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Θέμα: Στελέχωση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών με μόνιμο προσωπικό.

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στο πλαίσιο
των οργανικών του διατάξεων, έχει θεσπίσει σειρά μέτρων με σκοπό να καταστήσει
τον θεσμό των ΚΕΠ βιώσιμο, αποτελεσματικό και αποδεκτό, εκ μέρους των πολιτών,
με  την  παροχή  ποιοτικών  υπηρεσιών,  οι  οποίες  αναβαθμίζουν,  γενικότερα,  τη
Δημόσια Διοίκηση και βελτιώνουν τη σχέση της με τους πολίτες. Οι συγκεκριμένες
αυτές δράσεις αποτυπώνονται σε ένα σύνολο διατάξεων οι οποίες διασφαλίζουν την
περαιτέρω εξέλιξη  των ΚΕΠ σε κέντρα ολοκληρωμένων διοικητικών συναλλαγών.
Κρίσιμη παράμετρος  για την επίτευξη του στόχου αυτού αποτελεί  το ανθρώπινο
δυναμικό  των ΚΕΠ,  το  οποίο  καλείται  να  προσφέρει  τις  υπηρεσίες  του  σε  μία
σύγχρονη,  ηλεκτρονικά  υποστηριζόμενη  υπηρεσία,  που  εφαρμόζει  τεχνικές
διαλειτουργικότητας. Για το σκοπό αυτό η υπηρεσία μας μερίμνησε για τη στελέχωση
των  ΚΕΠ  με  μόνιμο  προσωπικό,  το  οποίο  διαθέτει  τα  κατάλληλα  προσόντα.
Ειδικότερα:
- Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 3200/2003
(Φ.Ε.Κ.  281/τ.Α΄/9.12.2003),  συστάθηκε,  αποκλειστικά  για  τις  ανάγκες
λειτουργίας  των  ΚΕΠ,  ο  κλάδος  Διεκπεραίωσης  Υποθέσεων  Πολιτών.
Προσόντα διορισμού σε θέσεις του κλάδου αυτού, ορίζονται τα προβλεπόμενα
από το Π.Δ 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 / τ. Α΄/5.3.2001) και επιπλέον απαιτείται εμπειρία
σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία των ΚΕΠ.
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-  Ήδη  έχουν  συσταθεί  2.882  θέσεις  μονίμου  προσωπικού  στους  Ο.Τ.Α.  α΄και  β΄
βαθμού με Κοινές Αποφάσεις των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. 

2. Εκδόθηκε η πρώτη προκήρυξη για την πλήρωση 1.952 από τις προαναφερόμενες
θέσεις, η διαδικασία της οποίας βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, γεγονός που
σημαίνει  ότι  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα  τα  ΚΕΠ  θα  στελεχωθούν  με  μόνιμο
προσωπικό.

Το προσωπικό αυτό, επισημαίνουμε  ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2
του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/15.3.2006), θα τοποθετηθεί, μετά τη
δημοσίευση  των  οριστικών  αποτελεσμάτων  της  προκήρυξης,  υποχρεωτικά
στο ΚΕΠ του οικείου φορέα για μία, τουλάχιστον,  πενταετία. Αντίγραφα των
σχετικών αποφάσεων πρέπει άμεσα να κοινοποιούνται στην Υπηρεσία μας.

Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι απόσπαση, μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων των
Κ.Ε.Π., η οποία πραγματοποιείται με οποιαδήποτε διάταξη γενική ή ειδική πριν
από τη συμπλήρωση πενταετίας είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Πριν  την  πάροδο  της  πενταετίας,  επιτρέπεται  μόνο  η  διενέργεια  εκούσιων
αμοιβαίων  μετατάξεων  −  μεταφορών  ή  αμοιβαίων  αποσπάσεων  των
υπαλλήλων  των  Κ.Ε.Π  με  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 
(σχετική η εγκύκλιός μας: ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/86/5268 / 28.2.2007).  

3. Κατόπιν τούτων και με δεδομένο ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του
σκοπού σύστασης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι  η  υποστήριξή τους
από τους ίδιους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των οποίων αποτελούν
οργανικές μονάδες, επισημαίνεται στους κ.κ. Νομάρχες, Δημάρχους και Προέδρους
Κοινοτήτων η ανάγκη διαφύλαξης της συνέχειας του θεσμού και ανάδειξής του στις
τοπικές  κοινωνίες  ως  Υπηρεσίας  μίας  στάσης  στην  οποία  διεκπεραιώνεται  ένα
σύνολο διοικητικών διαδικασιών, πολλές από τις οποίες είναι αυτοματοποιημένες.

Για  να  επιτευχθεί  ο  στόχος  αυτός  είναι  απολύτως  απαραίτητο  το  μόνιμο
προσωπικό των ΚΕΠ του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών να μην
απασχολείται σε άλλες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., προκειμένου να καλύψει άλλες
υπηρεσιακές ανάγκες. 

Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω συνιστά υπονόμευση του καταξιωμένου, στη
συνείδηση των πολιτών, θεσμού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, για τον
οποίο έχουν δαπανηθεί σημαντικοί κοινοτικοί και εθνικοί πόροι. 

Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. λόγω της βαρύνουσας σημασίας που
αποδίδει  στην  εύρυθμη  και  αποτελεσματική  λειτουργία  των  ΚΕΠ  εποπτεύει  και
συντονίζει το έργο τους και είναι αρμόδιο για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά
των υπαλλήλων τους για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο εξετάζεται
από το υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου (άρθρα 116 και 117 του Υπαλληλικού
Κώδικα).  



Η Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΟΤΑ, παρακαλείται,  να κοινοποιήσει την
παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού,  παρέχοντάς τους κάθε απαραίτητη
διευκρίνιση επί της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσουν μετά τη δημοσίευση
από το Α.Σ.Ε.Π. των οριστικών αποτελεσμάτων της προαναφερόμενης προκήρυξης.
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