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Θέµα: ∆ιάθεση του προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. 
 
Με αφορµή δυσχέρειες που έχουν παρατηρηθεί από την Υπηρεσία µας στην 

εφαρµογή από τους οικείους φορείς των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/15.3.06) και σε απάντηση σχετικών 

ερωτηµάτων που µας έχουν υποβληθεί, γραπτά ή τηλεφωνικά, 

επισηµαίνουµε, εκ νέου, τα εξής: 

 

Με τις ως άνω διατάξεις ορίζεται ότι ‘‘1. Από τη δηµοσίευση αυτού του νόµου, 

οι µόνιµοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου που υπηρετούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 

υποχρεούνται να παραµείνουν στο Κ.Ε.Π. τοποθέτησής τους τουλάχιστον για 

µία πενταετία. 2. Απόσπαση, µετάταξη ή µεταφορά υπαλλήλων των Κ.Ε.Π., η 

οποία πραγµατοποιείται µε οποιαδήποτε διάταξη, γενική ή ειδική, πριν από τη 

συµπλήρωση της πενταετίας, είναι αυτοδικαίως άκυρη. Με απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, επιτρέπεται, 

κατ` εξαίρεση και πριν από την πάροδο της πενταετίας, η διενέργεια εκούσιων 

αµοιβαίων µετατάξεων-µεταφορών ή αµοιβαίων αποσπάσεων των υπαλλήλων 

των Κ.Ε.Π.’’ 

 



 

Όπως δε διευκρινίζεται µε σχετική εγκύκλιο µας (αριθµ. 

∆ΙΑ∆Π/Ο∆ΕΚΕΠ/10570/ 23-03-2006), ως ‘‘µόνιµοι υπάλληλοι’’ των ΚΕΠ, στις 

παραπάνω αναφερόµενες διατάξεις, νοούνται όσοι αποκτήσουν αυτή την 

ιδιότητα στα πλαίσια των προκηρύξεων για την στελέχωση των ΚΕΠ µε 

υπαλλήλους του κλάδου ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών και όχι µόνιµοι 

υπάλληλοι άλλων κλάδων του οικείου φορέα, οι οποίοι υπηρετούν στα ΚΕΠ. 

 

Κατά συνέπεια, µε εξαίρεση τους υπαλλήλους του κλάδου 
∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, η διάθεση των υπηρετούντων στα 

ΚΕΠ µονίµων υπαλλήλων παραµένει στην ευχέρεια των οικείων φορέων, οι 

οποίοι µπορούν να τους µετακινούν σε άλλες οργανικές µονάδες τους, προς 

αντιµετώπιση των εκάστοτε υπηρεσιακών αναγκών και σύµφωνα µε τις 

σχετικές µε την λειτουργία των Ο.Τ.Α.  διατάξεις. 

 

Ειδικότερα, οι µόνιµοι υπάλληλοι που δεν ανήκουν στον κλάδο 

∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών αποσπώνται, µετατάσσονται κ.ο.κ. 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις που διέπουν τους 

υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και δεν υπάγονται στις ειδικές 

διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 που αφορούν αποκλειστικά τους 

υπαλλήλους του κλάδου ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. 

 

Αυτονόητο είναι, ωστόσο, ότι προκειµένου να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική 

λειτουργία των ΚΕΠ, οι φορείς πρέπει να µεριµνούν για την αντικατάσταση 

των µετακινούµενων υπαλλήλων και ειδικά των Προϊσταµένων των ΚΕΠ, οι 

οποίοι καλούνται να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε σχέση 

µε τα καθήκοντά τους στο ΚΕΠ και να µην τους ανατίθενται παράλληλα 

καθήκοντα (λχ δηµοτολογίου, ληξιαρχείου, διεκπεραίωση υποθέσεων 

αλλοδαπών κ.α.), που αφορούν άλλες οργανικές µονάδες του φορέα. 

 

Σε εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις, όταν δεν είναι εφικτή η αποκλειστική 

απασχόληση των υπαλλήλων άλλων κλάδων του φορέα που υπηρετούν στα 

ΚΕΠ, πρέπει να ενηµερώνεται η ∆/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.  

 

Η ∆/νση ∆ιοίκησης καθώς και η ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ 

στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος, παρακαλούνται  να την 

κοινοποιήσουν κατά αρµοδιότητα εποπτείας προς όλες τις Περιφέρειες καθώς 

και ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού, για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες. 
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