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Αρ. Πρωτ:

ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/22 / 2963

Δ/νση:
Πληροφορίες:
Τηλ.
FAX:
e-mail

Β. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα
Α. Παβέλη
2131313387
210 – 3600134
dolkep@ypes.gov.gr

ΠΡΟΣ:

-Όλες τις Ν.Α. 

-Όλους τους Δήμους 

-Όλες τις Κοινότητες 

 (δια μέσου των οικείων ΚΕΠ, 
τα οποία παρακαλούνται να 
διαβιβάσουν ως ανωτέρω την 
παρούσα) 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Όλα τα ΚΕΠ της Χώρας

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

2. ΠΟΣΕ ΚΕΠ
Υπόψη κ. Βοριαζίδη

(Αποστολή με τηλεομοιοτυπία
 στον αριθμό 24610-94516)

ΘΕΜΑ: Λειτουργικά ζητήματα ΚΕΠ

Με αφορμή καταγγελίες πoυ έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας σχετικά με

τη  μη  τήρηση  του  διευρυμένου  ωραρίου  λειτουργίας  των  ΚΕΠ που  πληρούν  τις

προβλεπόμενες  προϋποθέσεις,  αλλά  και  αναφορών των ΚΕΠ για  περιστατικά  που

θέτουν  σε  κίνδυνο  την  ασφάλεια  των  εργαζομένων,  κυρίως  στα  ΚΕΠ  που

λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Όπως είναι  γνωστό  το  ωράριο  λειτουργίας  των  ΚΕΠ ρυθμίζεται  με  ειδικές

διατάξεις και συγκεκριμένα από τις διατάξεις της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/22055/27-8-2007

(ΦΕΚ 1769/Β’ /2007) υπουργικής απόφασης και η πιστή τήρησή του έχει επισημανθεί

με σειρά εγκυκλίων της υπηρεσίας μας με πιο πρόσφατη την αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/

93/18289/16-7-2009. 
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Ο λόγος για τον οποίο τα ΚΕΠ λειτουργούν με ειδικό ωράριο και  μάλιστα

διευρυμένο  (Δευτέρα  έως  και  Παρασκευή  από  08.00  π.μ.  έως  08.00  μ.μ.  και  το

Σάββατο από 08.00 π.μ. έως 02.00 μ.μ.) εφόσον υπηρετούν σ’ αυτά τρεις (3) και

περισσότεροι μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου «Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών»

ή συμβασιούχοι μίσθωσης έργου, οφείλεται στο σκοπό και το έργο που επιτελούν και

ο οποίος αποβλέπει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους. 

Η  τήρηση  του  εν  λόγω  ωραρίου  είναι  υποχρεωτική  για  όλους  τους

εργαζόμενους στα ΚΕΠ  συμπεριλαμβανομένων και των προϊσταμένων των ΚΕΠ και

των  αναπληρωτών  τους,  των  οποίων  η  συμβολή  κρίνεται  απαραίτητη  για  την

εύρυθμη  λειτουργία  τους.  Η  μη  τήρηση  του  ωραρίου  αποτελεί  πειθαρχικό

παράπτωμα.

Παρά  τα  ανωτέρω  παρατηρείται  ότι  ΚΕΠ τα  οποία  πληρούν τις

προϋποθέσεις τήρησης διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας, εξακολουθούν να

λειτουργούν,  κατά παρέκκλιση της  σχετικής  κανονιστικής  απόφασης,  με  μειωμένο

ωράριο λειτουργίας. 

Τούτο  δε  γίνεται  συνήθως  με  πρωτοβουλία  του  οικείου  ΟΤΑ χωρίς  καμία

ενημέρωση της υπηρεσίας μας και βάσει διαφόρων δικαιολογιών, όπως π.χ. μικρή

απογευματινή προσέλευση πολιτών, απουσία εργαζόμενων λόγω αδειών, ασφάλεια

των εργαζόμενων καθώς έχουν συμβεί περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς κλπ. 

Ειδικά, όσον αφορά  στη διακοπή της απογευματινής λειτουργίας των ΚΕΠ

που πληρούν τις προϋποθέσεις τήρησης διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας για λόγους

ασφάλειας  αναμφισβήτητα  το  θέμα  της  ασφάλειας  των  εργαζομένων  είναι

πρωταρχικό. Για το λόγο αυτό με οδηγίες της υπηρεσίας μας προς τους ΟΤΑ α΄

και  β΄  βαθμού  από  την  έναρξη  του  θεσμού  των  ΚΕΠ  έως  σήμερα,

υποδείξαμε μεταξύ άλλων ότι τα ΚΕΠ πρέπει να στεγάζονται σε κεντρικά

σημεία των πόλεων. 

Η  προϋπόθεση  αυτή  έχει  τεθεί  με  σκοπό  όχι  μόνο  τη  διευκόλυνση  των

πολιτών  αλλά  και  τη  διευκόλυνση  και  προφύλαξη,  κατά  το  δυνατόν,  των

εργαζομένων των ΚΕΠ. Εξάλλου,  η επιλογή των χώρων στέγασης γίνεται  από τις

οικείους  φορείς  και  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  τα  ΚΕΠ  στεγάζονται  στα

Δημαρχιακά,  Κοινοτικά, ή Νομαρχιακά Μέγαρα, δηλαδή σε χώρους κατά τεκμήριο

τουλάχιστον προστατευόμενους και φυλασσόμενους.
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Επίσης, για το θέμα της ασφάλειας και κυρίως στις περιπτώσεις που υπάρχουν

συνεχή  και  όχι  μεμονωμένα  περιστατικά  κατά  των  εργαζομένων  των  ΚΕΠ,  οι

ανωτέρω  φορείς  οφείλουν  να  συνεργάζονται  με  την  Ελληνική  Αστυνομία.  Στις

περιπτώσεις των φορέων που υπάρχει Δημοτική Αστυνομία, με την αστυνομία αυτή.

Επίσης, το θέμα της ασφάλειας των εργαζόμενων, μπορεί να αντιμετωπισθεί

με σειρά πρόσθετων μέτρων, όπως π.χ. η τοποθέτηση γκισέ κλπ. Τα μέτρα αυτά

πρέπει να λαμβάνονται από τους οικείους ΟΤΑ, κατά περίπτωση και βαρύνουν τον

προϋπολογισμό τους. 

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  οι  ΟΤΑ  α΄  και  β΄  βαθμού  παρακαλούνται  να

φροντίσουν για την τήρηση του προβλεπόμενου ωραρίου λειτουργίας των ΚΕΠ και να

λαμβάνουν  τα  αναγκαία  μέτρα  που  απαιτούνται  εκάστοτε  για  τη  προστασία  της

ασφάλειας των εργαζομένων στα ΚΕΠ.

Ο Υφυπουργός

Γεώργιος Ντόλιος

Εσωτερική διανομή

1. Γρ. Υφυπουργού κ. Ντόλιου

2. Γρ. Γεν. Γραμματέως κ. Μπεργελέ

3. Γρ. Γεν. Δ/ντριας κ. Βασιλείου
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