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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΕΠ 
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ 

 
 
 
Αθήνα, 5  Απριλίου 2013 

Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/ 43 / 9752 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15  ΠΡΟΣ: 
Τις Δ/νσεις Διοικητικού των Δήμων 
της χώρας δια των οικείων ΚΕΠ 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1.Υπουργείο Εσωτερικών/ 
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας 
ΟΤΑ 
 
2. ΠΟΣΕ ΚΕΠ (fax 210 4010124) 

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα 
FAX: 213 131 3173 
Πληροφορίες: Κ. Καπαρός, 

Α. Μάντεση 
Α. Παβέλη, 

Τηλέφωνο: 213 131 3172 
213 131 3105 
213 131 3174 

E – mail: dolkep@ydmed.gov.gr 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.10 
του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 
ΣΧΕΤ.:  Η αριθμ.: ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/181/18006/13-9-2011 (ΑΔΑ: 4Α86Χ-9ΞΠ) 
εγκύκλιος της υπηρεσίας μας 

 

 

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας δόθηκαν διευκρινήσεις 

για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρ.10 του άρθρου 45 του                          

Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 

διατάξεις»,  σύμφωνα  με  τις  οποίες  επιτρέπεται  με  απόφαση  του  αρμόδιου  προς 

διορισμό  οργάνου,  να  ανατίθενται  σε  υπαλλήλους  ΚΕΠ,  κλάδου  Διεκπεραίωσης 

Υποθέσεων  Πολιτών,  τα  οποία  λειτουργούν  σε  δημοτικές  ενότητες  με  πληθυσμό 

μέχρι 5.000 κατοίκους, καθήκοντα συναφή με τον κλάδο τους για την αντιμετώπιση 

υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου. 

Παράλληλα ζητήθηκε για την διευκόλυνση του ελέγχου τήρησης των 

οδηγιών του Υπουργείου μας που αποκλειστικό σκοπό έχουν την εύρυθμη 

λειτουργία  των  ΚΕΠ  για  την  εξυπηρέτηση  των  πολιτών,    να  κοινοποιούνται  στην 

υπηρεσία  μας  οι  αποφάσεις που  εκδίδονται  σε  εφαρμογή  των ανωτέρω  διατάξεων 

και  από  τις  οποίες    πρέπει  να  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  υπηρεσιακή  ανάγκη,  τα 

ανατιθέμενα  συναφή  καθήκοντα,  η  διάρκεια  της  ανάθεσης  και  ο  τόπος  άσκησής 

τους. 
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Κατόπιν του ελέγχου που έκανε η υπηρεσία μας για την τήρηση των οδηγιών 

μας μετά την αποστολή των ανωτέρω αποφάσεων σας πληροφορούμε για τα εξής:  

 Οι  διατάξεις της παραγράφου  10  του  άρθρου  45  του  Ν.3979/2011  δεν 

έχουν  εφαρμογή  στις  περιπτώσεις  των  ΚΕΠ  που  αν  και  εμπίπτουν  στο 

πληθυσμιακό κριτήριο των 5.000 κατοίκων, δεν υφίσταται έλλειψη 

προσωπικού σε άλλες καίριες υπηρεσίες του Δήμου. 

 Στις  αποφάσεις  ανάθεσης  καθηκόντων  πρέπει  να  αναφέρεται  ο  χρόνος 

διάρκειας της ανάθεσης. Για τη διάρκεια της ανάθεσης  εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3584/2007 και ειδικότερα της παρ. 3 του 

ανωτέρω άρθρου σύμφωνα με την οποία η ανάθεση επιτρέπεται έως δύο 

(2) μήνες με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου για διορισμό 

οργάνου.  Παράταση  του  ανωτέρω  χρονικού  διαστήματος  έως  έξι  (6) 

μήνες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 

 Κύριο καθήκον των εργαζομένων στα ΚΕΠ και στην περίπτωση ανάθεσης 

σε αυτούς συναφών καθηκόντων, παραμένει η εξυπηρέτηση των πολιτών 

για τις πιστοποιημένες με ΚΥΑ διοικητικές διαδικασίες που 

διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ.  

 Η  ανάθεση  καθηκόντων,  πρέπει  να  λαμβάνει  υπόψη  της  την  εύρυθμη 

λειτουργία των ΚΕΠ και για τη διασφάλισή της, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 

που  η  ανάθεση  γίνεται στο  μοναδικό  υπάλληλο  του  ΚΕΠ,  θα  πρέπει  να 

λαμβάνεται μέριμνα ώστε η άσκηση των συναφών καθηκόντων να γίνεται 

εντός του χώρου του ΚΕΠ. 

 Για  τη  διευκόλυνση  των  Δήμων  και  την  εύρυθμη  λειτουργία  των  ΚΕΠ 

παραθέτουμε τους πιο κάτω πίνακες 1 και 2 από τους οποίους προκύπτει 

ποια  καθήκοντα  θεωρούνται  συναφή  και  επιτρέπεται  η  ανάθεσή  τους 

σύμφωνα  με  την  παρ.  10  του  άρθρου  45  του  Ν.  3979/2011  και  ποια 

κρίνονται ως μη συναφή με τον κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 

Πολιτών και η ανάθεσή τους σε υπάλληλο ΚΕΠ αντίκειται στις πιο πάνω 

ρυθμίσεις. 
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Παρακαλούμε για την ορθή τήρηση των οδηγιών μας, λαμβάνοντας υπόψη 

την εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ και των οικείων Δήμων, για την εξυπηρέτηση των 

πολιτών και των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων. 

Σε περίπτωση παρέκκλισης από τα ανωτέρω η Υπηρεσία μας θα προβεί στην 

άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.  

 

 

Ο Υπουργός 

 

Α. Μανιτάκης 

 

 

 
Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
4. Γεν. Δ/νση Δ/κης Οργάνωσης και Διαδικασιών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΔΥΠ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 

ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ 

Ν.3979/2011  

 

Α/
Α 

ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Η ανάθεση καθηκόντων είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις της 
παραγράφου 10 του άρθρου 45 
του Ν.3979/2011 εφόσον 

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 
ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Πρόκειται για διαδικασία που 
διεκπεραιώνεται άμεσα με την 
εκτύπωση του αιτούμενου 
πιστοποιητικού ή βεβαίωσης που 
εκδίδεται μηχανογραφικά από την 
αρμόδια υπηρεσία του δήμου μέσω της 
χρήσης πληροφοριακού συστήματος, 
ώστε σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή 
εκδότης να παραμένει η αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου και όχι το ΚΕΠ ή 
ο υπάλληλος του ΚΕΠ 

2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ Πρόκειται για διαδικασία που 
διεκπεραιώνεται άμεσα με την 
εκτύπωση του αιτούμενου 
πιστοποιητικού ή βεβαίωσης που 
εκδίδεται μηχανογραφικά από την 
αρμόδια υπηρεσία του δήμου μέσω της 
χρήσης πληροφοριακού συστήματος, 
ώστε σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή 
εκδότης να παραμένει η αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου και όχι το ΚΕΠ ή 
ο υπάλληλος του ΚΕΠ 

3 ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Η τήρηση πρωτοκόλλου γίνεται εντός 
του χώρου του ΚΕΠ 

4 ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΑΠ Πρόκειται για διαδικασία που 
διεκπεραιώνεται άμεσα με την 
εκτύπωση του αιτούμενου 
πιστοποιητικού ή βεβαίωσης που 
εκδίδεται μηχανογραφικά από την 
αρμόδια υπηρεσία του δήμου μέσω της 
χρήσης πληροφοριακού συστήματος, 
ώστε σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή 
εκδότης να παραμένει η αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου και όχι το ΚΕΠ ή 
ο υπάλληλος του ΚΕΠ 
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Α/
Α 

ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Η ανάθεση καθηκόντων είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις της 
παραγράφου 10 του άρθρου 45 
του Ν.3979/2011 εφόσον 

5 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΓΑ ΚΑΙ 
ΕΛΓΑ 

Τα ανατιθέμενα καθήκοντα θα 
ασκούνται εντός του χώρου του ΚΕΠ 

6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ 
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΓΡΕΡΓΑΤΩΝ 

Αφορά στη διεκπεραίωση υποθέσεων 
πολιτών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΔΥΠ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ 

ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ 

Ν.3979/2011  

 

Α

/

Α 

ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Η ανάθεση καθηκόντων δεν είναι 

σύμφωνη με τις διατάξεις της 

παραγράφου 10 του άρθρου 45 του 

Ν.3979/2011 διότι: 

1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Δεν σχετίζεται με τη διεκπεραίωση 
υποθέσεων πολιτών. Αντίθετα, αφορά 
καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του 
Δήμου. 

 

 

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
ΠΡΟΕΔΡΩΝ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

Δεν σχετίζεται με τη διεκπεραίωση 
υποθέσεων πολιτών. Αντίθετα, αφορά 
καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του 
Δήμου. 

 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 
(ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

Δεν σχετίζεται με τη διεκπεραίωση 
υποθέσεων πολιτών και μετατρέπει το 
ΚΕΠ σε οικονομική υπηρεσία η οποία 
εκτελεί εγχρήματες συναλλαγές 

4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Δεν σχετίζεται με τη διεκπεραίωση 
υποθέσεων πολιτών. Αντίθετα, αφορά 
καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του 
Δήμου. 

 

5 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤ/ΦΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΞ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

Η αναπαραγωγή με έξοδα του δήμου  
ιδιωτικών εγγράφων των πολιτών  που 
δεν κατατίθενται σε υπηρεσίες του 
δημοσίου, καθώς και η αποστολή με 
φαξ ιδιωτικών εγγράφων που δεν 
απευθύνονται σε υπηρεσίες  του 
δημοσίου δεν είναι σύννομη εν γένει. 

 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΧ-ΟΘΟ



 7 

6 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Δεν σχετίζεται με τη διεκπεραίωση 
υποθέσεων πολιτών. Αντίθετα, αφορά 
καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του 
Δήμου. 

 

7 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

 

Δεν σχετίζεται με τη διεκπεραίωση 
υποθέσεων πολιτών. Αντίθετα, αφορά 
καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του 
Δήμου. 

 

8 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Δεν σχετίζεται με τη διεκπεραίωση 
υποθέσεων πολιτών και επιπλέον 
αποδυναμώνεται η λειτουργία του ΚΕΠ 
λόγω του υπαλλήλου που μετακινείται 
εκτός αυτού και κυρίως επειδή 
αντίκειται στις διατάξεις του αρθρ. 16 
του ν. 3448/2006 σύμφωνα με τις 
οποίες δεν επιτρέπεται οποιουδήποτε 
είδους μετακίνηση υπαλλήλου του 
κλάδου ΔΥΠ σε άλλη υπηρεσία του 
Δήμου πριν τη παρέλευση της 
πενταετίας. 
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