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     : 
ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΠ 
(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ 
∆/ΝΣΗ 40Η   
Πανεπιστήµίου 37      Αθήνα  
Τ.Κ. 101 65 

Η Υπηρεσία µας ασκεί, όπως γνωρίζετε, εποπτικό και συντονιστικό ρόλο όπως αυτός 
προσδιορίζεται από τις οργανικές της διατάξεις, για τη διασφάλιση της εύρυθµης 
λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και της απρόσκοπτης παροχής 
υπηρεσιών στους πολίτες. 
 
Στα πλαίσια αυτά και για την αντιµετώπιση σηµαντικών δυσλειτουργιών που 
εντοπίστηκαν στη διεκπεραίωση υποθέσεων από τα ΚΕΠ, λόγω της ανοµοιογένειας 
στον τρόπο διακίνησης της αλληλογραφίας τους, η Υπηρεσία µας συνέταξε 
ολοκληρωµένη µελέτη κόστους – οφέλους για την ένταξη της αλληλογραφίας των 
ΚΕΠ στη σύµβαση των ΕΛ.ΤΑ µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
 
Κατόπιν συνεργασίας µε την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) η πρότασή µας έγινε αποδεκτή και 
συνεπεία τούτου υπεγράφη, από τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, η 
αριθµ. 2/55514/7.9.2007 απόφαση για την υπαγωγή της αλληλογραφίας των ΚΕΠ 
στη σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και των ΕΛΤΑ, η οποία έχει ήδη 
προωθηθεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση. 
 
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής θα υπογραφεί σχετική σύµβαση µεταξύ του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου (Γ.Λ.Κ.) και των Ελληνικών Ταχυδροµείων στην οποία θα 
καθοριστούν όλες οι λεπτοµέρειες για τη διακίνηση της αλληλογραφίας των ΚΕΠ. 
 



∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τη διαδικασία που θα ακολουθείται από τα ΚΕΠ θα δοθούν 
µε επόµενη εγκύκλιό µας.  
 
Όπως αντιλαµβάνεστε η ενέργεια αυτή είναι πολύ σηµαντική γιατί θα εξοµαλύνει τη 
διεκπεραίωση των υποθέσεων από τα ΚΕΠ, θα µειώσει σηµαντικά τον χρόνο 
παράδοσης των τελικών διοικητικών πράξεων στους ενδιαφερόµενους πολίτες και θα 
επιτρέψει την αποτελεσµατική αξιολόγηση των αρµόδιων για την έκδοση των 
πράξεων αυτών Υπηρεσιών. 
 
  
 
  

 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
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1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ανδρεουλάκου 
2. Γραφείο Γενικής ∆/ντριας κας Βασιλείου 
3, Γραφείο Προισταµένης ∆ΟΛΚΕΠ κ. 
Μαγνήσαλη 
4. Γραφείο Προισταµένου ∆/νσης Οικ.  κ. Νταή 

 


