνά α) την 



αδικαιολόγητη καθυστέρηση ανταπόκρισης των καθ’ ύλην αρμόδιων 
υπηρεσιών στη συνεργασία τους με τα ΚΕΠ β) την τυχόν απαίτηση 
επιπλέον δικαιολογητικών από τα προβλεπόμενα στις οικείες ΚΥΑ και γ) 
την εφαρμογή ή μη των προβλεπομένων διατάξεων για την καταπολέμηση 
της γραφειοκρατίας (αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) από 
τις υπηρεσίες.   

3. Η Γενική Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣΔΔΑ, παρακαλείται να 
ενημερώσει τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και να εποπτεύσει την εφαρμογή 
των ανωτέρω. 
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1. Γραφείο κ. Υπουργού ΕΣΔΔΑ 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΓΓΔΔ & ΗΔ 
4. Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων ΓΓΔΔ & ΗΔ 

 
 


