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ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 45, παρ. 10 του Ν. 3979/2011,           
όπως ισχύει.» 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

         Με το παρόν επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τις δυσμενείς συνέπειες 
στη λειτουργία των ΚΕΠ που προκαλούνται από την καταχρηστική εφαρμογή της  
διάταξης η οποία ρυθμίζει α) την ανάθεση συναφών καθηκόντων και  β) τη 
μετακίνηση σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου Δήμου των υπαλλήλων κλάδου Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ) καθώς και για την αδήριτη ανάγκη να υπάρξει νέα 
ρύθμιση στα δύο αυτά ζητήματα.  
 

 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

         Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 45, παρ. 10, του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 
138Α/2011) «Με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου επιτρέπεται σε 
υπαλλήλους Κ.Ε.Π., κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, τα οποία 
λειτουργούν σε δημοτικές ενότητες με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, να 
ανατίθενται καθήκοντα συναφή με τον κλάδο τους για την αντιμετώπιση 
υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.» 

         Στην ανωτέρω διάταξη προστέθηκε με το άρθρο 12, παρ. 19, του Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012) δεύτερο εδάφιο, «Με απόφαση του ίδιου οργάνου 
επιτρέπεται να μετακινούνται υπάλληλοι Κ.Ε.Π., κλάδου Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών, σε άλλο Κ.Ε.Π. του ίδιου δήμου.» 

 

 
 

 

 



 

Β. ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
 

         Στην περίπτωση των συναφών καθηκόντων υπάρχουν δύο δεδομένα: 
 

         Πρώτον,  η μόνιμη καταστρατήγηση της διάταξης από πλευράς των Δημάρχων 
αγνοώντας τις δυο διευκρινιστικές εγκυκλίους ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/181/18006/13-9-2011 
(ΑΔΑ: 4Α86Χ-9ΞΠ) και ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/ 43 /9752/5-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΗΧ-ΟΘΟ) που 
ορίζουν το εφαρμοστικό πλαίσιό της (συγκεκριμένα συναφή καθήκοντα, 
συγκεκριμένος χρόνος ανάθεσης συναφούς καθήκοντος και τόπος εκτέλεσής του). 
 

         Η πλειοψηφία των αποφάσεων ανάθεσης καθηκόντων από τους Δημάρχους 
δεν κοινοποιούνται, όπως επιβάλλεται, στο Υπουργείο Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και γίνονται γνωστές μόνο μετά από καταγγελίες των υπαλλήλων 
ή μέσω των Πρωτοβάθμιων Σωματείων τους. 
 

         Το τελευταίο διάστημα οι Δήμαρχοι εκμεταλλεύονται τη μεγάλη καθυστέρηση 
απαντήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αναθέτουν συνεχώς μη συναφή 
καθήκοντα σε υπαλλήλους ΚΕΠ αγνοώντας τον διαρκώς αυξανόμενο όγκο 
αιτήσεων που διεκπεραιώνουν και δυσχεραίνοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών. 
Γνωρίζουν πως όταν θα δοθεί απάντηση, θα έχει ήδη εκτελεστεί το αλλότριο 
καθήκον. 
 

         Αποκορύφωμα αυτής της τακτικής ήταν η περίπτωση του Δήμου Αρταίων για 
την οποία με παρέμβασή σας δόθηκε άμεση λύση.  
 

         Δεύτερον,  η πλειοψηφία των ανατιθέμενων  συναφών καθηκόντων που 
ορίστηκαν με την εγκύκλιο ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/ 43 /9752/5-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΗΧ-ΟΘΟ) 
με την πάροδο του χρόνου έχουν εκλείψει. Συγκεκριμένα: 
 

1. Με τη διασύνδεση  του E-KEP με το Εθνικό Δημοτολόγιο οι υπάλληλοι ΚΕΠ 
εκτυπώνουν απευθείας τα απαραίτητα πιστοποιητικά επομένως το 
συναφές καθήκον είναι πλέον πιστοποιημένη διαδικασία. Επιπρόσθετα με 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΤΑΔΚ 1325 /2016 6-12-2016) όλες οι 
μεταβολές πραγματοποιούνται από την έδρα του Δήμου. 

2. Η έναρξη του Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων και 
κυρίως η πιλοτική έναρξη του Μητρώου Πολιτών από τις αρχές 
Φεβρουαρίου του 2017 επιτρέπει τη χρήση μόνο από πιστοποιημένους 
χρήστες που ορίζει το Υπουργείο Εσωτερικών. 

3. Οι βεβαιώσεις ΤΑΠ αποτελούν πιστοποιημένη διαδικασία μέσω ΚΕΠ. 
 

ΙΙ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΕΠ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 

         Με την προσθήκη του συγκεκριμένου εδαφίου έχουν προκύψει παρόμοια 
προβλήματα με την ανάθεση συναφών καθηκόντων. 
 

         Συγκεκριμένα η εγκύκλιος 37 (αρ. πρωτ. 21097/28-5-2012 ΑΔΑ: Β498Ν-ΒΦΘ) 
της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, 
αναφέρει πως η μετακίνηση είναι προσωρινή και δεν μπορεί να έχει μόνιμο 
χαρακτήρα. Σε αυτή την προσωρινότητα όμως δεν ορίζεται συγκεκριμένο 
διάστημα. 



 

         Αυτή η ασάφεια δίνει τη δυνατότητα στους Δημάρχους να ενεργούν κατά το 
δοκούν. Μεταξύ των περιπτώσεων που έχουμε συναντήσει είναι οι εξής: 
 

 Οι έκτακτες ανάγκες να καλύπτονται πάντα από τον ίδιο υπάλληλο. 
 Οι έκτακτες ανάγκες να λειτουργούν ως τιμωρία σε συγκεκριμένους 

υπαλλήλους. 
 Οι έκτακτες ανάγκες να γίνονται μόνιμες χωρίς ουσιαστικό λόγο. 

 

         Στην τελευταία περίπτωση έχουμε πρόσφατο κρούσμα Δημάρχου που θεωρεί 
ότι 25 και πλέον μήνες είναι έκτακτη ανάγκη. Ήδη έχετε απαντήσει 
(ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/13/7071/ 28-02-2017) χωρίς όμως ακόμη να έχει δοθεί λύση. 
 
Κυρία Υπουργέ , 
 

         Όπως γνωρίζετε, αυτή η ροπή των Δημάρχων για παραβίαση της διάταξης και 
των εγκυκλίων που διέπουν την εφαρμογή της δεν θα αλλάξει, αλλά θα συνεχίσει 
να αυξάνεται. Ήδη, όπως διαπιστώσατε από την απόφαση 48/1-2-2017 του Δ.Σ. της 
ΚΕΔΕ, δεν δείχνουν καμία τάση συμμόρφωσης, αλλά επιθυμούν την αποδυνάμωση 
του Θεσμού των ΚΕΠ. 
 

         Η πάγια θέση της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. είναι πως ο πλήρης έλεγχος των ΚΕΠ και των 
υπαλλήλων τους πρέπει να περάσει στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
 

         Για το λόγο αυτό ζητούμε την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της 
διάταξης του άρθρου 45, παρ. 10 του Ν.3979/2011, ώστε να μην είναι πλέον 
επιτρεπτή με αποφάσεις Δημάρχων η ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους του 
κλάδου ΔΥΠ. 
 

         Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της ως άνω διάταξης που αφορά τη 
μετακίνηση υπαλλήλων ΚΕΠ σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου Δήμου, είναι αναντίρρητο  πως 
πρέπει να επανακαθοριστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο. Θεωρούμε αναγκαίο και 
ζητούμε αυτό να τροποποιηθεί με την προσθήκη συγκεκριμένων σαφών όρων, 
ώστε να καλύπτονται μόνο έκτακτες και επείγουσες ανάγκες με μετακινήσεις 
υπαλλήλων ΚΕΠ κλάδου ΔΥΠ σε άλλο ΚΕΠ του ιδίου Δήμου. 
 

         Τέλος, θεωρούμε πως όλες αυτές οι ενέργειες των Δημάρχων και στις δυο 
περιπτώσεις μπορούν να αποτραπούν, μόνο αν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και 
αποτελεσματικά. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την επανασύσταση της 
ΔΟΛ ΚΕΠ και την ενίσχυσή της με το απαραίτητο προσωπικό.        
                                  

Για το Δ.Σ. 
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

 
ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 
 


