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ΘΕΜΑ: Υπαγωγή των ΚΕΠ στους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής

αυτοδιοίκησης σε εφαρμογή του Ν. 3852/2010.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 και της παραγράφου  V του άρθρου 186 του

Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α΄)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθορίζεται  αυτοδίκαια,  η

υπαγωγή  από  την  1η Ιανουαρίου  2011  των  ΚΕΠ  που  είχαν  συσταθεί  και

λειτουργούσαν στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού,  στους Δήμους  που συνιστώνται με το

νόμο αυτό. 

Η υπηρεσία μας προκειμένου να υπάρχει σαφής εικόνα των ΚΕΠ ανά οικείο

πρωτοβάθμιο  ΟΤΑ,  έχει  εκδώσει  και  σας  αποστέλλει  συνημμένα  την   αριθμ.

ΔΟΛΚΕΠ/Φ.1/12/24719/25-11-2010  (ΦΕΚ  1867/Β΄,  ΑΔΑ  4ΙΦ3Κ-ΟΤ)  Υπουργική

Απόφαση στην  οποία  αποτυπώνεται  -  χαρτογραφείται  η  ανωτέρω   αυτοδίκαια

υπαγωγή των ΚΕΠ. 

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και αποτυπώνεται στη

ανωτέρω  Υπουργική  Απόφαση,  τα  υφιστάμενα  ΚΕΠ  δεν  καταργούνται,  δεν

συγχωνεύονται,  δεν  μετακινούνται  χωροταξικά,  αλλά  διατηρούν  την

αυτοτέλειά  τους  ως  ξεχωριστές  οργανικές  μονάδες,  οι  οποίες  από  την  1η

Ιανουαρίου  2011  υπάγονται  στους  νέους  Δήμους  που  συνιστώνται  με  το

άρθρο 1 του Ν. 3852/2010. 
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Επομένως, εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές ρυθμίσεις και οι πάγιες οδηγίες

μας:

 Απασχόλησης των μονίμων Υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων

Πολιτών μόνο στο ΚΕΠ διορισμού τους. Επιτρεπτή είναι μόνο η προσωρινή

μετακίνηση  προσωπικού  των  ΚΕΠ  σε  άλλο  ΚΕΠ  του  ίδιου  Δήμου  για την

κάλυψη εξαιρετικών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών , κατόπιν άμεσης

ενημέρωσης της υπηρεσίας μας. Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατή σε καμία

περίπτωση  η  μετακίνηση  και  απασχόληση  προσωπικού  των  ΚΕΠ  σε  άλλη

υπηρεσία  του  οικείου  ΟΤΑ.  (σχετικές  οι  εγκύκλιοι  αριθμ.

ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/86/5268/28-2-2007 και ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/359/30745/14-11-2007). 

 Απασχόλησης  των  συμβασιούχων  μίσθωσης  έργου  αποκλειστικά  στο

αντικείμενο που σχετίζεται με την παραγωγική λειτουργία των ΚΕΠ και

στο συγκεκριμένο ΚΕΠ για το οποίο έχει εγκριθεί η σχετική σύμβαση.

 Στελέχωσης των ΚΕΠ όπως η σύσταση θέσεων (άρθρο 24 του Ν. 3200/2004),

οι  εγκρίσεις  σύναψης  συμβάσεων  μίσθωσης  έργου (εγκύκλιος  αριθμ.

ΔΟΛΚΕΠ/Φ.  4  /  11  /  1379/20-1-2010),  η  κινητικότητα  του  προσωπικού

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 Ν.3448/2006 περί αποσπάσεων και

μετατάξεων προσωπικού των ΚΕΠ, κλπ.

 Ίδρυσης και οργανωτικής διάρθρωσης των ΚΕΠ και των παραρτημάτων αυτών

σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις  του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 3013/2002

(σχετική και η εγκύκλιος αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/ 94  /18536/ 20 -7-2009).

 Αρμοδιοτήτων των ΚΕΠ όπως αυτές  καθορίζονται  από το άρθρο 31 του Ν.

3013/2002,  όπως  ισχύει  και  τις  κοινές  υπουργικές  αποφάσεις  που  έχουν

εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου.

 Λειτουργίας των ΚΕΠ όπως τα θέματα ωραρίου λειτουργίας τους (σχετικές οι

εγκύκλιοι  αριθμ.  ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/24291/14-9-07,  ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/27170/12-10-07,

ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/2886/29-1-08),  απαγόρευσης  ανάθεσης  αλλότριων  καθηκόντων

στους  υπαλλήλους  των  ΚΕΠ  (σχετική  η  εγκύκλιος  αριθμ.  ΔΟΛ

ΚΕΠ/Φ5/85/οικ.165533/20-7-2010),  μεταστεγάσεων  κατόπιν  έγκρισης  της

υπηρεσίας μας (σχετική η εγκύκλιος αριθμ.  ΔΟΛ ΚΕΠ  ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/5/ 4028/

14-2-2007) κλπ.

Περαιτέρω, και επειδή η υπηρεσία μας έχει δεχτεί τηλεφωνικά ερωτήματα για

την  υπηρεσιακή  (στρογγυλή)  σφραγίδα  που  θα  χρησιμοποιούν  τα  ΚΕΠ,

διευκρινίζουμε  ότι  τα  ΚΕΠ  ως  υπηρεσιακές  μονάδες  των  νέων  Δήμων,

χρησιμοποιούν τη σφραγίδα του οικείου Δήμου, όπως προβλέπεται από τις

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 «Σφραγίδα και σήμα» του Ν. 3852/2010.
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Είναι βεβαίως προφανές ότι στα έγγραφα στα οποία τίθεται η προβλεπόμενη

από τις ανωτέρω διατάξεις  «σφραγίδα και σήμα» του φορέα, πρέπει  ξεχωριστά να

δηλώνεται  και  ο τίτλος του ΚΕΠ και  το ονοματεπώνυμο του προσώπου που

αρμοδίως  ενεργεί.  Για  παράδειγμα, στις  διαδικασίες  βεβαίωσης  γνησίου

υπογραφής και επικύρωσης εγγράφων, έκτος από τη χρήση της προβλεπόμενης

από  τις  ανωτέρω  διατάξεις  σφραγίδας,  πρέπει  να  αναγράφονται σε ορθογώνια

σφραγίδα ή χειρόγραφα μέχρι την κατασκευή της :

- ο  τίτλος  του  φορέα  και  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  για  την  επικύρωση  ή  τη

βεβαίωση  γνησίου  υπογραφής  (π.χ.  Δήμος  Δοξάτου-  ΚΕΠ  849  Δήμου

Δοξάτου),

- το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου του ΚΕΠ που ενεργεί την επικύρωση του

εγγράφου ή τη βεβαίωση γνησίου υπογραφής και η ημερομηνία υπογραφής. 

Ο Υφυπουργός

Γεώργιος Ντόλιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Σταδίου 27
Τ.Κ. 101 83, Αθήνα

2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων ΚΕΠ (ΠΟΣΕ ΚΕΠ) 
    Φαξ: 27210-51782

3. Ερμής 
    Ermis_support@ syzefxis.gov.gr

Εσωτερική διανομή

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ντόλιου

2. Γραφείο Γεν. Γραμματέως κ. Μπεργελέ

3. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας κ. Βασιλείου

4. ΥΑΠ (Υπόψη κου Φ. Κακλαμάνη)
f.kaklamanis@ypes.gov.gr
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