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Θέμα : Λειτουργικά ζητήματα των  Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

 
Η  Υπηρεσία μας, στα πλαίσια του εποπτικού και συντονιστικού της ρόλου και με στόχο 
την βελτίωση της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, καλείται να 
εντοπίζει προβλήματα στην καθημερινή ροή εργασιών των Κ.Ε.Π., τα οποία αντανακλούν 
άμεσα στην ποιότητα των παρεχόμενων στον πολίτη υπηρεσιών. 

 
Για το λόγο αυτό θεωρούμε απαραίτητη την εκ νέου επισήμανση οδηγιών σχετικών με 
την απασχόληση των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, τους χώρους στέγασης αλλά και 
τις λειτουργίες που επιτελούνται στα Κ.Ε.Π. 

 
Ειδικότερα: 

 
Α. Συστεγάσεις – μεταστεγάσεις. 

 
• Επισημαίνεται ότι ο χώρος των Κ.Ε.Π. διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την 
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων των πολιτών, όπως αυτές  έχουν ενταχθεί με κοινές 
υπουργικές αποφάσεις στα Κ.Ε.Π.  
 
• Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά άλλες υπηρεσίες που συστεγάζονται στο χώρο του 
Κ.Ε.Π., οι αρμόδιοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να ζητούν την έγκριση της Υπηρεσίας μας, 
διευκρινίζοντας απαραιτήτως τους λόγους που επιβάλλουν την συστέγαση αυτή.  
 
• Η παρουσία των μονίμων υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, δεδομένου ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
αποτελεσματική λειτουργία των Κ.Ε.Π. και του σκοπού που επιδιώκουν, ο οποίος συνίσταται 
στην άμεση, ταχεία και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Για το λόγο αυτό, κρίνεται 
σκόπιμο οι μόνιμοι υπάλληλοι που έχουν τοποθετηθεί στο Κ.Ε.Π.  να είναι πλήρους και 
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αποκλειστικής απασχόλησης σε σχέση με τα καθήκοντά τους στο Κ.Ε.Π. και να μην τους 
ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα (λχ δημοτολογίου, ληξιαρχείου, διεκπεραίωση 
υποθέσεων αλλοδαπών κ.α.), που αφορούν άλλες οργανικές μονάδες του φορέα.   
 

Παρόλα αυτά και σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η αποκλειστική 
απασχόληση των μονίμων υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. πρέπει να ενημερώνεται η Δ/νση 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Κ.Ε.Π. με εμπεριστατωμένο έγγραφο του οικείου ΟΤΑ, στο 
οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους η παράλληλη απασχόληση καθίσταται 
αναγκαία. 
 
• Στις  περιπτώσεις όπου ο οικείος φορέας επιθυμεί την μεταστέγαση του Κ.Ε.Π., 
είναι υποχρέωσή του να ζητήσει  την έγκριση  της Υπηρεσίας μας, υποβάλλοντας σχετικό 
έγγραφο, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της μεταστέγασης και θα 
περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του νέου κτιρίου (θέση, ύψος μισθώματος κ.ο.κ.). 
 
Τονίζεται, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται μεταστέγαση χωρίς την αντίστοιχη έγκριση 
της Υπηρεσίας μας. 

 
 
Β. Απασχόληση συμβασιούχων μίσθωσης  έργου 
 

• Οι οικείοι φορείς δεν πρέπει να αναθέτουν στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου 
των Κ.Ε.Π. καθήκοντα αρμοδιότητας άλλων υπηρεσιακών μονάδων, διότι τούτο είναι 
αντίθετο αφενός στους λόγους πρόσληψης του προσωπικού αυτού και αφετέρου επειδή 
δημιουργούνται προβλήματα και καθυστερήσεις στη λειτουργία των Κ.Ε.Π. Επιπλέον,   
δημιουργείται και θέμα πλασματικής εικόνας παραγωγικότητας των Κ.Ε.Π, καθόσον οι εν 
λόγω διαδικασίες δεν προσμετρώνται στα στατιστικά στοιχεία παραγωγικότητας εκάστου 
Κ.Ε.Π. 
 
 
• Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής κ.λ.π.  της σύμβασης μίσθωσης 
έργου με πρωτοβουλία του συμβασιούχου δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια της 
προηγούμενης που διακόπηκε χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση της  Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας  των Κ.Ε.Π. και αντίστοιχη έγκριση του Υφυπουργού 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 
 
 
• Υπενθυμίζεται, ότι για την σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου έχουν δοθεί 
σαφείς οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες οι νέες συμβάσεις πρέπει να καταρτίζονται  με 
κριτήριο την προηγούμενη εμπειρία που αποκτήθηκε από τους συμβασιούχους. Εκ του 
γεγονότος ότι  οι οικείοι φορείς δεν προέβησαν σε καταγγελία της σύμβασης τεκμαίρεται ότι 
οι συμβασιούχοι ανταποκρίνονταν στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους και η σύναψη 
νέας σύμβασης μίσθωσης έργου, όχι με τους ίδιους, αλλά με τρίτους, αφενός θα επιβάρυνε 
τον κρατικό προϋπολογισμό με επιπρόσθετες δαπάνες εκπαίδευσης και αφετέρου θα 
προκαλούσε δυσχέρειες στην λειτουργία των Κ.Ε.Π. κατά το διάστημα αυτό. 
 
 
 
 
 



 
 

Οι προϊστάμενοι των Κ.Ε.Π. παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την κοινοποίηση της 
παρούσας στους οικείους Νομάρχες, Δημάρχους και Προέδρους κοινοτήτων. 

 
Οι κ.κ. Νομάρχες, Δήμαρχοι, Πρόεδροι  Κοινοτήτων παρακαλούνται για την άμεση και πιστή 
εφαρμογή των ανωτέρω. 

                                                               
 

Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Υφυπουργού κου Ανδρεουλάκου. 
2. Γραφείο Γενικής  Διευθύντριας κας Βασιλείου 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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