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Κατόπιν διαμαρτυριών στην υπηρεσία μας από υπαλλήλους των ΚΕΠ, ότι πολίτες
παραπέμπονται  στα  ΚΕΠ  από  υπηρεσίες  των  Δήμων  και  υπηρεσίες  του  ΟΑΕΔ  για  τη
διεκπεραίωση  της  διαδικασίας πρόσληψης  προσωπικού  για  εκτέλεση  έργων  με
αυτεπιστασία σε δήμους, συνδέσμους και νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου βάσει
Ετήσιου  Κυλιόμενου  Πίνακα  Κατάταξης  Ανέργων (KYA αριθμ.  οικ.3152/24-1-2012  ΦΕΚ
57/Β), στην οποία προβλέπεται και δυνατότητα  υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων
μέσω των δημοτικών καταστημάτων, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας προβλέπεται στην ανωτέρω Κοινή
Απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  και  του  Υπουργού  Εργασίας  και  Κοινωνικής
Ασφάλισης και σε καμία από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν υποδεικνύονται τα ΚΕΠ
ως αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή αιτήσεων.

Περαιτέρω δε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3013/2002, η ένταξη
διαδικασιών στις διαδικασίες που διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ γίνεται κατόπιν της έκδοσης ΚΥΑ
του  Υπουργού  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  και  του
καθύλην αρμόδιου Υπουργού.   Στο πλαίσιο αυτών των ρυθμίσεων,  τα ΚΕΠ την περίοδο
αυτή  έχουν  αναλάβει  το  διοικητικό  βάρος  διεκπεραίωσης  της  εποχικής  διαδικασίας
απογραφής  δικαιούχων  προνοιακών  επιδομάτων,  πέραν  των  πάγιων  διαδικασιών  που
καθημερινά διεκπεραιώνουν. 

Κατά συνέπεια, τα ΚΕΠ δεν έχουν αρμοδιότητα να αναλάβουν τη συμπλήρωση και
ηλεκτρονική υποβολή των εν λόγω αιτήσεων, οι οποίες αφορούν σε διαδικασίες επιλογής
προσωπικού ή ανακήρυξης αναδόχων σε διαγωνισμούς προμηθειών ή έργων του ΟΑΕΔ και
για το λόγο αυτό παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, ώστε να μην παραπέμπονται πολίτες
σε αυτά για τη διαδικασία αυτή την οποία δεν δύνανται να διεκπεραιώσουν.

Η Γενική Γραμματέας

Ε. Μπεργελέ



Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως
4. Γεν. Δ/νση Δ/κης Οργάνωσης και Διαδικασιών


