
                                          
                
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,  20 Ιουλίου 2010
Αρ. Πρ:
ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ5/85/οίκ.16533

ΠΡΟΣ:
Πληροφορίες: Χριστίνα Χαζάκη ΟΤΑ της Χώρας

Υπ. κ.κ. Νομαρχών, Δημάρχων και 
Προέδρων Κοινοτήτων και των 
Διοικητικών τους Υπηρεσιών 
(δια μέσου των ΚΕΠ, αποστολή με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Τηλέφωνο:
FAX:

213 - 131 3477
213 - 131 3260

Δ/νση: Β. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα
e-mail: dolkep  @  ypes  .  gov  .  gr 

ΘΕΜΑ:  «Ανάθεση  αλλότριων  καθηκόντων  σε  υπαλλήλους  του

κλάδου  Διεκπεραίωσης  Υποθέσεων  Πολιτών  των  ΚΕΠ  και  των

συμβασιούχων μίσθωσης έργου σε αυτά.»

Σχετ.:  α)  το  με  αρ.  πρωτ.  ΔΟΛΚΕΠ/Φ5/5/4028/14-02-2007  έγγραφο  της

υπηρεσίας μας.

β)  το  με  αρ.  πρωτ.  ΔΟΛΚΕΠ/  Φ4/310/24294/14-09-2007  έγγραφο  της

υπηρεσίας μας.

Με  αφορμή  την  υποβολή  στην  υπηρεσία  μας  ερωτημάτων  σχετικά  με  τη

δυνατότητα  απασχόλησης  των  συμβασιούχων μίσθωσης  έργου των ΚΕΠ και  των

μονίμων  υπαλλήλων  του  κλάδου  Διεκπεραίωσης  Υποθέσεων  Πολιτών  που  έχουν

τοποθετηθεί σε αυτά, με καθήκοντα άλλων υπηρεσιακών μονάδων  και οργάνων των

φορέων στους οποίους έχουν τοποθετηθεί και παρά το γεγονός ότι για το θέμα αυτό

η υπηρεσία μας έχει εκδώσει τις ανωτέρω αναφερόμενες σχετικές εγκυκλίους, σας

πληροφορούμε για τα εξής: 

 Ο κλάδος Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών συνεστήθη ειδικά, με το άρθρο

24 του ν. 3200/2006,  για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΕΠ και οι συμβάσεις

μίσθωσης έργου που συνάπτονται μεταξύ των ΟΤΑ και των συμβασιούχων

μίσθωσης  έργου  των  ΚΕΠ,  έχουν  ως  αποκλειστικό  αντικείμενο  την

υποστήριξη της  παραγωγικής λειτουργίας του ΚΕΠ. 
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 Οι αρμοδιότητες των ΚΕΠ καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.

3013/2002, όπως κάθε φορά ισχύει αλλά και γενικότερα από τις διατάξεις

νόμων ή κανονιστικών πράξεων που διέπουν τη λειτουργία των ΚΕΠ και όχι

με πράξεις των ΟΤΑ.
 H ανάθεση  καθηκόντων  άλλων  υπηρεσιακών  μονάδων  και  οργάνων  των

φορέων στους οποίους έχουν τοποθετηθεί οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου

των ΚΕΠ και  οι  μόνιμοι  υπάλληλοι  του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων

Πολιτών, είναι αντίθετη προς τον σκοπό και το έργο των ΚΕΠ, που αποβλέπει

στην  καλύτερη  και  ταχύτερη  εξυπηρέτηση  των  πολιτών  και  παράλληλα

δημιουργεί  πλασματική  εικόνα  της  παραγωγικότητας  των  ΚΕΠ,  καθώς  και

προβλήματα δυσλειτουργίας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Συνεπώς, προκειμένου τα ΚΕΠ να επιτελούν την οριζόμενη από τη νομοθεσία

εργασία τους και να προάγουν την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη

δεν είναι επιτρεπτή η ανάθεση στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των

ΚΕΠ  και  στους  υπαλλήλους  του  κλάδου  Διεκπεραίωσης  Υποθέσεων

Πολιτών,  καθηκόντων  άλλων  υπηρεσιακών  μονάδων  και  οργάνων  των

φορέων στους  οποίους  έχουν  τοποθετηθεί.   Ενδεικτικά  αναφέρουμε  και  με

βάση τα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας ότι δεν είναι επιτρεπτή η

ανάθεση καθηκόντων:

- διεκπεραίωσης υποθέσεων αλλοδαπών και μετανάστευσης 

- δημοτολογίου – ληξιαρχείου

- ανταποκριτή ΟΑΕΔ, ΕΛΓΑ

- επιτροπών  προμηθειών,  επιλογής  προσωπικού,  Δημοτικών  Συμβουλίων
κ.λ.π.

- παροχής υπηρεσιών σε ΚΑΠΗ κλπ

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

      Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

Εσωτερική διανομή:
1. Γρ. Υφυπουργού κ. Ντόλιου
2. Γρ. Γεν. Γραμματέως κ. Μπεργελέ
3. Γρ. Γεν. Δ/ντριας κ. Βασιλείου
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