
                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

& ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ 

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ

Αθήνα,   30   Δεκεμβρίου 2009

Αρ. Πρ:

ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ8/ 151  /οικ. 31901

ΠΡΟΣ:
Πληροφορίες: Χ. Χαζάκη Προς όλα τα Υπουργεία 

Δ/νσεις Διοικητικού

Κοιν.:

Όλα τα ΚΕΠ

Τηλέφωνο: 213 – 131 3477
FAX: 213 – 131 3260
Δ/νση: Β. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα
e-mail: dolkep@ypes.gov.gr  

ΘΕΜΑ: «Παραπομπή πολιτών στα ΚΕΠ για τη διεκπεραίωση συναλλαγών τους

με το Δημόσιο χωρίς ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης &

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»

Πρόσφατα παρατηρείται  ότι  υπηρεσίες του Δημοσίου,  προκειμένου να επιτύχουν την

καλύτερη και ταχύτερη διεκπεραίωση διαδικασιών της αρμοδιότητάς τους, προβαίνουν

κατ’ επανάληψη στον ορισμό των ΚΕΠ,  ως αρμοδίων για την εκτέλεση συγκεκριμένης

διαδικασίας,  είτε  με  αναφορά  τους  στις  σχετικές  αποφάσεις  που  εκδίδουν  είτε  με

ανακοινώσεις  και  εγκυκλίους,  χωρίς  προηγούμενη  συνεργασία  με  το  Υπουργείο

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή ενημέρωσή του.

Τούτο έχει ως αποτέλεσμα να προσέρχονται οι πολίτες στα ΚΕΠ για την διεκπεραίωση

διαδικασιών  για  τις  οποίες  τα  ΚΕΠ,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  δεν

νομιμοποιούνται να εκτελούν, με συνέπεια να δημιουργείται σύγχυση στους πολίτες και

να θίγεται η αξιοπιστία όχι μόνο των ΚΕΠ αλλά γενικότερα της Δημόσιας Διοίκησης.
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Οι δυσμενείς συνέπειες είναι εντονότερες όταν τα Μ.Μ.Ε., με βάση τις ανακοινώσεις των

υπηρεσιών,  όχι  μόνο  ενημερώνουν  ανάλογα  τους  ενδιαφερόμενους  αλλά  τους

προτρέπουν  να  απευθύνονται  στα  ΚΕΠ,  ενίοτε  χρησιμοποιώντας  απαξιωτικές

εκφράσεις όταν  τα ΚΕΠ δηλώνουν τη νόμιμη αναρμοδιότητά τους.

Με βάση τα δεδομένα αυτά και με σκοπό αφενός την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση

των πολιτών και  αφετέρου την προστασία της αξιοπιστίας των ΚΕΠ,  τα οποία κατά

γενική ομολογία αποτελούν καταξιωμένο θεσμό στη συνείδηση των πολιτών, όσο και

γενικότερα της Δημόσιας Διοίκησης, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 31, ν. 3013/2002, όπως αυτός ισχύει, οι

διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ καθορίζονται με Κοινές Υπουργικές

Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

και  των  καθ’  ύλην  αρμόδιων  Υπουργών.  Κατά  συνέπεια,  δεν  είναι  δυνατή  η

διεκπεραίωση  διαδικασιών  από  τα  ΚΕΠ  χωρίς  την  τήρηση  της  ανωτέρω

διαδικασίας και η οποία προϋποθέτει απαραιτήτως τη συνεργασία του οικείου

φορέα  με  το  Υπουργείο  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  &  Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης και  όχι  μονομερείς  ενέργειες.  Επίσης,  στις  περιπτώσεις  αυτές

δεν είναι σύννομη και δεν συνάδει με όσα προβλέπονται από τις διατάξεις που

ρυθμίζουν τη λειτουργία των ΚΕΠ, η καθοδήγηση των πολιτών προς τα αυτά. 

Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζουμε ότι η υπηρεσία μας, με σκοπό την καλύτερη και

ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών επανειλημμένως έχει επισημάνει με τις εγκυκλίους

(π.χ.  αρ.  πρωτ.  ΔΟΛ  ΚΕΠ/Φ8/95/οίκ.18527/17-07-2009  και   ΔΟΛ  ΚΕΠ/Φ8/114/οίκ.

22507/14-09-2009) ότι πέρα της εφαρμογής της διαδικασίας ένταξης διαδικασιών στα

ΚΕΠ, απαιτείται και προγραμματισμός για την ένταξη διαδικασιών στα ΚΕΠ. 

Κατόπιν των ανωτέρω και προς αποφυγή των δυσλειτουργιών που παρατηρούνται από

τη  μη  εφαρμογή  της  νόμιμης  διαδικασίας  διεκπεραίωσης  διαδικασιών  από τα  ΚΕΠ,

παρακαλούνται  όλοι  οι  φορείς  που επιθυμούν να εντάξουν διαδικασίες  στα ΚΕΠ να

ενημερώνουν  έγκαιρα  το  Υπουργείο  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης για τις προθέσεις τους και να συνεργάζονται προκειμένου να εκδίδεται η

προβλεπόμενη  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  ένταξης

διαδικασίας στα ΚΕΠ.
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Τα  Υπουργεία  παρακαλούνται  να  κοινοποιήσουν  την  εγκύκλιο  αυτή  στα  Ν.Π.Δ.Δ.

εποπτείας τους.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις.

Ο Υπουργός

Ι. Ραγκούσης

Εσωτερική διανομή:

Γραφείο Υπουργού κ. Ι. Ραγκούση

Γραφείο Γενικής Δ/ντριας κας Ευ. Βασιλείου
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