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ΘΕΜΑ: «Ωράριο λειτουργίας των Κ.Ε.Π.» 
 
ΣΧΕΤ.:  Η αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ. 24842 (ΦΕΚ 1744/τ.Β΄/13-12-2005) Απόφαση του Υφυπουρ- 

 γού ΕΣ.Δ.Δ.Α.   
 
1. Από τη μέχρι τώρα λειτουργία των Κ.Ε.Π. έχει προκύψει ότι η ίδρυσή τους, ως εφαρ-

μογή των υπηρεσιών μιας στάσης (one-stop-shop), οδήγησε σε ριζική αλλαγή του τρόπου 

διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών. Η λειτουργία των Κ.Ε.Π. έχει ως αποτέλεσμα την 

καταξίωση του θεσμού όχι μόνο στους πολίτες και στις επιχειρήσεις αλλά και στις υπόλοιπες 

δημόσιες υπηρεσίες που συνεργάζονται με τα Κ.Ε.Π. Επιπροσθέτως, η λειτουργία πολλών ΚΕΠ 

κατά τις απογευματινές ώρες και το Σάββατο, συνέτεινε στην θετική αναγνώριση του ρόλου 

τους από τους πολίτες, με αποτέλεσμα την όλο και μεγαλύτερη προσέλευσή τους στα ΚΕΠ, με 

σκοπό τη διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεών τους.  

  
2. Με βάση τα παραπάνω εκδόθηκε η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ 24842/2005 (ΦΕΚ 1744 Β) 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία 

καθορίζεται νέο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των Κ.Ε.Π. Το νέο ωράριο έχει ως ακολού-

θως: 

 
• Τα Κ.Ε.Π. στα οποία εργάζονται τρεις (3) τουλάχιστον συμβασιούχοι, είναι υποχρε-

ωτικό να λειτουργούν από Δευτέρα έως και το Σάββατο ως εξής:  

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή: 

Πρωΐ: από 08.00 έως 14.00 
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Απόγευμα: από 14.00 έως 20.00 

Σάββατο: από 08.00 έως 14.00 
 

• Η κατανομή των συμβασιούχων, στην περίπτωση που είναι τρεις (3), στη διάρκεια 

της ημέρας γίνεται ως εξής: 

- Οι δύο (2) θα εργάζονται πρωί από 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. 

- Ο ένας, εκ περιτροπής, θα εργάζεται απόγευμα από 14.00 έως 20.00 μ.μ. 

καθώς και το Σάββατο. 

• Παρόμοια κατανομή, ανάλογα με τον αριθμό των συμβασιούχων, ακολουθείται και 

στην περίπτωση που ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από τρεις (3).  

 
3. Η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας σε όλα τα Κ.Ε.Π. όπου εργάζονται τουλάχι-

στον τρεις συμβασιούχοι, με την προσθήκη της απογευματινής βάρδιας, καθώς και η λειτουρ-

γία τους τα πρωϊνά του Σαββάτου, έχει τα εξής πλεονεκτήματα: 

 
• Εξυπηρετείται μεγαλύτερος αριθμός πολιτών, καθώς πολλοί είναι εργαζόμενοι. Επομέ-

νως, το απογευματινό ωράριο λειτουργίας και το πρωϊνό του Σαββάτου προσφέρεται 

περισσότερο για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών, παρέχοντας μεγαλύ-

τερη ευχέρεια στους πολίτες ως προς την επιλογή των ωρών συναλλαγής. 

 
• Αποφεύγεται η υπερφόρτωση των Κ.Ε.Π. τα οποία λειτουργούν και απόγευμα και 

Σάββατο, σε σχέση με τα Κ.Ε.Π. των γειτονικών δήμων που λειτουργούν μόνο πρωί 

και η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου διεκπεραίωσης των υποθέ-

σεων των πολιτών, στα Κ.Ε.Π. με το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. 

 
4. Επομένως, οι κ.κ. δήμαρχοι και οι νομάρχες οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε να ορι-

στεί ο κατάλληλος αριθμός μονίμων υπαλλήλων που θα στελεχώσουν το Κ.Ε.Π. 

καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Η υποχρεωτική παρουσία μονίμων υπαλλή-

λων επιβάλλεται από την ανάγκη να παρέχουν τις υπηρεσίες που δεν είναι δυνατό να προ-

σφέρουν οι συμβασιούχοι, όπως για παράδειγμα την επικύρωση των φωτοαντιγράφων, την 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, την έκδοση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας, 

την πώληση παραβόλων κλπ.  

 
5. Επισημαίνεται ότι η παρουσία των μόνιμων υπαλλήλων είναι υποχρεωτική καθ’ όλη 

τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Κ.Ε.Π. καθώς είναι απαραίτητοι για την υποστήριξη 

της λειτουργίας του. Για το λόγο αυτό, οι μόνιμοι υπάλληλοι που έχουν τοποθετηθεί στο 

Κ.Ε.Π., πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε σχέση με τα καθήκοντά 

τους στο Κ.Ε.Π. και να μην τους ανατίθενται από τον δήμαρχο ή το νομάρχη παράλληλα κα-

θήκοντα (π.χ. δημοτολογίου, ληξιαρχείου, διεκπεραίωση υποθέσεων αλλοδαπών κ.α.) που 

αφορούν άλλες οργανικές μονάδες του δήμου ή της νομαρχίας. Μόνο σε περιπτώσεις όπου 

δεν υπάρχει αυξημένος φόρτος εργασίας, λόγω χαμηλής προσέλευσης των πολιτών, είναι δυ-
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νατό να τους ανατίθενται, παράλληλα, άλλα καθήκοντα πέραν αυτών που έχουν σχέση με τις 

υπηρεσίες που παρέχει το Κ.Ε.Π. Και σ’ αυτές τις περιπτώσεις, αυτά τα καθήκοντα πρέπει να 

εκτελούνται μόνο στο χώρο του Κ.Ε.Π., ώστε να είναι συνεχώς σε θέση να προσφέρουν τις 

σχετικές με τις αρμοδιότητες του Κ.Ε.Π. υπηρεσίες, όταν υπάρχει ανάγκη.      

 
6. Ωράριο λειτουργίας λοιπών Κ.Ε.Π.: το ωράριο λειτουργίας των λοιπών Κ.Ε.Π. εί-

ναι το ωράριο λειτουργίας των υπόλοιπων δημοσίων υπηρεσιών.  

 
7. Τέλος, όπως έχουμε επισημάνει και σε άλλα έγγραφά μας, οι δημοτικές ή οι νομαρχια-

κές αρχές δεν πρέπει να αναθέτουν στους συμβασιούχους των Κ.Ε.Π. καθήκοντα αρμοδιότη-

τας άλλων υπηρεσιακών μονάδων του δήμου ή της νομαρχίας, διότι αυτό είναι σε βάρος των 

καθηκόντων τους στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των πολιτών, δημιουργώντας κατ’ αυτό τον 

τρόπο καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες στην διεκπεραίωση των διαφόρων διαδικασιών από 

τα Κ.Ε.Π. 

  

8. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω και τη συνδρομή όλων σας ώστε 

να μην απαξιωθεί, από άστοχες ενέργειες ή περιστασιακές σκοπιμότητες, ένας θεσμός κατα-

ξιωμένος ήδη στη συνείδηση των πολιτών.   

 
 
 
 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ 
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