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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ 
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2010

Αριθ.  Πρωτ:
ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/ 92 / 15712

ΠΡΟΣ:
Δ/νση: Β.Σοφίας 15, 10674, Αθήνα Τους OTA α΄ και β΄ βαθμού 

δια των ΚΕΠ της Χώρας

(Αποστολή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΠΟΣΕ ΚΕΠ
Υπόψη κ. Βοριαζίδη

(Αποστολή με τηλεομοιοτυπία 
στον αριθμό 24610-94516)

Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη, Χρ. Χαζάκη, Κ. 
Καπαρός

Τηλέφωνο: 213-1313 -387, -477, -248
FAX: 213 -1313 -260

ΘΕΜΑ: Απεμπλοκή των ΚΕΠ από τη διεκπεραίωση της διαδικασίας απογραφής
του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.ΠΔ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και
β’ βαθμού.

ΣΧΕΤ : Η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ18.22/1829/οικ.14321/21-6-2010.

Η Υπηρεσία μας έχει γίνει αποδέκτης έγγραφων και τηλεφωνικών και αναφορών

από ΚΕΠ, σύμφωνα με τις οποίες: 

- οι αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ ορίζουν εργαζόμενους στα οικεία ΚΕΠ, ως

μέλη των ομάδων υποστήριξης των φορέων τους για την υλοποίηση της διαδικασίας

απογραφής του πάσης φύσεως προσωπικού τους, 

-  υπάλληλοι  δημοσίων υπηρεσιών απευθύνονται  στα ΚΕΠ για  να αιτηθούν

μέσω αυτών την απογραφή τους.

Για το λόγο αυτό διευκρινίζουμε ότι:

 Δεν είναι επιτρεπτός ορισμός των εργαζομένων στα ΚΕΠ ως μελών των

ομάδων  υποστήριξης  των  οικείων  φορέων  για  την  υλοποίηση  της

διαδικασίας απογραφής του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου,

των  Ν.ΠΔ.Δ.  και  των  ΟΤΑ  α΄και  β  βαθμού,  διότι  απαιτείται  η  συνεχής

παρουσία και  διαθεσιμότητά  τους  στο οικείο ΚΕΠ για  τη  διεκπεραίωση των

διαδικασιών αρμοδιότητας των ΚΕΠ για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
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 Η  διαδικασία  της  απογραφής  του  πάσης  φύσεως  προσωπικού  του

δημοσίου, των Ν.ΠΔ.Δ. και των ΟΤΑ α΄και β βαθμού δεν διεκπεραιώνεται

από τα ΚΕΠ.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών μας, καθώς η ανάθεση των

ανωτέρω αναφερόμενων έργων στα ΚΕΠ δυσχεραίνει τη λειτουργία τους, η οποία έχει

ως πρωταρχικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Η Γενική Γραμματέας

Ευσταθία Μπεργελέ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού (σχετ. 6564/1-7-10)
2. Γραφείο . Υφυπουργού κ. Ντόλιου
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως κ. Μπεργελέ (σχετ. 2557/2-7-10)
4. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Διοικ. Οργάνωσης &ι Διαδικασιών κ. Βασιλείου
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