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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) 

Ν. 3013/02 (ΦΕΚ 102/Α’/1-5-02): Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές 
διατάξεις 

Άρθρο 31: Σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών  

Με την παρ. 5α του άρθρου 11 του Ν. 3146/03 (ΦΕΚ 125/Α΄) η πρόταση α’ του εδαφίου α’ της 
παρ.1 αναδιατυπώθηκε ως εξής : 

 
Παρ 1 «Στις Περιφέρειες, τις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους και τις Κοινότητες συνιστώνται Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών. Αποστολή των Κέντρων αυτών είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η 
διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την 
έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. 
Ειδικότερα το Κ.Ε.Π. ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που 
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων. Παραλαμβάνει αιτήσεις 
πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα 
στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. Διαθέτει για διευκόλυνσή τους 
έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(Ν. 2690/1999). Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση 
που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν 
υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το Κ.Ε.Π. τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με 
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική 
εξουσιοδότηση των πολιτών. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των 
πολιτών, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε 
πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και 
πάλι στο Κ.Ε.Π. υποβολής της αρχικής αίτησης, από το οποίο το παραλαμβάνει ο 
πολίτης ή του αποστέλλεται από το Κ.Ε.Π. στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με 
συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή. Επιπλέον το Κ.Ε.Π. παρέχει και τις εξής 
υπηρεσίες: Επικύρωση διοικητικών εγγράφων. Θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
Χορήγηση παράβολων, κινητών επισήμων και υπεύθυνων δηλώσεων. Χορήγηση του 
αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το 
σύστημα TAXIS.  
 

Με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3345/05 (ΦΕΚ 138/Α΄) προστέθηκε το εξής 
εδάφιο: 

 
 Βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας ανηλίκων κάτω των δεκατεσσάρων ετών, οι οποίοι δεν 
είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AAP5C7IU/Ν.2690_99_Κύρωση%20του%20Κώδικα%20Διοικητικής%20Διαδικασίας%20και%20άλλες%20διατάξεις_ΦΕΚ_45_Α_9_3_1999.pdf
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εγγράφου, επειδή δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη από το νόμο ηλικία και για 
τους οποίους απαιτείται βεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητάς τους για έκδοση 
διαβατηρίου ή για άλλο νόμιμο λόγο.  

Με τη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 16 του Ν 3345/05 (ΦΕΚ 138/Α΄), αντικαταστάθηκε το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 ως εξής : 

 
Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι 
διοικητικές διαδικασίες με τα αντίστοιχα έντυπά τους, που πραγματοποιούνται και από 
τα Κ.Ε.Π.. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις μπορούν να καθορίζονται διαδικασίες του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται και από τα 
Κ.Ε.Π.  

Με τη διάταξη του άρθρου 15 του Ν. 3320/05 (ΦΕΚ 48/Α΄)προστέθηκε το εξής εδάφιο:  

 
Επιτρέπεται η σύσταση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Υπουργείο Εξωτερικών, 
του οποίου βασική αποστολή είναι η εξυπηρέτηση των αποδήμων Ελλήνων στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων των Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Με τη διάταξη του άρθρου 33 του Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42/Α’) προστέθηκαν τα  εξής εδάφια: 

 
«Ιδρύεται Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η αποστολή 
και οι αρμοδιότητές του είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση 
υποθέσεων πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής 
πράξης, όπως αυτές καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Κατά το διάστημα της 
πιλοτικής λειτουργίας του Κ.Ε.Π., όπως αυτό προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 
του άρθρου 15 του ν. 3260/2004, η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και στη συνέχεια η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 
Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 και του άρθρου 2 του ν. 
3320/2005, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση του Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Πολιτών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.»  
 
Παρ 2 Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού με πληθυσμό άνω 
των είκοσι χιλιάδων κατοίκων, το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 
λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία απαρτίζεται από τα εξής δύο Τμήματα:  
α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές που 
περιγράφονται στην παράγραφο 1. 
β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, στο οποίο αποστέλλονται από τα Κ.Ε.Π. αιτήσεις 
πολιτών, η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α. α' 
ή β' βαθμού. Το Τμήμα προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους 
υπηρεσίες, παρακολουθεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων 
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χρονικών προθεσμιών, παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο Κ.Ε.Π. 
της αρχικής υποβολής της αίτησης. Επίσης το Τμήμα τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση 
των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία, υποδέχεται και 
διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των 
διοικητικών διαδικασιών.  
 
Παρ 3 Στις Περιφέρειες το Τμήμα Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών που 
λειτουργεί βάσει των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 
μετονομάζεται σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, που λειτουργεί επίσης σε επίπεδο 
αυτοτελούς Τμήματος, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας, το οποίο 
ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1, καθώς και αυτές που 
αναφέρονται στο εδάφιο β' της παραγράφου 2. Ο Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας 
ασκεί το συντονισμό και την εποπτεία όλων των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν στις 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού των γεωγραφικών ορίων της 
Περιφέρειας και συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης σε όλα τα θέματα που αφορούν την προσπάθεια βελτίωσης των 
σχέσεων της δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες.  
 
Παρ 4 α) Στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού με πληθυσμό από πέντε έως είκοσι χιλιάδες 
κατοίκους, το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο 
Τμήματος, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Διοίκησης ή στην ανάλογης αρμοδιότητας 
οργανική μονάδα, όπου δεν υφίσταται Διεύθυνση Διοίκησης και σε περίπτωση που δεν 
υφίσταται Διεύθυνση λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος υπαγόμενο στο 
Δήμαρχο, με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1, καθώς και αυτές 
που αναφέρονται στο εδάφιο β' της παραγράφου 2.  
β) Στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού με πληθυσμό μέχρι πέντε χιλιάδες κατοίκους, το 
συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο Αυτοτελούς 
Γραφείου υπαγόμενο στον Δήμαρχο ή στον Πρόεδρο της Κοινότητας, με τις 
αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1, καθώς και αυτές που 
αναφέρονται στο εδάφιο β' της παραγράφου 2.   
   
Παρ 5 Τα Κέντρα Πληροφόρησης -Εξυπηρέτησης Πολιτών, που λειτουργούν στις 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Δήμους, καταργούνται και οι 
αρμοδιότητές τους εφεξής ασκούνται από τις μονάδες που συνιστώνται με το 
παρόν άρθρο.  
 
Παρ 6 Τα Κ.Ε.Π. στεγάζονται σε χώρους προσβάσιμους στα άτομα με αναπηρίες 
κατά τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.  
 
Παρ 7 Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης ορίζεται, κατά περίπτωση, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας 
των Κ.Ε.Π. 

Με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/Α΄), προστέθηκε το 
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ακόλουθο εδάφιο: 

 
«Με όμοιες αποφάσεις και μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου επιτρέπεται η συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του 
οικείου δήμου και η ρύθμιση ζητημάτων προσωπικού, εξοπλισμού και κάθε άλλου 
σχετικού με τη συγχώνευση θέματος. Για τη συγχώνευση λαμβάνονται ιδίως υπόψη 
κριτήρια πληθυσμιακά, χωροταξικά και εξοικονόμησης δαπάνης.  
Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να καταργούνται 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.  
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 
με το οποίο γίνεται η συγχώνευση. Το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο ΚΕΠ που 
συγχωνεύεται μεταφέρεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του οικείου 
δήμου, ανάλογα με τις υπηρεσιακές του ανάγκες, είτε στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η 
συγχώνευση είτε στον οικείο δήμο. 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 στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση 
στο οποίο διανύουν τον υπόλοιπο χρόνο της σύμβασης.  
Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ που συγχωνεύεται περιέρχεται στο ΚΕΠ στο οποίο 
γίνεται η συγχώνευση. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του 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.  
Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ που συγχωνεύεται διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ στο 
οποίο γίνεται η συγχώνευση. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του  ΚΕΠ που συγχωνεύεται 
μεταφέρονται στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση.» 
 
Παρ 8 Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης μπορούν να καθορισθούν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο 
άσκησης των αρμοδιοτήτων των Κ.Ε.Π..  
 
Παρ 9 Στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών ή στην 
αντίστοιχης αρμοδιότητας οργανική μονάδα, επιπέδου Διεύθυνσης, κάθε 
Υπουργείου προστίθενται οι εξής αρμοδιότητες:  
α) Η συνεχής παρακολούθηση των αλλαγών που επέρχονται στις διοικητικές 
διαδικασίες του φορέα και η άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης 
Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης γι' αυτές τις αλλαγές. Στην ίδια Γενική Γραμματεία 
δημιουργείται ειδική διαδικτυακή πύλη για την υποστήριξη της λειτουργίας των 
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Κ.Ε.Π., υποστηριζόμενη από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας 
Στοιχείων.  
β) Η ενημέρωση της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους -Πολίτη του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τις αλλαγές που 
επέρχονται στο περιεχόμενο του "Οδηγού του Πολίτη" αρμοδιότητας των 
υπηρεσιών του φορέα.  
 
Παρ 10 Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης έχει την 
αρμοδιότητα συντονισμού και εποπτείας της λειτουργίας των Κ.Ε.Π., καθώς 
και της υποβολής προτάσεων και της εφαρμογής μέτρων για τη βελτίωση των 
συνθηκών λειτουργίας τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες.  
 
Παρ 11 Για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. καθιερώνεται:  
α) Προαιρετική θητεία πτυχιούχων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
ετήσιας διάρκειας.  
β) Απασχόληση φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποφοίτων Ι.Ε.Κ.,  Τ.Ε.Ε. ή 
άλλων σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας προγραμματιστή ή χειριστή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
γ) Απασχόληση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για την πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής 
τους άσκησης με απαραίτητη προ υπόθεση τη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Το ύψος των αποδοχών των ανωτέρω καθορίζεται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης.  

Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α΄) προστέθηκε 
το εξής εδάφιο:  

 
«Για τις ανάγκες λειτουργίας των K.E.Π. επιτρέπεται η απασχόληση φυσικών προσώπων 
με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Για τις συμβάσεις αυτές ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, 
χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 55/1998.  Η χρονική διάρκεια του 
"πιλοτικού" διαστήματος για την οργάνωση και λειτουργία των Κ.Ε.Π. ορίζεται σε είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες από την έναρξη λειτουργίας κάθε Κ.Ε.Π.» 

*** Παρατήρηση: Με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009, (ΦΕΚ 163/Α’), 
ορίζεται ότι:  

 
«Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.  11 του 
άρθρου 31 του ν. 3013/ 2002 (ΦΕΚ 102 Α), όπως συμπληρώθηκαν με αυτές της παρ. 1 
του άρθρου 15 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α) για τις ανάγκες  
λειτουργίας των ΚΕΠ δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του  
π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α) και των παραγράφων 1, 2 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 
3 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α ). Η διάταξη αυτή ισχύει από τη 
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δημοσίευση του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α)».1 
 
Παρ 12 α) Η πρόσληψη πτυχιούχων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
προαιρετικής θητείας γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διάρκειας (1) έτους, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης και σε ποσοστό 500/0 για 
κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ οι 
θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους κατηγορίας ΤΕ και αντιστρόφως. Η επιλογή των 
ανωτέρω γίνεται από τον φορέα στον οποίο υπάγεται το Κ.Ε.Π., με τα κριτήρια και τη 
διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και υπόκειται σε έλεγχο από 
το Α.Σ.Ε.Π.. 
 β) Η πρόσληψη φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποφοίτων Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε. ή 
άλλων σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας προγραμματιστών ή 
χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 
του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω απασχολούνται έως έξι (6) ώρες την ημέρα 
για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει συνολικά για τον κάθε προσλαμβανόμενο 
τους οκτώ (8) μήνες κατ' έτος. Απαραίτητο τυπικό προσόν των ως άνω 
προσλαμβανομένων είναι η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο τρόπος 
διαπίστωσης καθορίζεται με την προκήρυξη. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες κατάταξης των 
ως άνω υποψηφίων μπορεί να ισχύουν για δύο ή τρία χρόνια από την κατάρτισή τους, 
εφόσον αυτό αναφέρεται ρητώς στη σχετική προκήρυξη. Η πρόσληψη του εκάστοτε 
αναγκαίου προσωπικού κατά τη διάρκεια της διετίας ή τριετίας γίνεται με τη σειρά που 
οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως 
ισχύει.  
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 24 του Ν.3200/2003 (ΦΕΚ 
281/Α’), ορίσθηκαν τα εξής: 
 
 «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και μετά από γνώμη του οικείου φορέα 
συνιστώνται στους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγοριών 
ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών για τις ανάγκες λειτουργίας 
των Κ.Ε.Π.. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται και οι ειδικότητες του κλάδου 
αυτού. 
Προσόντα διορισμού σε θέσεις του παραπάνω κλάδου ορίζονται τα προβλεπόμενα από 
το Π.Δ. 50/2001 αντίστοιχων ειδικοτήτων. Επιπλέον, απαιτείται εμπειρία σε θέματα 
σχετικά με τη λειτουργία των Κ.Ε.Π., η διάρκεια της οποίας καθορίζεται με την οικεία 
προκήρυξη, καθώς και γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ως χρόνος 
εμπειρίας σε θέματα λειτουργίας Κ.Ε.Π. λογίζεται και ο χρόνος απασχόλησης με 

                                                      
1
 Για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ σχετικές είναι η αρίθμ. 18/2006 απόφαση της Ολομέλειας 

του Αρείου Πάγου, η αρίθμ. 20/2007 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και οι αρίθμ. 
Φ7/2/5276/ΟΔΕ ΚΕΠ/1-6-2005 και 11124/ΟΔΕΚΕΠ/8-5-2006 εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας. Σε αντίθετη 
κατεύθυνση κινείται η πρόσφατη αμετάκλητη απόφαση του Β2 Πολιτικού Τμήματος του Δικαστηρίου του 
Αρείου Πάγου αρίθμ,. 590/2011. 
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οποιαδήποτε σχέση στα Γραφεία του Πολίτη που λειτουργούν στους Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο 
του προγράμματος ΑΣΤΕΡΙΑΣ. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με εμπειρία σε 
θέματα σχετικά με τη λειτουργία των Κ.Ε.Π. είναι δυνατός ο διορισμός υποψηφίων 
χωρίς εμπειρία. Η επιλογή του εν λόγω προσωπικού γίνεται από τον φορέα στον οποίο 
υπάγεται το Κ.Ε.Π., με τη διαδικασία του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, και 
υπόκειται σε έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.. 
 Σε περίπτωση κάλυψης των θέσεων της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002". 
 
Με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 3200/03 (ΦΕΚ 281/Α΄), οι περιπτώσεις 
α και β της παρ. 13 αντικαταστάθηκαν ως εξής:  
 
Παρ 13 Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Π. ορίζονται υπάλληλοι των οικείων φορέων ως εξής:  
α) στα Κ.Ε.Π. επιπέδου Διεύθυνσης υπάλληλοι με βαθμό διευθυντή οποιουδήποτε 
κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ του οικείου φορέα, 
β) στα Κ.Ε.Π. επιπέδου Τμήματος αυτοτελούς ή μη και αυτοτελούς γραφείου, καθώς 
και στα Τμήματα των Κ.Ε.Π. επιπέδου Διεύθυνσης υπάλληλοι οποιουδήποτε κλάδου ΠΕ 
ή ΤΕ και εν ελλείψει ΔΕ του οικείου φορέα.  

Με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 12 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/04), αντικαταστάθηκε η 
παρ. 14 ως εξής:  

 
Παρ 14 «Στις προβλεπόμενες, από τις οικείες οργανικές διατάξεις, θέσεις με βαθμό 
Διευθυντή των φορέων της παραγράφου 2, προστίθεται από μία θέση βαθμού 
Διευθυντή εκτός βαθμολογικής κλίμακας για όλους τους κλάδους ΠΕ ή ΤΕ με αντίστοιχη 
μείωση μίας (1) θέσεως των ενιαίων βαθμών, ενός εκ των κλάδων αυτών.» 
  
Παρ 15 α) Για τις ανάγκες του προγράμματος «ΑΣΤΕΡΙΑΣ» και σε όλους τους 
εμπλεκόμενους Δήμους των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, 
συνιστώνται ενενήντα έξι (96) θέσεις προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες κατανέμονται ανά μία (1) θέση για κάθε Δήμο με 
εξαίρεση τους Δήμους Ερεσού -Αντίσης του Νομού Λέσβου και Φούρνων -Κορσεών του 
Νομού Σάμου, στους οποίους συνιστώνται δύο (2) θέσεις για τον καθένα. Από τις 
ενενήντα έξι (96) θέσεις, οι δεκατέσσερις (14) ορίζονται ως Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης, οι έντεκα (11) ως Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι εβδομήντα (70) ως 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η μία (1) ως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η κατανομή 
των ανωτέρω θέσεων σε κάθε Δήμο, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, καθορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.  
 

Με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’) αλλάζει η κατανομή 
των  96 θέσεων του α΄ εδαφίου της παρ. 15. Η διάταξη ορίζει ότι:  

 
«9. Από τις ενενήντα έξι (96) θέσεις που έχουν συσταθεί για τις ανάγκες του "ΑΣΤΕΡΙΑ" 
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με τις διατάξεις του εδαφίου α` της παρ. 15 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 
Α΄) κατανέμονται ανά μία και στις κοινότητες των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου, 
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου» 

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α’) καταργούνται κενές θέσεις του 
προγράμματος ΑΣΤΕΡΙΑΣ.  

 
β) Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας είναι τριετής και δύναται να ανανεούται, 
ανάλογα με την πορεία του Προγράμματος, για ίσο χρόνο κάθε φορά.  
 
γ) Για την πρόσληψη προσωπικού για τις θέσεις του άρθρου αυτού απαιτείται 
εμπειρία, ο χρόνος της οποίας προσδιορίζεται με την προκήρυξη, σε αντίστοιχα ή 
παρεμφερή προγράμματα. 
 
δ) Η επιλογή του προσωπικού αυτού γίνεται από τον οικείο φορέα με τη διαδικασία 
του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.. 
 
ε) Με την προκήρυξη δύναται να ορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας ανώτερο του εκάστοτε 
προβλεπομένου.  
 

Ν. 3051/02 (ΦΕΚ 220/Α΄/20-9-02): Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, 
τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και 

συναφείς ρυθμίσεις.  

Άρθρο 10: Ειδικά θέματα που σχετίζονται με προσλήψεις 

Παρ 1  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα πάγια μέρη του 
περιεχομένου των προκηρύξεων, ώστε οι εφεξής εκδιδόμενες προκηρύξεις να 
παραπέμπουν στην ανωτέρω απόφαση για τα θέματα και τις πληροφορίες που 
περιέχονται σε αυτήν.  

 
Παρ 14 Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και εξής, υπάλληλοι οι οποίοι 
διορίζονται, μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή 
και οι οποίοι τυγχάνουν ειδικών ευεργετημάτων, υποχρεούνται να παραμείνουν στην 
υπηρεσία τοποθέτησής τους για μία τουλάχιστον δεκαετία.  
Κάθε πράξη που συνεπάγεται απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη ή μεταφορά πριν από τη 
συμπλήρωση της δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης 
είναι αυτοδικαίως άκυρη. Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπάγονται και όσοι 
μοριοδοτούνται και προσλαμβάνονται, λόγω εντοπιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
τους νόμου αυτού.  
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Με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’) αντικαταστάθηκε το τέταρτο 
εδάφιο ως εξής:  

 
Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που επιτρέπει την απόσπαση, μετάθεση ή μετάταξη 
από τις περιοχές αυτές καταργείται, με εξαίρεση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 48 
του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α’), και τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 20 του Ν 
1388/1983 (ΦΕΚ 113 Α’), που προβλέπουν την απόσπαση υπαλλήλων των φορέων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων ή 
υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για το χρόνο της φοίτησής τους στην 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης».  
 
Αποσπάσεις που έγιναν πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού βάσει ειδικών 
διατάξεων διατηρούνται σε ισχύ. 
 

Άρθρο 20: Ρύθμιση διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Διοίκησης 

 
Παρ 9 Από τις ενενήντα έξι (96) θέσεις που έχουν συσταθεί για τις ανάγκες του 
"ΑΣΤΕΡΙΑ" με τις διατάξεις του εδαφίου α' της παρ. 15 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 
(ΦΕΚ 102 Α΄) κατανέμονται ανά μία και στις κοινότητες των Νομών Λέσβου, Σάμου, 
Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου."  
 

Ν. 3146/03 (ΦΕΚ 125/Α΄/23-5-03): Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 
των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις.   

Άρθρο 11 

 
Παρ 5 α) Η προτ. α’ του εδ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ102Α’) 
αναδιατυπώνεται ως εξής:  
 «Στις Περιφέρειες, τις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους και τις Κοινότητες συνιστώνται Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών.» 
β) Οι Οργανωτικές Μονάδες λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών των 
Νομαρχιακών Διαμερισμάτων μεταφέρονται στις Ενιαίες Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις".  
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Ν. 3200/03 (ΦΕΚ 281/Α΄/9-12-03): Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής  Αυτοδιοίκησης και 

άλλες διατάξεις. 

Άρθρο 24: Θέματα Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και λοιπές διατάξεις. 

  

Παρ 3 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και μετά από γνώμη του οικείου φορέα 
συνιστώνται στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγοριών 
ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών για τις ανάγκες λειτουργίας 
των Κ.Ε.Π.. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται και οι ειδικότητες του κλάδου 
αυτού.  
Προσόντα διορισμού σε θέσεις του παραπάνω κλάδου ορίζονται τα προβλεπόμενα από 
το Π.Δ. 50/2001 αντίστοιχων ειδικοτήτων. Επιπλέον, απαιτείται εμπειρία σε θέματα 
σχετικά με τη λειτουργία των Κ.Ε.Π., η διάρκεια της οποίας καθορίζεται με την οικεία 
προκήρυξη, καθώς και γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ως χρόνος 
εμπειρίας σε θέματα λειτουργίας Κ.Ε.Π. λογίζεται και ο χρόνος απασχόλησης με 
οποιαδήποτε σχέση στα Γραφεία του Πολίτη που λειτουργούν στους Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο 
του προγράμματος ΑΣΤΕΡΙΑΣ. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με εμπειρία σε 
θέματα σχετικά με τη λειτουργία των Κ.Ε.Π. είναι δυνατός ο διορισμός υποψηφίων 
χωρίς εμπειρία.  
 

Με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α’) το προτελευταίο 
εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:  

 
«Η προκήρυξη και επιλογή του εν λόγω προσωπικού γίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. κατόπιν 
σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης.» 
 

Σε περίπτωση κάλυψης των θέσεων της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002. 

 

Με τη διάταξη  της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’) προβλέπεται 
κατάργηση κενών θέσεων ΔΥΠ στα ΚΕΠ που συγχωνεύονται με κοινή απόφαση του Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών 

 
Παρ 4 Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 13 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 
αντικαθίστανται ως εξής:  

«α) στα Κ.Ε.Π. επιπέδου Διεύθυνσης υπάλληλοι με βαθμό διευθυντή οποιουδήποτε 
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κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ του οικείου φορέα, 

 β) στα Κ.Ε.Π. επιπέδου Τμήματος αυτοτελούς ή μη και αυτοτελούς γραφείου, καθώς 
και στα Τμήματα των Κ.Ε.Π. επιπέδου Διεύθυνσης υπάλληλοι οποιουδήποτε κλάδου ΠΕ 
ή ΤΕ και εν ελλείψει ΔΕ του οικείου φορέα». 

  

N. 3202/03 (ΦΕΚ 284/Α΄/11-12-03): Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και 
δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα 

αλλοδαπών και άλλες διατάξεις.  

Άρθρο 34: Παράταση λειτουργίας των Επιτροπών του άρθρου 7 του Ν. 2320/1995 

Παρ 2 Οι οργανωτικές μονάδες λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.) της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μεταφέρονται στην Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Αθηνών Πειραιώς, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και στη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, αντιστοίχως.  

 

Ν. 3230/04 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-04): Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, 
μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις 

Άρθρο 11 : Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση 

Παρ 4 Το Κ.Ε.Π. οφείλει να διαβιβάζει στην αρμόδια υπηρεσία τις υποβληθείσες σ’ 
αυτό αιτήσεις εντός της επομένης από της υποβολής τους ημέρας.  
 
Παρ 7 Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» προστίθεται εδάφιο ως εξής : 
Αιτήσεις για έκδοση διοικητικής πράξης που υποβάλλονται μέσω Κ.Ε.Π. τα οποία έχουν 
την ευθύνη ελέγχου των στοιχείων της ταυτότητας, θεωρείται ότι υποβάλλονται 
αυτοπροσώπως στην αρμόδια για την έκδοση της πράξης υπηρεσία.  
 

Άρθρο 12: Λοιπές Διατάξεις 

 
Παρ 2 Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 10 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 
220Α’) τροποποιείται ως εξής:  
«Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που επιτρέπει την απόσπαση, μετάθεση ή 
μετάταξη από τις περιοχές αυτές καταργείται, με εξαίρεση τις διατάξεις της παρ 3 του 
άρθρου 48 του Ν 1943/1991 (ΦΕΚ 50Α’) και τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 20 του 
Ν 1388/1983 (ΦΕΚ 113 Α’), που προβλέπουν την απόσπαση υπαλλήλων των φορέων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων ή 
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υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για το χρόνο της φοίτησής τους στην 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης».  
 
Παρ 9 Η παρ 14 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 
«14. Στις προβλεπόμενες, από τις οικείες οργανικές διατάξεις, θέσεις με βαθμό 
Διευθυντή των φορέων της παραγράφου 2, προστίθεται από μία θέση βαθμού 
Διευθυντή εκτός βαθμολογικής κλίμακας για όλους τους κλάδους ΠΕ ή ΤΕ με αντίστοιχη 
μείωση μίας (1) θέσεως των ενιαίων βαθμών, ενός εκ των κλάδων αυτών». 
 

Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄/24-5-04): Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της 
Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 6: Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση  

 
Παρ 8 Για την έκδοση απλών διοικητικών πράξεων, που προαπαιτούν υποβολή αίτησης 
από τον ενδιαφερόμενο, όταν αυτή κατατίθεται σε Κ.Ε.Π., λογίζεται ως υποβληθείσα 
στην καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία. Για το σκοπό αυτόν το Κ.Ε.Π. αποστέλλει 
ηλεκτρονικώς σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στην καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία.  

Άρθρο 8: Ολοκληρωμένες διοικητικές συναλλαγές 

 
Παρ 4 Σε περίπτωση κατά την οποία για την έκδοση της πράξης απαιτείται αίτηση, η 
οποία, εφόσον ειδικές διατάξεις το προβλέπουν, πρέπει να συνοδεύεται από ορισμένα 
δικαιολογητικά που προκύπτουν από σχετικά πιστοποιητικά ή άλλα βεβαιωτικά 
έγγραφα, και η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια για την έκδοση της πράξης υπηρεσία 
ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 
3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄), ο αιτών συμπληρώνει και υπογράφει σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης όλες τις αναγκαίες για την έκδοση 
της πράξης πληροφορίες. Η υπηρεσία (ή το Κ.Ε.Π. που παραλαμβάνει την αίτηση) 
προβαίνει υποχρεωτικά σε επαλήθευση των αναγκαίων πληροφοριών, πριν από την 
έκδοση της πράξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1-3 του παρόντος 
άρθρου.  
 

Ν. 3260/04 (ΦΕΚ 151/Α΄/6-8-04): Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και 
θεμάτων δημόσιας διοίκησης 

Άρθρο 15:  Ρύθμιση ειδικών θεμάτων 

Παρ 1 Στην παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α/1.5.2002) 
προστίθενται, από τότε που ίσχυσε, τα ακόλουθα εδάφια: 
«Για τις ανάγκες λειτουργίας των K.E.Π. επιτρέπεται η απασχόληση φυσικών προσώπων 
με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Για τις συμβάσεις αυτές ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, 
χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 55/1998. Η χρονική διάρκεια του 
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"πιλοτικού" διαστήματος για την οργάνωση και λειτουργία των Κ.Ε.Π. ορίζεται σε είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες από την έναρξη λειτουργίας κάθε Κ.Ε.Π.» 

Οι συμβάσεις της παρ. 1 εμπίπτουν στις εξαιρέσεις των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 20 
του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α’). 

 
Παρ 2 Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α') προστίθεται 
εδάφιο γ' ως ακολούθως: 
«γ. Στις περιπτώσεις που κατά την εκτέλεση πράξης, εκτός του τελικού δικαιούχου, 
εμπλέκονται και άλλοι φορείς, είναι δυνατόν η χρηματοδότησή της να εμπίπτει και 
στους δύο προαναφερόμενους τρόπους πληρωμής, οι οποίοι και εφαρμόζονται κατά 
περίπτωση. Πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος 
για ανάλογες πράξεις υπάγονται αυτοδικαίως στην ανωτέρω ρύθμιση.» 
 
Παρ 3 Στο τέλος της περίπτωσής β' της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 2860/2000 
(ΦΕΚ 251 Α') προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 
«Με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις επιτρέπεται η σύναψη προγραμματικής 
συμφωνίας μεταξύ του κατ' αρχήν δικαιούχου (Υπουργείου, Περιφέρειας, Ν.Π.Δ.Δ. ή 
Ν.Π.Ι.Δ.) για την εκτέλεση πράξης ή μέτρου που χρηματοδοτούνται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής 
βοήθειας στήριξης και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.). 
Προγραμματικές συμβάσεις ή συμφωνίες, που έχουν συναφθεί με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για 
την εκτέλεση έργων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, υπάγονται αυτοδικαίως στη 
ρύθμιση αυτή, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στην εταιρεία αυτή.» 
 
Παρ 4 Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 9 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 1 παρ. 1 εδάφιο γ' του ν. 2247/1994, η φράση "και της τυχόν δεύτερης κυρίας 
ασφάλισης" αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, με τη φράση και την τυχόν δεύτερη 
κύρια ασφάλιση". 
 

N. 3320/05 (ΦΕΚ 48/Α΄/23-2-05): Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου 
και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα και για τους Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 2: Προσαύξηση μοριοδότησης λόγω εμπειρίας  

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’) καταργούνται οι διατάξεις της 
παρ. 1 παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3320/2005.  

Άρθρο 15: Ίδρυση Κ.Ε.Π. στο Υπουργείο Εξωτερικών 

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α’)προστίθεται εδάφιο 
το οποίο έχει ως ακολούθως: 
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«Επιτρέπεται η σύσταση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Υπουργείο Εξωτερικών, 
του οποίου βασική αποστολή είναι η εξυπηρέτηση των αποδήμων Ελλήνων στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων των Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.» 

 

Ν. 3345/05 (ΦΕΚ 138/Α΄/16-6-05): Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων.  

Άρθρο 16 : Διεύρυνση αρμοδιοτήτων των Κ.Ε.Π. και λειτουργικά θέματα της 
Διοίκησης 

Παρ 1 Μετά το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 
102 Α’) προστίθεται το εξής εδάφιο:  
«Βεβαίωση της ταυτοπροσωπείας ανηλίκων κάτω των δεκατεσσάρων ετών, οι οποίοι 
δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου 
εγγράφου, επειδή δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη από το νόμο ηλικία και για 
τους οποίους απαιτείται βεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητάς τους για έκδοση 
διαβατηρίου ή για άλλο νόμιμο λόγο.» 

 
Παρ 2 Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του π.δ. 417/1993 (ΦΕΚ 176 Α’) 
προστίθεται η φράση «ή από τα Κ.Ε.Π.».  
 
Παρ 3 Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄),  
μετά την φράση από «οποιαδήποτε διοικητική αρχή», προστίθεται η φράση 
«ή τα ΚΕΠ». 
  
Παρ 4 Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 11 του ν. 2690/1999,  
προστίθεται εδάφιο ως εξής:  
«Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου,  
όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του 
δημόσιου τομέα ή τα Κ.Ε.Π., προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα 
αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα.»  
 
Παρ 5 Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 αντικαθίσταται ως εξής :  
«2.Την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της 
διοικητικής αρχής που το εξέδωσε μπορεί να ζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος από όλες 
τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. Αντίγραφα των ανωτέρω επικυρώνονται και από 
δικηγόρους ή συμβολαιογράφους, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση 
των λειτουργημάτων τους. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή 
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται και από όλες τις διοικητικές αρχές και τα 
Κ.Ε.Π. Η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική 
αρχή δεν απαιτείται αν τα αντίγραφα αυτά συνοδεύονται από την κατά την παρ.5 του 
άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια 
των στοιχείων.»  
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Παρ 9 Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 
(ΦΕΚ 281 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:  
«Η προκήρυξη και επιλογή του εν λόγω προσωπικού γίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. κατόπιν 
σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης.» 
 
Παρ 11 Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 
(ΦΕΚ 102 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι 
διοικητικές διαδικασίες με τα αντίστοιχα έντυπά τους, που πραγματοποιούνται και από 
τα Κ.Ε.Π.. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις μπορούν να καθορίζονται διαδικασίες του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται και από τα 
Κ.Ε.Π..» 
 

Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/15-3-06): Για την περεταίρω χρήση πληροφοριών του 
δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

Άρθρο 15: Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών  

 
*** Με το άρθρο 3 παρ.1 ΠΔ 65/2011,(ΦΕΚ 147/Α’),ορίζεται ότι: 
«Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκουν 
επίσης, με την εξαίρεση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2, και 
όλες οι αρμοδιότητες και υπηρεσίες που ανήκαν στο Υπουργείο Προεδρίας της 
Κυβέρνησης κατά τη συγχώνευση του με το Υπουργείο Εσωτερικών (π.δ. 373/1995), 
όπως οι αρμοδιότητες και υπηρεσίες αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του 
παρόντος, περιλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων που αφορούν τα ΚΕΠ οι οποίες 
προβλέπονται στο άρθρο 15 του ν. 3448/2006, Α` 48, όπως ισχύει». 
 
 
Παρ 1 Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών της Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστάται Διεύθυνσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), η οποία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση, την εποπτεία, την παρακολούθηση και το συντονισμό της 
λειτουργίας των Κ.Ε.Π., με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και 
της περαιτέρω ανάπτυξής τους για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των 
επιχειρήσεων.  
 
Παρ 2 Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Κ.Ε.Π. συγκροτείται από τις ακόλουθες 
οργανικές μονάδες:  
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Α) Τμήμα Λειτουργίας των Κ.Ε.Π.  
Β) Επιχειρησιακό Κέντρο των Κ.Ε.Π.  
Γ) Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Κ.Ε.Π.  
 
Παρ 3 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Κ.Ε.Π. 
κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής :  
Α) Τμήμα Λειτουργίας των Κ.Ε.Π. με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  
Α1) Μελέτη και εισήγηση για την ίδρυση ή διακοπή της λειτουργίας Κ.Ε.Π.  
Α2) Διατύπωση προτάσεων και λήψη μέτρων για την βελτίωση της λειτουργίας των 
Κ.Ε.Π. και των προσφερόμενων υπηρεσιών προς του πολίτες.  
Α3) Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης της λειτουργίας 
των Κ.Ε.Π.  
A4) Μελέτη και εισήγηση μέτρων και ρυθμίσεων που προάγουν τη λειτουργία των 
Κ.Ε.Π., με στόχο τη μετατροπή τους σε Κέντρα Ολοκληρωμένων Διοικητικών 
Συναλλαγών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  
Α5) Έλεγχος, παρακολούθηση και συντονισμός της λειτουργίας των Κ.Ε.Π. σε 
συνεργασία με τους οικείους συνδέσμους ή υπεύθυνους Περιφερειών. Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει και την τυχόν απασχόληση των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. σε άλλα 
καθήκοντα.  
 
Β) Επιχειρησιακό Κέντρο Κ.Ε.Π.. Οι αρμοδιότητες του Επιχειρησιακού Κέντρου, που 
λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, είναι οι ακόλουθες:  
Β1) Η παραλαβή και διακίνηση της αλληλογραφίας που αφορά τα Κ.Ε.Π.  
Β2) Η υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας των Κ.Ε.Π., η παροχή οδηγιών και η 
μέριμνα για την αντιμετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητημάτων που προκύπτουν 
από τη λειτουργία τους και αφορούν οικονομικά, τεχνικά λειτουργικά θέματα, καθώς 
και θέματα κατάστασης προσωπικού τους, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες 
μονάδες του Υπουργείου.  
 
Γ) Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Κ.Ε.Π., με τις ακόλουθες αρμοδιότητες :  
Γ1) Μέριμνα για την καλή λειτουργία και την περαιτέρω αξιοποίηση των 
Πληροφοριακών Συστημάτων των Κ.Ε.Π.  
Γ2)Έλεγχο και συντονισμό των Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν το έργο 
των Κ.Ε.Π., καθώς και των πληροφοριακών υποσυστημάτων διαλειτουργικότητας Κ.Ε.Π. 
και δημοσίων υπηρεσιών.  
Γ3) Έλεγχος της παραγωγικότητας των Κ.Ε.Π., τήρηση στατιστικών στοιχείων για την 
παραγωγικότητά τους, ανάλυση των στατιστικών αυτών στοιχείων και λήψη μέτρων για 
την αντιμετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών των Κ.Ε.Π. και της συνεργασίας τους με τις 
δημόσιες υπηρεσίες. 
  
Παρ 4 Στην ανωτέρω Διεύθυνση και τα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, με την εξαίρεση του Τμήματος Πληροφοριακών 
Συστημάτων Κ.Ε.Π., του οποίου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.  
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Άρθρο 16: Αποσπάσεις και μετατάξεις του προσωπικού των Κ.Ε.Π.  

 
Παρ 1 Από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) υποχρεούνται να παραμείνουν στο Κ.Ε.Π. τοποθέτησής 
τους τουλάχιστον για μία πενταετία. 
  
Παρ 2 Απόσπαση, μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων των Κ.Ε.Π., η οποία 
πραγματοποιείται με οποιαδήποτε διάταξη, γενική ή ειδική, πριν από τη συμπλήρωση 
της πενταετίας, είναι αυτοδικαίως άκυρη. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση και πριν από την 
πάροδο της πενταετίας, η διενέργεια εκούσιων αμοιβαίων μετατάξεων – μεταφορών ή 
αμοιβαίων αποσπάσεων των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π2.  
 

Με τη διάταξη του άρθρου 53 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α’) προστίθεται εδάφιο ως 
ακολούθως:  

 
«Σε περιπτώσεις υπαλλήλων ΚΕΠ οι οποίοι πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νοσήματα ή 
έχουν αναπηρία 67% και άνω, είναι δυνατή η εκούσια μετάταξη, μεταφορά ή 
απόσπασή τους σε άλλο ΚΕΠ της επιλογής τους, χωρίς την προϋπόθεση της 
αμοιβαιότητας, εφόσον το νόσημα ή η αναπηρία αποδεικνύεται από γνωμάτευση της 
οικείας υγειονομικής επιτροπής. Η μετάταξη ή μεταφορά ή απόσπαση γίνεται με την 
ίδια σχέση εργασίας σε κενή θέση της ίδιας κατηγορίας ή με μεταφορά της θέσης που 
κατέχει ο μετατασσόμενος – μεταφερόμενος – αποσπασμένος με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.» 
 

Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α’) προστίθεται η  
παράγραφος 3 : 

 
Παρ 3  «Για την κατά τα ανωτέρω αμοιβαία μετάταξη- μεταφορά απαιτείται η υποβολή 
αίτησης από τους ενδιαφερομένους. Η αίτηση μετάταξης- μεταφοράς υποβάλλεται στη 
Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Κ.Ε.Π. της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με 
ταυτόχρονη κοινοποίηση στον οικείο φορέα.  
Η μετάταξη- μεταφορά γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας, με μεταφορά της θέσης που 
κατέχει ο μετατασσόμενος – μεταφερόμενος και επιτρέπεται να γίνεται και για 
υπαλλήλους οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία. Η μετάταξη – μεταφορά 
γίνεται κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών 
συμβουλίων. Δικαίωμα μετάταξης – μεταφοράς έχουν και οι υπάλληλοι, οι οποίοι 

                                                      
2
 Σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ 1 και 2 του άρθρου 16 Ν. 3448/2006 είναι η 

Γνωμοδότηση 369/2011 ΝΣΚ. 



 20  

διανύουν τη δοκιμαστική τους υπηρεσία.» 
 

Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α’) αναριθμούνται οι 
παράγραφοι 3 έως και 6 αντιστοίχως σε 4 έως και 7:    

 
Παρ 4 Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ, εφόσον 
έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μήνες απασχόλησης στα Κ.Ε.Π. 
  
Παρ 5 Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ48 Α΄) τίθεται κόμμα 
και προστίθεται η φράση «με εξαίρεση την πλήρωση θέσεων των Κ.Ε.Π. για τις οποίες 
δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί της παρούσας παραγράφου.»  
 

Άρθρο 17: Βεβαίωση γνησίου υπογραφής από υπαλλήλους των Κ.Ε.Π.  

 
Οι υπάλληλοι των Κ.Ε.Π., ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους ως τακτικών ή υπαλλήλων 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, έχουν 
αρμοδιότητα να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνουν αντίγραφα, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2-10-06): Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

Άρθρο 13: Καταστροφή μη παραληφθέντων εγγράφων από τα Κ.Ε.Π. 

 
Παρ 1 Πιστοποιητικά, έγγραφα ή βεβαιώσεις, τα οποία έχουν αποσταλεί στα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών από υπηρεσίες, μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου 
πολίτη και τα οποία δεν έχουν παραληφθεί από αυτόν, καταστρέφονται μετά την 
πάροδο έξι (6) μηνών από την περιέλευσή τους στο οικείο Κ.Ε.Π. 
 
Παρ 2 Η καταστροφή των εγγράφων, τα οποία αναφέρονται στην προηγούμενη 
παράγραφο αυτού του άρθρου, γίνεται με ευθύνη του προϊσταμένου του Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Πολιτών, με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού καταστροφής, στο οποίο 
καταγράφονται όλα τα προς καταστροφή δημόσια έγγραφα, πιστοποιητικά ή 
βεβαιώσεις. 
 
Παρ 3 Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις που πιστοποιητικά, έγγραφα ή 
βεβαιώσεις έχουν αποσταλεί από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στους πολίτες και 
έχουν επιστραφεί στα Κ.Ε.Π., ως μη παραληφθέντα από αυτούς. 
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Παρ 4 Τροποποιούνται όλα τα έντυπα των αιτήσεων − υπεύθυνων δηλώσεων των 
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, στα οποία γίνεται εφεξής μνεία της διάταξης αυτής 
και της υποχρέωσης των πολιτών να παραλαμβάνουν από τα Κ.Ε.Π. τα πιστοποιητικά ή 
τις βεβαιώσεις που έχουν ζητήσει, άλλως αυτά καταστρέφονται μετά την πάροδο 
εξαμήνου. 
 

Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 

 
Όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει από το Ν. 4057/2012  (ΦΕΚ 54/Α’/ 11-4-2012): 
 
Άρθρο  117 Πειθαρχικώς προϊστάμενοι 
 
Παρ 4 Πειθαρχική εξουσία μπορεί να ασκεί και ο Υπουργός Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 
α) στους υπαλλήλους του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για 
ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση τους, μη 
έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους, άρνηση συνεργασίας με τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), παράλειψη ανάρτησης ή πλημμελή ανάρτηση πράξεων 
που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 και μη εφαρμογή 
των περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας 
διατάξεων, 
 
β) στους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα. Ειδικά για 
τους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. που ανήκουν στους ΟΤΑ ο Υπουργός Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ασκεί πειθαρχική δίωξη 
ενώπιον του αρμοδίου οργάνου κατά την κείμενη νομοθεσία." 
 

Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/23-2-07): Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής 
πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης3 

Άρθρο 33: Ίδρυση Κ.Ε.Π. στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

 
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α), όπως ισχύει, 
προστίθενται εδάφια, τα οποία έχουν ως ακολούθως: 
«Ιδρύεται Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η αποστολή 
και οι αρμοδιότητες του είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση 
υποθέσεων πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής 

                                                      
3 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του Ν.3979/2011, (ΦΕΚ 138/Α’) καταργείται το 
άρθρο 32 του Ν. 3536/2007, αναφορικά με τις αιτήσεις μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου.  



 22  

πράξης, όπως αυτές καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Κατά το διάστημα της 
πιλοτικής λειτουργίας του Κ.Ε.Π., όπως αυτό προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 
του άρθρου 15 του ν. 3260/2004, η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και στη συνέχεια η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 
Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 και του άρθρου 2 του ν. 3320/ 
2005, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση του Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Πολιτών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.» 
 

Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-11-2007): Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, 
Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας 

Διοίκησης και λοιπών αρμοδιοτήτων Υπουργείου Εσωτερικών 

Άρθρο 5: Μετατάξεις υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. 

 
Παρ 1 Μετά την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α΄) προστίθεται 
παράγραφος 3 ως ακολούθως: 
«3. Για την κατά τα ανωτέρω αμοιβαία μετάταξη – μεταφορά απαιτείται η υποβολή 
αίτησης από τους ενδιαφερομένους. Η αίτηση μετάταξης – μεταφοράς υποβάλλεται 
στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Κ.Ε.Π. της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με 
ταυτόχρονη κοινοποίηση στον οικείο φορέα. Η μετάταξη – μεταφορά γίνεται με την 
ίδια σχέση εργασίας, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος – 
μεταφερόμενος και επιτρέπεται να γίνεται και για υπαλλήλους οι οποίοι ανήκουν σε 
διαφορετική κατηγορία. Η μετάταξη – μεταφορά γίνεται κατ’ εξαίρεση των κειμένων 
διατάξεων, χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων. Δικαίωμα μετάταξης – 
μεταφοράς έχουν και οι υπάλληλοι, οι οποίοι διανύουν τη δοκιμαστική τους 
υπηρεσία.» 
 
Παρ 2 Οι παράγραφοι 3 έως και 6 του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 αναριθμούνται 
αντιστοίχως σε 4 έως και 7. 

Άρθρο 9: Κατάργηση θέσεων του Προγράμματος «ΑΣΤΕΡΙΑΣ» 

 
Παρ 1 Οι κενές θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου – τριετούς διάρκειας- που συστήθηκαν με τη διάταξη της παρ. 15 του άρθρου 
31 του ν. 3013/2002 για τις ανάγκες του προγράμματος «ΑΣΤΕΡΙΑΣ» στους Δήμους των 
Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, καταργούνται.  
 
Παρ 2 Οι κατεχόμενες θέσεις της ανωτέρω περίπτωσης καταργούνται με την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση ή με τη λήξη της σύμβασης αυτών που τις κατέχουν. Για 
την κατάργηση των θέσεων του άρθρου αυτού εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του 
Υπουργού Εσωτερικών.  
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Άρθρο 10: Μισθώσεις για τη στέγαση των Κ.Ε.Π. 

 
Παρ 1 α. Οι μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, 
Δήμους και Κοινότητες για τη στέγαση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 
παρατείνονται, με συναίνεση του εκμισθωτή, μία ή και περισσότερες φορές, ανά 
τριετία και για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση δωδεκαετίας από το χρόνο 
έναρξης της αρχικής μίσθωσης. 
β. Εάν στην αρχική ή στην προηγούμενη σύμβαση δεν προβλέπεται, για την περίπτωση 
παράτασής της, το ποσοστιαίο ύψος αναπροσαρμογής του μισθώματος, τούτο 
καθορίζεται σε τριετή βάση, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας Δημόσιας 
Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.),καθώς και του Νομάρχη, Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας κατά περίπτωση και ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 
Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εξακολουθεί να καταβάλλεται το 
συμφωνημένο μίσθωμα. Η καταβολή της διαφοράς αναπροσαρμογής, ανεξαρτήτως 
του χρόνου έκδοσης της σχετικής απόφασης, περιλαμβάνει, αναδρομικά, και το 
χρονικό διάστημα που διανύθηκε από το χρόνο λήξης της προηγούμενης σύμβασης. 
 
Παρ 2 Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνουν και τις ήδη 
ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των Κ.Ε.Π., καθώς και την 
ανανέωση εκείνων των οποίων η διάρκεια έληξε κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) 
μήνες πριν από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου. 
 

Άρθρο 30: Καταργούμενες διατάξεις 

 
Παρ 1 Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική 
διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα 
που αποτελούν αντικείμενο αυτού. 
 
Παρ 2 Το π.δ. 401/1995 (ΦΕΚ 226 Α΄) καταργείται. 

Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-2008):  Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας 
και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών4 

Άρθρο 25: Στοιχεία αιτήσεων προς τη Διοίκηση 

 
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) 
αντικαθίσταται ως εξής: «4. Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, 
όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο αστυνομικής 

                                                      
4
 Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν.3979/2011, (ΦΕΚ 138/Α’) καταργείται το 

άρθρο 26 του Ν. 3731/20078, αναφορικά με την αυτοματοποίηση της διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη 
Διοίκηση. 
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ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή 
την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.» 

Άρθρο 26: Αυτοματοποίηση Διεκπεραίωσης Υποθέσεων από τη Διοίκηση 

 
Παρ 1 Τα ηλεκτρονικά αιτήματα τα οποία υποβάλλονται στις Δημόσιες Υπηρεσίες, 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄), είτε 
απευθείας από τους αιτούντες είτε μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών είτε στο 
πλαίσιο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών διεκπεραιώνονται αυτόματα, 
με την υποστήριξη και χρήση κατάλληλων Πληροφοριακών Συστημάτων από τους 
αρμόδιους φορείς, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  
α. Η διεκπεραίωση της υπόθεσης και η έκδοση της σχετικής πράξης βασίζεται σε 
στοιχεία τα οποία έχουν ελεγχθεί και έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα και εγκυρότητα 
τους από τους αρμόδιους φορείς κατά το στάδιο της καταχώρισης των στοιχείων στο 
εκάστοτε Πληροφοριακό Σύστημα.  
β. Ο αρμόδιος για την έκδοση της πράξης φορέας παρέχει στους λοιπούς φορείς του 
δημόσιου τομέα και τους τρίτους τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επαλήθευσης και 
επιβεβαίωσης του περιεχομένου και της γνησιότητας της εκδιδόμενης σε ψηφιακή 
μορφή πράξης.  
 
Παρ 2 Η ηλεκτρονική έκδοση της πράξης σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου από τους αρμόδιους φορείς συνιστά έκδοση διοικητικής πράξης. 
Η εκτύπωση της εκδιδόμενης πράξης σύμφωνα με τα ανωτέρω επέχει θέση ακριβούς 
αντιγράφου, το οποίο επικυρώνεται από τη διοικητική αρχή που παραλαμβάνει το 
αίτημα.  
 
Παρ 3 Η ψηφιοποίηση διοικητικής πράξης, που εκδόθηκε σε έντυπη μορφή, απαιτεί 
ψηφιοποίηση του πρωτοτύπου και επικύρωση από τον αρμόδιο υπάλληλο της 
διοικητικής αρχής που το εξέδωσε ή άλλης με υποχρεωτική χρήση ψηφιακής 
υπογραφής. 
 

Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α/15-3-2009): Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β` 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.) 

Άρθρο 18: Σύσταση Τμήματος Χορήγησης Παροχών 

 
Παρ 2 Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 2/1977 προστίθεται στοιχείο (Γ) ως 
ακολούθως: 
"Γ) Τμήμα Χορήγησης Παροχών: 
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 Ο συντονισμός της λειτουργίας των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών  
χορήγησης παροχών. 
 Η συνεργασία με τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) για την κατά 
το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων του Ο.Ε.Ε. 
 

Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄/04-09-2009): Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και 

λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης 

Άρθρο 20: Ειδικά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων και 
υπαλλήλων ΚΕΠ 

 
Παρ 6 Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 11 
του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α’), όπως συμπληρώθηκαν με αυτές της 
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α’) για τις ανάγκες λειτουργίας των 
ΚΕΠ δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 
134 Α’) και των παραγράφων 1, 2 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 6 του 
ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α’). Η διάταξη αυτή ισχύει από τη δημοσίευση του ν. 3260/2004 
(ΦΕΚ 151 Α’).  

 

Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’/28-12-2009): Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο 
δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις 

Άρθρο 4: Κατάργηση της προσαύξησης μοριοδότησης λόγω εμπειρίας 

Καταργούνται οι διατάξεις: 
α. Των εδαφίων από το δέκατο τέταρτο έως και το τελευταίο της περίπτωσης Β΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως είχαν 
αντικατασταθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄). 
β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3320/2005, όπως αντικαταστάθηκαν με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄). 
γ. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 3320/2005. 

Ν 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/03-05-2010): Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 

υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις. 

Άρθρο 7: (Άρθρο 6 Οδηγίας 2006/123):  Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης 
 

Παρ 1 Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να διεκπεραιώνουν και ηλεκτρονικά και από 
απόσταση, μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης: 
α) το σύνολο των διαδικασιών και διατυπώσεων που είναι απαραίτητες για την 
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πρόσβαση στις αντίστοιχες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην ελληνική 
Επικράτεια και ιδίως όλες τις αναγκαίες δηλώσεις, κοινοποιήσεις ή αιτήσεις για 
χορήγηση άδειας από τις αρμόδιες αρχές, περιλαμβανομένων των αιτήσεων για την 
καταχώριση σε μητρώα και βάσεις δεδομένων ή την εγγραφή σε επαγγελματικούς 
φορείς και συλλόγους, 
β) τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων 
παροχής υπηρεσιών. 
 
Παρ 2 Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που προβλέπονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
μπορούν να λειτουργούν στο σύνολο τους ή μέρος αυτών και ως Ενιαία Κέντρα 
Εξυπηρέτησης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα ΚΕΠ που θα λειτουργήσουν και ως 
Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης και ρυθμίζονται όλα τα θέματα οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΚΕΠ ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης για τους σκοπούς του 
παρόντος νόμου. 
 

Άρθρο 8: (Άρθρο 7 Οδηγίας 2006/123):  Δικαίωμα ενημέρωσης 

 
Παρ 1 Οι πάροχοι και οι αποδέκτες υπηρεσιών έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται 
μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης για τις ακόλουθες πληροφορίες: 
α) τις απαιτήσεις που αφορούν τους παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι 
στην ελληνική Επικράτεια και ιδίως εκείνες που αφορούν διαδικασίες και διατυπώσεις 
που πρέπει να ολοκληρωθούν για την πρόσβαση στις δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών και την άσκηση τους, 
β) τα στοιχεία επικοινωνίας των ελληνικών αρμόδιων αρχών για την άμεση επικοινωνία 
με τις αρχές αυτές, περιλαμβανομένων των στοιχείων των αρχών που είναι αρμόδιες 
για θέματα άσκησης δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, 
γ) τα μέσα και τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε ελληνικά δημόσια μητρώα και βάσεις 
δεδομένων που αφορούν τους παρόχους υπηρεσιών και τις υπηρεσίες, 
δ) τα μέσα προσφυγής που είναι εν γένει διαθέσιμα σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ 
ελληνικών αρμόδιων αρχών και παρόχου ή αποδέκτη υπηρεσιών ή μεταξύ παρόχου και 
αποδέκτη υπηρεσιών ή μεταξύ παροχών υπηρεσιών, 
ε) τα στοιχεία επικοινωνίας ενώσεων ή οργανώσεων, εκτός των αρμόδιων αρχών, από 
τις οποίες οι πάροχοι ή οι αποδέκτες υπηρεσιών μπορούν να λάβουν πρακτική 
βοήθεια. 
 
Παρ 2 Οι πάροχοι και οι αποδέκτες υπηρεσιών μπορούν να ζητούν από τις αρμόδιες 
αρχές πληροφορίες σχετικά με το συνήθη τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής των 
απαιτήσεων που προβλέπονται στην περίπτωση α` της παραγράφου 1. Όπου 
ενδείκνυται, οι συμβουλές αυτές περιλαμβάνουν απλό βήμα-προς-βήμα οδηγό. Οι 
πληροφορίες παρέχονται σε απλή και κατανοητή γλώσσα. 
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Παρ 3 Οι πληροφορίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 παρέχονται με 
σαφή και μη διφορούμενο τρόπο, είναι προσβάσιμες εξ αποστάσεως και με 
ηλεκτρονικά μέσα και επικαιροποιημένες. 
 
Παρ 4 Τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης και οι αρμόδιες αρχές απαντούν χωρίς 
καθυστέρηση σε αιτήσεις για παροχή πληροφοριών και ενημερώνουν τους αιτούντες 
εάν οι αιτήσεις τους περιέχουν σφάλματα ή είναι αβάσιμες. 
 
Παρ 5 Τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης μπορούν να διαθέτουν τις πληροφορίες του 
παρόντος άρθρου και σε άλλες κοινοτικές γλώσσες. 
 
Παρ 6 Η υποχρέωση των αρμόδιων ελληνικών αρχών να βοηθούν τους παρόχους και  
αποδέκτες υπηρεσιών αφορά μόνο τις γενικές πληροφορίες σχετικά με το συνήθη 
τρόπο ερμηνείας ή εφαρμογής των σχετικών απαιτήσεων και δεν περιλαμβάνει την 
παροχή νομικών συμβουλών σε μεμονωμένες υποθέσεις. Οι αρμόδιες αρχές 
υποχρεούνται σε άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που 
θα παρέχονται στα Ε.Κ.Ε. για τα θέματα σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες που θα 
διεκπεραιώνονται μέσω αυτών, καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταβολής των 
ανωτέρω. 
 
Παρ 7 Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου 
θέματα. 
 

Άρθρο 9: (Άρθρο 8 Οδηγίας 2006/123) Ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών 

 
Παρ 1 Όλες οι αρμόδιες αρχές, όπως υπηρεσίες Υπουργείων, Περιφερειών, νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 
πρώτου και δεύτερου βαθμού, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, ή υπηρεσίες νομικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του δημόσιου τομέα, εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
διαδικασίες και οι διατυπώσεις για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών διεκπεραιώνονται εύκολα από απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω 
του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης και των αρμόδιων αρχών. Ειδικότερα, τα Ενιαία 
Κέντρα Εξυπηρέτησης διασφαλίζουν την υποδοχή αιτημάτων και την αποστολή 
απαντήσεων για θέματα του παρόντος νόμου από διαδικτυακό τόπο. 
 
Παρ 2 Η παράγραφος 1 δεν αφορά τις επιθεωρήσεις του τόπου παροχής της υπηρεσίας 
ή του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τον πάροχο ή την υλική εξέταση των 
ικανοτήτων ή της προσωπικής ακεραιότητας του παρόχου ή του αρμόδιου προσωπικού 
του. 
 
Παρ 3 Τα καθ` ύλην αρμόδια Υπουργεία έχουν την ευθύνη της εναρμόνισης των 
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διοικητικών διαδικασιών προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Για τη διεκπεραίωση 
των διοικητικών διαδικασιών που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος νόμου από τα ΚΕΠ, ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, εκδίδονται κοινές 
αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με το άρθρο 
31 του ν. 3013/2002 Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται και τα συναφή με τη 
διεκπεραίωση των συγκεκριμένων διαδικασιών θέματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
στοιχείων και καθορισμού των βασικών κανόνων για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση 
τους. 
 
Παρ 4 Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
συντονίζει τις διαδικασίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. 
 

 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

Άρθρο 98: Διοικητική βοήθεια  

 
Παρ 1 Οι δήμοι συνιστούν ειδικό αυτοτελές γραφείο το οποίο υπάγεται απευθείας 
στον δήμαρχο, για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική 
αδυναμία προσπέλασης στις υπηρεσίες τους ή στα αρμόδια Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 
 
Παρ 2 Στο ανωτέρω γραφείο τοποθετούνται και υπηρετούν, με απόφαση του 
δημάρχου, υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και ανάλογη 
διοικητική εμπειρία, προς παροχή κατ’ οίκον εξυπηρέτησης των δημοτών της 
προηγούμενης παραγράφου, ως «δημοτικοί ανταποκριτές», για το σύνολο των 
αρμοδιοτήτων του. 
 
Παρ 3 Ο δήμος, δια του ειδικού γραφείου της παραγράφου 1 και οι υπηρετούντες σε 
αυτό υπάλληλοι συνεργάζονται με τα αντίστοιχα Κ.Ε.Π. και αξιοποιούν την εθελοντική 
προσφορά δημοτών. 

Άρθρο 186: Αρμοδιότητες Περιφερειών 

 
V Τα υφιστάμενα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών(Κ.Ε.Π.), τα οποία είχαν συσταθεί και 
λειτουργούσαν σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μετατρέπονται και λειτουργούν, από 
την 1η Ιανουαρίου 2011, ως Κ.Ε.Π. του δήμου, όπου είναι εγκατεστημένα. Ο 
εξοπλισμός τους περιέρχεται στον ανωτέρω δήμο και το υπηρετούν προσωπικό τους 
μετατάσσεται στον ίδιο δήμο, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 257 παρ. 8 του 
παρόντος. 
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Άρθρο 257: Μετάταξη προσωπικού σε Δήμους 

 
Παρ 8 Το προσωπικό, που υπηρετούσε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μετατάσσεται, με την ίδια σχέση εργασίας, στο δήμο, 
όπου αυτά λειτουργούσαν, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 2α, 3, 4, 5, 6 και 
7 του παρόντος άρθρου. 
 

Άρθρο 280: Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 
Παρ 39 Η άσκηση παραλλήλως με τον ΟΑΕΔ αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το 
άρθρο 5 του ν.δ. 2656/1953 (ΦΕΚ 299 Α΄) όπως ισχύει και ειδικότερα εκείνες που 
αναφέρονται στην εγγραφή ανέργων, στην ανανέωση κάρτας ανεργίας μη 
επιδοτούμενων ανέργων και στον έλεγχο ανεργίας επιδοτούμενων ανέργων δια των 
ΚΕΠ. 
 

Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α’/17-6-2010) Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης 
προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις 

 
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 117 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α) το άρθρο 1 
αντικαθίσταται ως εξής : 
«Άρθρο 1 
  2. Η περίπτωση α` του άρθρου 2 του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
 «α) «Υπηρεσία Μιας Στάσης»: 
 «αα) Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 και του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 (Α` 297), 
όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, τα φυσικά πρόσωπα ή 
τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία ορίζονται ως αρμόδια για την έναρξη, 
διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης ομορρύθμων και 
ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών. Ως «Υπηρεσία Μιας 
Στάσης» για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού 
Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (Α` 297), όπως αυτός 
τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, καθώς και τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λαμβάνουν την «πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών 
μιας στάσης», όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου. 
 

Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α’/ 15-7-2010) Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς 
διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις 

Άρθρο 34: Σύσταση Κέντρου Πληροφόρησης Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων 
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(Κ.Π.Α.Σ.) 

Παρ 1 Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων συστήνεται Κέντρο 
Πληροφόρησης Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων (Κ.Π.Α.Σ.) σε επίπεδο Αυτοτελούς 
Τμήματος, το οποίο υπάγεται απευθείας στην Γενική Διεύθυνση Διοικητικής 
Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ως ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας του καθορίζεται η 1.12011. 
 
Παρ 2 Έργο του Κ.Π.Α.Σ. είναι: 
ε. Η διασύνδεση και η συνεργασία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)  
σε θέματα ασφάλισης και παροχών. 
 στ. Η ηλεκτρονική διασύνδεση με τα υφιστάμενα και μελλοντικά Πληροφοριακά  
Συστήματα των Φ.Κ.Α. και των Κ.Ε.Π. για την άντληση των απαραίτητων  
πληροφοριών και την υποστήριξη του έργου του. 
 

Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/16-6-2011):Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 
διατάξεις 

Άρθρο 26: Ηλεκτρονικές πληρωμές 

 
Παρ 1 Επιτρέπεται η είσπραξη ειδικών φόρων, παραβόλων, τελών, ενσήμων, 
χαρτοσήμων, προστίμων και εν γένει η οικονομική εκκαθάριση οφειλών φυσικών 
προσώπων και Ν.Π.Ι.Δ. προς φορείς του δημοσίου τομέα με χρέωση τραπεζικών 
λογαριασμών ή λογαριασμών πληρωμής που τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση καρτών 
πληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους.  
 
Παρ 2 Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ταυτοποίηση και την επιβεβαίωση 
ταυτότητας του υπόχρεου η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιείται είτε άμεσα από τον 
ίδιο είτε μέσω των ΚΕΠ, των ΕΚΕ και των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).  
 
Παρ 3 Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται ειδικότερα οι φόροι, παράβολα, τέλη, ένσημα και 
χαρτόσημα που μπορούν να καταβληθούν και εισπραχθούν ηλεκτρονικά, οι 
αποδιδόμενοι σε κάθε περίπτωση κωδικοί υποχρέωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα.  

Άρθρο 31: Εγγραφή σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

 
Παρ 4 Η αρχική εγγραφή μπορεί να γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς 
τούτο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο. Αιτήσεις για εγγραφή που 
υποβάλλονται μέσω ΚΕΠ τα οποία έχουν την ευθύνη ελέγχου των στοιχείων της 
ταυτότητας, θεωρείται ότι υποβάλλονται αυτοπροσώπως στην αρμόδια για την 
εγγραφή υπηρεσία, εφόσον υπάρχει η κατάλληλη ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ των 
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ΚΕΠ και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.  

Άρθρο 41: Ώρες εργασίας υπαλλήλων Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. 

 
Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου 
της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων 
εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 1157/1981 (Α’ 126), αντικαθίσταται ως εξής:  
«5. α) Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας ορίζονται σε σαράντα (40):  
αα) για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α` και 
β` βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και όσων 
κατηγοριών προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα ακολουθούν το ωράριο αυτών, 
 
 ββ) για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου των υπηρεσιών και φορέων της προηγούμενης 
υποπερίπτωσης, οι οποίοι απασχολούνται σε υπηρεσίες και φορείς που λειτουργούν 
σε 24ωρη βάση ή με τη μορφή εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνεργείου ή που 
επιτελούν εργασίες υπαίθρου, 
 
 γγ) για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου των κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ 
Πληροφορικής, ΔΕ Πληροφορικής ή Προσωπικού Η/Υ με ειδικότητα προγραμματιστών 
Η/Υ και Αυτοματισμού Η/Υ, των χειριστών Η/Υ και των χειριστών των μηχανών 
προετοιμασίας στοιχείων Η/Υ (διατρητικών-επαληθευτικών μηχανών ή μαγνητικών 
μέσων εισόδου στοιχείων), που υπηρετούν στις υπό στοιχείο αα` υπηρεσίες και φορείς, 
ανεξάρτητα από το αν απασχολούνται σε μηχανογραφικά κέντρα ή υπηρεσίες 
πληροφορικής ή σε υπηρεσίες που διαθέτουν συστήματα Η/Υ ή εξοπλισμό 
προετοιμασίας στοιχείων Η/Υ, 
 
δδ) […] 
 
 β) Η κατά τα ανωτέρω αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας δεν αποτελεί 
υπερωριακή ή άλλης μορφής πρόσθετη εργασία και δεν συνεπάγεται την αύξηση με 
οποιονδήποτε τρόπο των αποδοχών ή απολαβών ή των ειδικών επιδομάτων με 
οποιαδήποτε ονομασία. 
 
γ) […]. 
 
δ) Οι διατάξεις της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 1157/1981 έχουν εφαρμογή και 
στο προσωπικό της υποπερίπτωσης ββ` της περίπτωσης α` της παρούσας παραγράφου. 
 
 ε) Με την παρούσα διάταξη καταργούνται η παρ. 4 του άρθρου 36 του ν.3584/2007 (Α` 
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143), η παρ. 1 του άρθρου μόνου του π.δ. 588/1988 (Α` 284), η παρ. 5 του άρθρου 1 της 
αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Β` 769), η 
παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 1400/1983 (Α` 156).» 

 Άρθρο 45: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ 

 
Παρ 10 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.  
 

Με την παρ.19 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012   (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012) 
προστέθηκε εδάφιο ως εξής:  
 
Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να μετακινούνται υπάλληλοι Κ.Ε.Π., 
κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, σε άλλο Κ.Ε.Π. του ίδιου δήμου. 
 

Άρθρο 53: Μετατάξεις, μεταφορές, αποσπάσεις υπαλλήλων ΚΕΠ που πάσχουν από 
δυσίατα ή ανίατα νοσήματα5 

 
Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 (Α` 57) 
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: 
 «Σε περιπτώσεις υπαλλήλων ΚΕΠ οι οποίοι πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νοσήματα ή 
έχουν αναπηρία 67% και άνω, είναι δυνατή η εκούσια μετάταξη, μεταφορά ή 
απόσπαση τους σε άλλο ΚΕΠ της επιλογής τους, χωρίς την προϋπόθεση της 
αμοιβαιότητας, εφόσον το νόσημα ή η αναπηρία αποδεικνύεται από γνωμάτευση της 
οικείας υγειονομικής επιτροπής. Η μετάταξη ή μεταφορά ή απόσπαση γίνεται με την 
ίδια σχέση εργασίας σε κενή θέση της ίδιας κατηγορίας ή με μεταφορά της θέσης που 
κατέχει ο μετατασσόμενος - μεταφερόμενος - αποσπασμένος με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.» 
 

 

Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-11): Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 

Άρθρο 40: Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 

 
Παρ 3 Στην παράγραφο 7 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (102 Α’) προστίθεται 

                                                      
5
 Σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 Ν. 3979/2011 είναι η Γνωμοδότηση 267/2012 

ΝΣΚ 
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εδάφιο, ως ακολούθως: 
 «Με όμοιες αποφάσεις και μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου επιτρέπεται η συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του 
οικείου δήμου και η ρύθμιση ζητημάτων προσωπικού, εξοπλισμού και κάθε άλλου 
σχετικού με τη συγχώνευση θέματος. Για τη συγχώνευση λαμβάνονται ιδίως υπόψη 
κριτήρια πληθυσμιακά, χωροταξικά και εξοικονόμησης δαπάνης. 
 
 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να καταργούνται 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. 
 
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 
με το οποίο γίνεται η συγχώνευση. Το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο ΚΕΠ που 
συγχωνεύεται 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. 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 στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση 
στο οποίο διανύουν τον υπόλοιπο χρόνο της σύμβασης. 
 
 Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ που συγχωνεύεται 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. 
 
Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ που συγχωνεύεται διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ στο 
οποίο γίνεται η συγχώνευση. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ που συγχωνεύεται 
μεταφέρονται στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση.» 
 

Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄ 11-4-2012): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

Άρθρο 12: Θέματα Προσωπικού ΟΤΑ 

 
Παρ 19 Στην παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α΄/138) προστίθεται δεύτερο 
εδάφιο ως εξής:  
«10. Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να μετακινούνται υπάλληλοι Κ.Ε.Π., 
κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, σε άλλο Κ.Ε.Π. του ίδιου δήμου.» 
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Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α’ 11-4-2012): Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα 
εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων 

και αλιείας και άλλες διατάξεις. 

 

Άρθρο 117:  

 Προσαρμογή στο ν. 3853/2010 
 
Παρ 1 Το άρθρο 1 του ν. 3853/2010 (Α` 90) αντικαθίσταται ως εξής: 
 «Άρθρο 1 
  2. Η περίπτωση α` του άρθρου 2 του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
 «α) «Υπηρεσία Μιας Στάσης»: 
 «αα) Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 και του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 (Α` 297), 
όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, τα φυσικά πρόσωπα ή 
τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία ορίζονται ως αρμόδια για την έναρξη, 
διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης ομορρύθμων και 
ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών. Ως «Υπηρεσία Μιας 
Στάσης» για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού 
Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (Α` 297), όπως αυτός 
τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, καθώς και τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λαμβάνουν την «πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών 
μιας στάσης», όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου. 
 
 

Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α’ 21-11-2013): Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. 

Άρθρο 21: Ζητήματα υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. 

Από τη δημοσίευση του παρόντος και για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών για τους 
μονίμους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών και τους 
υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν 
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και έχουν εξαντλήσει την προβλεπόμενη 
από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 υποχρέωση πενταετούς παραμονής 
στα οικεία Κ.Ε.Π. είναι επιτρεπτή μόνο: 
Α. H διενέργεια εκούσιων αμοιβαίων μετατάξεων – μεταφορών ή αμοιβαίων 
αποσπάσεων και με υπαλλήλους άλλων κλάδων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Για τις προαναφερόμενες αμοιβαίες μετατάξεις− μεταφορές ή αμοιβαίες αποσπάσεις, 
απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
B. Η διενέργεια μετατάξεων – μεταφορών ή αποσπάσεων σε άλλο Κ.Ε.Π. της επιλογής 
τους, χωρίς την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας, εφόσον, πλέον των προβλεπόμενων 
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στις κείμενες διατάξεις προϋποθέσεων, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο της 
υπηρεσίας διορισμού, βεβαιώνει ότι είναι επαρκής η απομένουσα στελέχωση του 
οικείου Κ.Ε.Π. και το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του Κ.Ε.Π. προορισμού βεβαιώνει 
ότι υφίσταται ανάγκη στελέχωσης του Κ.Ε.Π. προορισμού. 
Η μετάταξη ή μεταφορά ή απόσπαση γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενή θέση 
της ίδιας κατηγορίας ή με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος – 
μεταφερόμενος – αποσπασμένος, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
Γ. Διατάξεις περί αποσπάσεων για λόγους συνυπηρέτησης, όπως, ενδεικτικά, με σύζυγο 
στρατιωτικό ή εκπαιδευτικό, καθώς και η διάταξη του άρθρου 53 του ν. 3979/2011 δεν 
θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος. 
 

Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/ 26-3-2014): Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.  

 
Άρθρο 1:  Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων  
1. Το άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) τροποποιείται ως εξής: 
«Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, εκτός αν 
άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.» 
2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) καταργούνται και η 
παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 
«2.α. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται στο Δημόσιο, τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 
τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν 
στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από 
κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις 
δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των 
Ο.Τ.Α.. 
β. Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, με την 
επιφύλαξη της περίπτωσης δ΄ και των εγγράφων που προσκομίζονται για δικαστική 
χρήση, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ ή 
επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους για το 
σύνολο των συναλλαγών τους με τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’. 
Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και 
τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς 
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και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄. 
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο. 
Οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθενται φωτοαντίγραφα, κατά τα 
ανωτέρω, υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να 
εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε τουλάχιστον 
πέντε τοις εκατό (5%) των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως 
προηγούμενο τρίμηνο, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που 
εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου εν συνεχεία 
κοινοποιούνται στην καθ’ ύλην αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα 
φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 
του ν. 1599/1986 και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν 
τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την 
έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμέσως. 
γ. Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το 
πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής (όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά 
υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του 
παρόντος. Αντίγραφα των ανωτέρω επικυρώνονται και από δικηγόρους ή 
συμβολαιογράφους, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των 
λειτουργημάτων τους. 
Ομοίως, οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από 
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, μόνο στην περίπτωση που αυτά 
υποβάλλονται σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος. 
δ. Η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες 
και τους φορείς της περίπτωσης α΄, όταν προβλέπεται ρητά από την κείμενη 
νομοθεσία, καταργείται με την παρέλευση τριών μηνών από τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου. Εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, με απόφαση του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κάθε 
φορά αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, η διατήρηση της 
απαίτησης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων σε διαδικασίες, εφόσον το επιβάλλουν 
εξαιρετικοί λόγοι, που αναφέρονται ρητώς σε αυτήν. 
ε. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ΄, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου 
καταργείται κάθε ειδική ή γενική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτού.» 
 

Άρθρο 3: Απλούστευση διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου 

Η περίπτωση 1β του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 (Α΄150) «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου (ΚΠΔ)», αντικαθίσταται ως εξής: 
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«β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 
1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο 
συμμετέχουν.  
2. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην 
περίπτωση (1) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δεν τελούν σε κάποια 
από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου καταστάσεις, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του 
εδαφίου α΄ της παρ. 2 και στην περίπτωση (3) του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του παρόντος, 
δεν τελούν σε κάποια, από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ΄ της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου, κατάσταση. 
3. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του παρόντος. 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 
και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή 
ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.» 
 

Άρθρο 51 

Παρ. 8. Το άρθρο 30 του ν. 4223/2013 (Α΄287) τροποποιείται ως ακολούθως: 
«1. Επιτρέπεται η μετάταξη μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδος (ΚΕΔΕ), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), των Περιφερειακών 
Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) σε κενές ή 
συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων 
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων με την επιφύλαξη του 
άρθρου 16 του ν. 3448/2006, του άρθρου 5 του ν. 3613/2007, του άρθρου 53 του ν. 
3979/2011 και του άρθρου 21 του ν. 4210/2013.  
2. Εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι ενδιαφερόμενοι 
υπάλληλοι υποβάλλουν αίτηση σε ένα μόνο φορέα της προτίμησής τους. Μαζί με την 
αίτηση υποβάλλονται: 
α. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, στην οποία θα αναγράφεται ο 
κλάδος/ειδικότητα, ο βαθμός του, τα χρόνια υπηρεσίας του και τα προσόντα που ο 
ίδιος κατέχει. 
β. Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης ή 
του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. 
γ. Στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις γνώσεις των αιτούντων υπαλλήλων και 
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ό,τι άλλο κρίνουν απαραίτητο. 
3. Εντός τριών (3) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης 
παραγράφου, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής συντάσσει την  
απόφαση μετάταξης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διαδικασίας, επί της οποίας 
βεβαιώνεται η ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης και την αποστέλλει αμελλητί για έλεγχο 
νομιμότητας στον οικείο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή 
προκειμένου για την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ στον Υπουργό Εσωτερικών.  
Η απόφαση μετάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του 
εποπτεύοντος οργάνου. 
4. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο φορέας υποδοχής δεν προωθήσει τη διαδικασία της 
μετάταξης, ο υπάλληλος συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο φορέα της 
οργανικής του θέσης.  
5. Το προσωπικό που μετατάσσεται κατά τις διατάξεις του παρόντος τίθεται σε 
διαθεσιμότητα χρονικής  διάρκειας ενός μηνός, αρχομένης από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της απόφασης μετάταξης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδικαίως με την πάροδο του μηνός και προς 
τούτο εκδίδεται αμελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου προς διορισμό 
οργάνου του φορέα υποδοχής. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, η μισθοδοσία 
του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης και μετά το πέρας αυτής βαρύνει το 
φορέα υποδοχής. Το προσωπικό αυτό, μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, δεν 
δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε 
καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας. 
6. Η ισχύς κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, που επιτρέπει μετατάξεις μεταξύ των 
φορέων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αναστέλλεται  
για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
7. Οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 
γενικής ή ειδικής διάταξης. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 
180) και του άρθρου 17 του ν. 3870/2010 (Α΄138) δεν εφαρμόζονται. Αιτήματα τα 
οποία έχουν υποβληθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 μέχρι τη 
δημοσίευση του παρόντος λαμβάνονται υπόψη.» 
 


