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ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011»

1. Με  την  παρ.  3  του  άρθρου  40  του  Ν.  4024  /2011  (ΦΕΚ  226/Α),
προστίθεται εδάφια στην παράγραφο 7 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002
(ΦΕΚ  102/Α),  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  οποίων,  επιτρέπεται  η
συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του οικείου Δήμου
και  η  ρύθμιση  ζητημάτων  προσωπικού,  εξοπλισμού  και  κάθε  άλλου
σχετικού  με  τη  συγχώνευση  θέματος,  με  απόφαση  του  Υπουργού
Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  η οποία
εκδίδεται  μετά  από  σχετική  αιτιολογημένη  απόφαση  του  οικείου
Δημοτικού Συμβουλίου. Για τη συγχώνευση λαμβάνονται ιδίως υπόψη
κριτήρια πληθυσμιακά, χωροταξικά και εξοικονόμησης δαπάνης.

2. Ειδικότερα, από τις νέες ως άνω ρυθμίσεις προκύπτουν τα ακόλουθα:

α) οι κενές θέσεις του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που
έχουν συσταθεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 24
του ν.3200/2003 στα ΚΕΠ που συγχωνεύονται μπορεί να καταργούνται
με  κοινή  απόφαση  των  υπουργών  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.



β)  Το  προσωπικό κλάδου  Διεκπεραίωσης  Υποθέσεων Πολιτών  (Δ.Υ.Π.)
που υπηρετεί σε ΚΕΠ που συγχωνεύεται μεταφέρεται αυτοδίκαια μαζί με
τις θέσεις που κατέχει, στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση. 

γ)  Το  λοιπό  προσωπικό  του  συγχωνευόμενου  ΚΕΠ  μεταφέρεται  με
απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του οικείου δήμου, ανάλογα
με  τις  υπηρεσιακές  ανάγκες  είτε  στο  ΚΕΠ  στο  οποίο  γίνεται  η
συγχώνευση είτε στον οικείο δήμο. 

δ)  Οι  ανάδοχοι  με  σύμβαση  μίσθωσης  έργου  και  το  προσωπικό  με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οι  συμβάσεις
των  οποίων  είναι  εγκεκριμένες  από  το  Υπουργείο  Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μεταφέρονται από το
συγχωνευόμενο ΚΕΠ στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση και στο
τελευταίο διανύουν τον υπόλοιπο χρόνο της σύμβασης. 

ε) Ο κάθε είδους εξοπλισμός του συγχωνευόμενου ΚΕΠ περιέρχεται στο
ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία
του  οικείου  Δήμου  μέσα  σε  ένα  μήνα  από  την  έναρξη  ισχύος  της
απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης  σχετικά  με  τη  συγχώνευση  ΚΕΠ  προβαίνει  στην
απογραφή  όλου  του  εξοπλισμού  που  μεταφέρεται  από  το  ΚΕΠ  που
συγχωνεύεται στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση. 

στ)  Οι  εκκρεμείς  υποθέσεις  του  ΚΕΠ  που  συγχωνεύεται
διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση.

ζ)  Οι  απαιτήσεις  και  υποχρεώσεις  του  συγχωνευμένου  ΚΕΠ
μεταφέρονται στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση.

Σύμφωνα  με  τα  και  προκειμένου  ο  Υπουργός  Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να εκδώσει τη σχετική
απόφαση  συγχώνευσης  ΚΕΠ,  τα  αιτήματα  των  Δήμων  προς  την
υπηρεσία μας για τη συγχώνευση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται
από σχετική απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία
αποτυπώνονται  λεπτομερώς  τα  προσδοκώμενα  οφέλη  από  τις
συγχωνεύσεις,  λαμβάνοντας  ιδίως  υπόψη  κριτήρια  πληθυσμιακά,
χωροταξικά και εξοικονόμησης δαπάνης. Από τη σχετική απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να προκύπτει:
 η ικανοποίηση του στόχου πιο άρτια στελεχωμένων ΚΕΠ
 η εξοικονόμηση και  η  ορθολογικότερη κατανομή δημοσίων  πόρων

και προσωπικού
 η  μη  πρόκληση  δυσμενούς  αντίκτυπου  στην  εξυπηρέτηση  των

πολιτών και των επιχειρήσεων όπως στις περιπτώσεις συγχώνευσης
ΚΕΠ που εδρεύουν σε κοντινή μεταξύ τους απόσταση. 



Για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης επί εκκρεμών αιτημάτων συγχώνευσης ΚΕΠ,
οι  ενδιαφερόμενοι  Δήμοι  θα  πρέπει  να  αποστείλουν  τη  σχετική  απόφαση  του
Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι 30-11-2011.
Η υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση
και πληροφόρηση.
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