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ΘΕΜΑ: «Απασχόληση διορισθέντων μονίμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ»

Η υπηρεσία μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν στην εποπτεία και στο
συντονισμό  της  καλής  λειτουργίας  των  ΚΕΠ  σας  ενημερώνει  μεταξύ  άλλων  και  για
θέματα τα οποία προκύπτουν συνεπεία της στελέχωσης των ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό
βάσει της προκήρυξης 7Κ/2006 του ΑΣΕΠ. Για το σκοπό αυτό σας έχουν αποσταλεί οι
εγκύκλιοι:

1. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/86/5268/28-2-2007 «Τοποθέτηση μόνιμου προσωπικού στα ΚΕΠ»

2. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/243/19646/30-7-2007 «Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού ΚΕΠ»

3. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/298/22632/31-8-2007 «Απαραίτητα στοιχεία για την πληρωμή των 
διορισθέντων (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2006)»

με τις οποίες διευθετούνται θέματα που απασχολούν το μόνιμο προσωπικό.

Επειδή όμως έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε πολλούς ΟΤΑ της χώρας οι διαδικασίες 
διορισμού των μονίμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ, επισημαίνουμε τα εξής:

 Το  μόνιμο  προσωπικό  (υπάλληλοι  του  κλάδου  ΠΕ,  ΤΕ,  ΔΕ,  Διεκπεραίωσης
Υποθέσεων  Πολιτών  οι  οποίοι  διορίζονται  βάσει  της  προκήρυξης  7Κ)  το  οποίο
στελεχώνει τα ΚΕΠ πρέπει να απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με θέματα του
κλάδου στον οποίο ανήκουν και που αφορούν στη διοικητική ενημέρωση πολιτών και
στη  διεκπεραίωση  υποθέσεων  τους,  όπως  αυτές  καθορίζονται  από  τις  Κοινές
Υπουργικές Αποφάσεις μεταξύ του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ και του καθ’ ύλην αρμόδιου
Υπουργού.  Και  τούτο  διότι,  ως  γνωστό,  ο  κλάδος  Διεκπεραίωσης  Υποθέσεων
Πολιτών έχει προβλεφθεί αποκλειστικά και μόνο για τη στελέχωση των ΚΕΠ και το
προσωπικό του έχει ως κύριο καθήκον του την άμεση και ταχεία εξυπηρέτηση των
πολιτών  με  στόχο  την  αναβάθμιση  της  ποιότητας  των  υπηρεσιών  της  Δημόσιας
Διοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Κατόπιν τούτων τονίζουμε για μία



ακόμη φορά ότι σε καμία περίπτωση το προσωπικό αυτό δε θα απασχολείται σε
αλλότρια καθήκοντα. Σε αντίθετη περίπτωση θα αναζητηθούν ευθύνες από τον
οικείο Νομάρχη, Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας.

 Στις περιπτώσεις που οι υπάλληλοι διορίζονται σε άλλο ΚΕΠ από εκείνο στο οποίο
απασχολούνταν  με  σύμβαση  μίσθωσης  έργου,  ενεργοποιούνται  νέοι  κωδικοί
πρόσβασης  για  τη  χρήση  της  εφαρμογής  e-kep και  ταυτόχρονα
απενεργοποιούνται  οι  προηγούμενοι  κωδικοί. Προκειμένου  να  προβούμε  στις
απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή των κωδικών οι  προϊστάμενοι των ΚΕΠ πρέπει
να  ενημερώνουν  άμεσα την  Υπηρεσία  μας,  μέσω  ηλεκτρονικού  μηνύματος  της
εφαρμογής ΔΟΛ ΚΕΠ (http://194.29.49.250/Kepinfo/),  σχετικά  με  την τοποθέτηση
των νέων υπαλλήλων στο ΚΕΠ όπου προΐστανται. 

 Σε  περίπτωση  που  παραστεί  ανάγκη  χορήγησης  αδειών  μεγάλης  διάρκειας
(μητρότητας,  λοχείας,  ανατροφής  τέκνων  κ.ο.κ)  στους  μόνιμους  υπαλλήλους  του
κλάδου  Διεκπεραίωσης  Υποθέσεων  Πολιτών,  οι  οικείοι  φορείς  πρέπει  να
φροντίσουν  για  την  προσωρινή  αντικατάστασή  τους  με  υπαλλήλους  άλλων
οργανικών μονάδων, έτσι ώστε να μη διαταραχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του
ΚΕΠ για το χρονικό διάστημα που θα διαρκούν οι προαναφερόμενες άδειες. Για
τις περιπτώσεις αυτές πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Υπηρεσία μας, ως ασκούσα
την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας του δικτύου των ΚΕΠ.

Παρακαλούνται τα ΚΕΠ να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στις Διευθύνσεις Διοίκησης /
Προσωπικού του ΟΤΑ στον οποίο ανήκουν.

Οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού παρακαλούνται για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

http://194.29.49.250/Kepinfo/


ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Περιφέρεια (στην οποία υπάγεται

γεωγραφικά το ΚΕΠ)
Αρμόδιος ΔΟΛ ΚΕΠ

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστίνα Χαζάκη 213 131 3477

Αττικής (Από ΚΕΠ Αγ. Αναργύρων έως 
ΚΕΠ Δ. Ιλίου και ΚΕΠ Δ. Πειραιά (Κεντρικό
και παραρτήματα) και Ν.Δ Πειραιώς 
(Κεντρικό και Παράρτημα)

Κώστας Καπαρός 213 131 3248

Αττικής (υπόλοιπα ΚΕΠ) Αλεξάνδρα Παβέλη 213 131 3103

Βορείου Αιγαίου Αλεξάνδρα Μάντεση 213 131 3330

Δυτικής Ελλάδας Έφη Δεκαβάλλα 213 131 3066

Δυτικής Μακεδονίας Θανάσης Σκλαπάνης 213 131 3027

Ηπείρου Ευαγγελία Μεθενίτη 213 131 3077

Θεσσαλίας Κυριάκος Οικονόμου 213 131 3319

Ιονίων Νήσων Γιώργος Σουλάκης 213 131 3392

Κεντρικής Μακεδονίας Δημήτρης Δράκος 213 131 3387

Κρήτης Στέλλα Θεοφιλοπούλου 213 131 3083

Πελοποννήσου Ανδρέας Παπαδόπουλος 213 131 3314

Στερεάς Ελλάδας Ντόρις Λαγουδάκη 213 131 3086

Νοτίου Αιγαίου Έφη Μαρκουλάκη 213 131 3385

Οικονομικά Θέματα: Γιώργος Ρουμπιέν 213 131 3430


