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ΘΕΜΑ: “Αιτήµατα των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού για δηµιουργία νέων ΚΕΠ, 
Παραρτηµάτων αυτών  και σύσταση νέων θέσεων στα ΚΕΠ ”. 

 
 Με αφορµή πληθώρα αιτηµάτων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού που υποβάλλονται 

στην υπηρεσία µας µε θέµα την έγκριση λειτουργίας νέων ΚΕΠ, Παραρτηµάτων αυτών  

καθώς και την σύσταση νέων θέσεων των κλάδων ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών   

σας γνωστοποιούµε τα εξής: 
 

Α. Ίδρυση νέων ΚΕΠ ή Παραρτηµάτων αυτών. 
 
  Σήµερα, λειτουργούν σε όλη τη χώρα 1066 ΚΕΠ. Το ΥΠ.ΕΣ., κατά τη  

σύσταση των ΚΕΠ, επεδίωξε την όσο το δυνατό ευρύτερη γεωγραφική διασπορά τους, 

µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Για το λόγο αυτό κατά τη σύσταση 

των ΚΕΠ έλαβε υπόψη ορισµένες παραµέτρους όπως: 

 την πληθυσµιακή απογραφή των ΟΤΑ,  

 τη χιλιοµετρική απόσταση µεταξύ των ΟΤΑ,  

 τις γεωγραφικές ή άλλες ιδιαιτερότητες συγκεκριµένων περιοχών και  

 το σταδιακά αυξανόµενο ύψος της  επιβάρυνσης του κρατικού 

προϋπολογισµού ετησίως από την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των 1066 

ΚΕΠ, δεδοµένου ότι µετά το πέρας του διετούς πιλοτικού προγράµµατος  το 



κόστος για κάθε είδους δαπάνη, από την εγκατάσταση του κάθε είδους 

εξοπλισµού στο ΚΕΠ, έως και τις αµοιβές προσωπικού, έχει εξ΄ ολοκλήρου 

µεταφερθεί και βαρύνει αποκλειστικά τον κρατικό προϋπολογισµό. 

 Εποµένως, µε βάση τα δεδοµένα αυτά η σύσταση των ΚΕΠ µε την υπάρχουσα 

γεωγραφική διασπορά τους στο σύνολο της επικράτειας, καλύπτει επαρκώς τις 

ανάγκες εξυπηρέτησης των πολιτών των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού της Χώρας.  

 

 Κατόπιν των ανωτέρω, σας πληροφορούµε ότι η υπηρεσία µας στο εξής θα 
είναι εξαιρετικά φειδωλή στην έγκριση αιτηµάτων λειτουργίας νέων ΚΕΠ ή 
Παραρτηµάτων. Κατά συνέπεια τέτοια αιτήµατα πρέπει να υποβάλλονται όταν 
υπάρχει επιτακτική ανάγκη και να είναι πλήρως τεκµηριωµένη. 

  

Β. Έγκριση νέων θέσεων ή συµβάσεων µίσθωσης έργου στα 
ήδη λειτουργούντα ΚΕΠ. 

  

 Είναι γνωστό ότι η πολιτική που εφαρµόζει το ΥΠΕΣ∆∆Α, αποσκοπεί στη 

µετεξέλιξη του θεσµού των ΚΕΠ, σε κέντρα Ολοκληρωµένων ∆ιοικητικών 

Συναλλαγών. Με αυτό τον τρόπο, αυξάνεται η on line παροχή ορισµένων διαδικασιών 

- πιστοποιητικών, µε αποτέλεσµα αφενός τη µείωση του χρόνου απασχόλησης 
των εργαζοµένων στα Κ.Ε.Π., αναφορικά µε τη διεκπεραίωση και την έκδοση 
των εν λόγω διαδικασιών και πιστοποιητικών και αφετέρου η ταχύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τις συναλλαγές τους µε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

 Επιπροσθέτως, αυξάνεται ο αριθµός των πιστοποιητικών που αναζητούνται 

αυτεπάγγελτα από τις αρµόδιες προς τούτο δηµόσιες υπηρεσίες και σε αρκετές 

περιπτώσεις, η αυτεπάγγελτη αναζήτηση ορίζεται ως υποχρεωτική. Βάσει των 

στοιχείων της υπηρεσίας µας στο σύνολο των ΚΕΠ της επικράτειας , οι τρεις πρώτες 

σε αριθµό διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώθηκαν τα έτη 2005, 2006 και 2007 

ήταν οι: 
 Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (των ιδίων) 

 Χορήγηση  αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης του ενδιαφερόµενου 

 Αντίγραφο φορολογικής ενηµερότητας 

οι οποίες όπως προαναφέρθηκε, εµπίπτουν στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη 

αναζήτηση από την αρµόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης υπηρεσία (σχετική 

η αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Α/18532/2006 (ΦΕΚ1309/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών). 



Έξάλλου, το αντίγραφο φορολογικής ενηµερότητας εκδίδεται on-line.Το γεγονός αυτό, 

σηµαίνει ότι απαιτούνται ελάχιστες ανθρωποώρες για τη διεκπεραίωση των εν 
λόγω διαδικασιών. 

 

Παράλληλα µε τις ρυθµίσεις του αρ.32 του Ν.3536/07 (ΦΕΚ42/Α/23-2-07) 

προβλέπεται η υποβολή αιτήσεων µέσω του τηλεφωνικού κέντρου (call center) ή των 

δικτυακών τόπων του ΥΠ.ΕΣ. για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών µέσω των 

Κ.Ε.Π. ή άλλων δηµόσιων φορέων.  

Επίσης, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα ολοκληρωθεί και το έργο του Εθνικού 

∆ηµοτολογίου, το οποίο θα απλουστεύσει σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό την έκδοση 

των πιστοποιητικών των ∆ήµων.  

 Επειδή τα παραπάνω στοιχεία συµβάλλουν ουσιαστικά στη µείωση του βαθµού 

έντασης εργασίας και παραγωγικότητας των ΚΕΠ, προκύπτει ότι η υπάρχουσα 
στελέχωσή τους, η οποία βασίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια όπως το εύρος των 

διαδικασιών που διεκπεραιώνουν, την παραγωγικότητα, τον αριθµό των κατοίκων του 

οικείου ΟΤΑ, τις ιδιαιτερότητες του τόπου σύστασής τους κλπ., επαρκεί για την 

κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, εκτός εάν υπάρξουν ειδικές έκτακτες, 
εξαιρετικές και απρόβλεπτες περιπτώσεις όπως : 

 Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης π.χ. περιπτώσεις πυρόπληκτων περιοχών  

 Μακροχρόνιας απουσίας µονίµων υπαλλήλων των ΚΕΠ λόγω π.χ. αδειών 

κύησης και ανατροφής τέκνων των µονίµων υπαλλήλων των ΚΕΠ, όπου οι 

οικείοι ΟΤΑ αδυνατούν αποδεδειγµένα να υποστηρίξουν τη λειτουργία του ΚΕΠ  

 Στελέχωσης  νεοσύστατου ΚΕΠ ή Παραρτηµάτων, εφόσον δοθεί σχετική 

έγκριση. 

 Κατόπιν των ανωτέρω εφιστούµε την προσοχή στους ενδιαφερόµενους 

ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού να περιορίσουν την υποβολή αιτηµάτων κατανοµής 

συµβάσεων µίσθωσης έργου ή σύστασης νέων οργανικών θέσεων στα ΚΕΠ  

αποκλειστικά σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επισηµαίνοντας ότι όλες οι ενέργειες της 

υπηρεσίας µας που αφορούν τα ΚΕΠ αποβλέπουν πρωτίστως στην 

πραγµατοποίηση του κύριου στόχου των ΚΕΠ που είναι η αναβάθµιση των 

Υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και για 

το λόγο αυτό βασίζονται σε αντικειµενικά κριτήρια. 

   



 Η ∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ στην οποία κοινοποιείται η παρούσα 

εγκύκλιος, παρακαλείται να την κοινοποιήσει προς όλους τους κ.κ. Προέδρους 

Κοινοτήτων,  ∆ηµάρχους και Νοµάρχες για ενηµέρωσή τους. 
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