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Είναι γνωστό ότι οι επικρατούσες δημοσιονομικές συνθήκες, επιβάλλουν

επιτακτικά την ανάγκη περιστολής των δαπανών των φορέων του Δημοσίου οι

οποίες επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Δεδομένου  ότι  σημαντική  επιβάρυνση  του  κρατικού  προϋπολογισμού

προκύπτει  και  από  τα  μισθώματα  που  καταβάλλονται  για  τη  στέγαση  των

φορέων και των Υπηρεσιών του Δημοσίου, πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή

προσπάθεια για τη μείωση και της δαπάνης αυτής. Από στοιχεία που διαθέτει η

υπηρεσία  μας  προκύπτει  ότι  παρά τις  οδηγίες  μας  για  τη  μεταστέγαση  των

Κέντρων  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  (ΚΕΠ)  σε  ιδιόκτητους  χώρους,  (Εγκύκλιος

αριθμ.  ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/ 29 /3849/16-2-2011)  των οικείων Δήμων, αριθμός ΚΕΠ

εξακολουθεί να στεγάζεται σε μισθωμένα ακίνητα. Σημειώνεται ότι κατά το έτος

2011 εγκρίθηκαν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας και ολοκληρώθηκαν

πενήντα (50) μεταστεγάσεις ΚΕΠ από μισθωμένους σε ιδιόκτητους χώρους.

Στο  πλαίσιο  περιορισμού  των  δαπανών  που  καταβάλλονται  για

μισθώματα παρακαλούνται οι Δήμοι, οργανικές μονάδες των οποίων αποτελούν

τα ΚΕΠ, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να  μεταστεγάσουν τα ΚΕΠ σε

ιδιόκτητους  χώρους.  Κατά  την  άποψή  μας  η  προσπάθεια  αυτή  μπορεί  να
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αποδώσει, δεδομένου ότι με την ενοποίηση των Δήμων με το ν. 3852/2010, και

την  συνεπακόλουθη  αναδιάταξη  των  υπηρεσιών  τους  θα  έχει  αυξηθεί  η

δυνατότητα εξεύρεσης διαθέσιμων χώρων στέγασης. 

Σε  περίπτωση  που  δεν  είναι  δυνατή  η  ανεύρεση  ιδιόκτητων  χώρων

σκόπιμο είναι να ζητείται  η συνεργασία των οικείων στην περιοχή δημόσιων

υπηρεσιών  για  τη διερεύνηση της δυνατότητας παραχώρησης χώρου για  τη

στέγαση του προς μετεγκατάσταση ΚΕΠ και στις περιπτώσεις που ούτε αυτό

είναι δυνατό,  πρέπει τουλάχιστον να καταβληθεί προσπάθεια για την εύρεση

καταστημάτων στέγασης των ΚΕΠ με όσο το δυνατόν χαμηλότερο μίσθωμα.

Κατά την άποψή μας οι Δήμοι πρέπει να επαναδιαπραγματευτούν περαιτέρω τα

μισθώματα στέγασης των ΚΕΠ, ανεξάρτητα και πέρα από τις μειώσεις που έχουν

πρόσφατα επιτευχθεί ή να αναζητήσουν χώρους με χαμηλότερο μίσθωμα, ώστε

στις  περιπτώσεις  που  τα  μισθώματα  παραμένουν  υψηλά  για  τα  σημερινά

δεδομένα να επιτευχθεί και περαιτέρω μείωση αυτών. 

Υπενθυμίζουμε ότι οι μεταστεγάσεις των ΚΕΠ πραγματοποιούνται κατόπιν

ενημέρωσης και έγκρισης της υπηρεσίας μας και ο στόχος της μείωσης  των

δαπανών  για  μισθώματα,  είναι  προφανώς  εύλογος,  προσαρμοσμένος  στην

ισχύουσα  δημοσιονομική  πολιτική  και  επομένως  αποδεκτός. Βεβαίως  όμως

πρέπει να πληρούνται και ορισμένες προϋποθέσεις προκειμένου η υπηρεσία μας

να  εγκρίνει  τη  μεταστέγαση.  Βασική  προϋπόθεση  είναι  να  εκπληρώνεται  ο

σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκαν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, δηλαδή η

εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε μέριμνα ώστε, μέσω της

μεταστέγασης του ΚΕΠ: 

- Να επιτυγχάνεται ορθή γεωγραφική διασπορά των ΚΕΠ του οικείου

Δήμου, προϋπόθεση η οποία αποτελεί άλλωστε βασικό κριτήριο για τη

σύσταση περισσότερων του ενός ΚΕΠ στον ίδιο ΟΤΑ και 

- Να τηρούνται οι προδιαγραφές στέγασης των δημοσίων υπηρεσιών,

να διασφαλίζονται δηλαδή οι προβλεπόμενες συνθήκες υγιεινής και

ασφάλειας για τους εργαζομένους και το συναλλασσόμενο κοινό. Για

παράδειγμα  να  εξασφαλίζεται  η  τήρηση  των  προδιαγραφών

προσβασιμότητας  ΑμεΑ  βάσει του  ισχύοντος  ΓΟΚ, καθώς  και η

κατάλληλη διαμόρφωση για την υποδοχή και εξυπηρέτηση κοινού.
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Ενόψει  των  ανωτέρω  σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  υφίσταται

δυνατότητα  μεταστέγασης,  παρακαλούμε  να  αποσταλεί  σχετικό  αίτημα

μεταστέγασης σύμφωνα με τις  πάγιες  οδηγίες της υπηρεσίας μας (Εγκύκλιοι

αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/  29  /3849/16-2-2011  και  ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/5/4028/  14-2-

2007).

Η υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση

και πληροφορία.

        Ο Υφυπουργός

          Ντ. Ρόβλιας

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού

2. Γραφείο Υφυπουργού

3. Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως

4. Γεν. Δ/νση Δ/κης Οργάνωσης και Διαδικασιών

5. Δ/νση Οικονομικού

3


