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ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ
Πληροφορίες: Γ. Μπουρλάκη - Κ. Καπαρός
Τηλέφωνο:   210 909 8396,  909 8392               
E-mail : dolkep@mindigital.gr

Αριθ. Φακ.:
ΔΥΜΣ/Φ.5/29/

ΠΡΟΣ:
1.Όλα τα ΚΕΠ 
kep-all@kep.gov.gr

2.Υπουργείο Εσωτερικών
α) Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (για 
ενημέρωση των Αποκ. Διοικήσεων)
β) Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.
Σταδίου 27-Αθήνα 101 83
info@ypes.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.
info@ypes.gr

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του της παρ. 1 του άρθρου 135 του ν.4714/2020»

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 148/Α/31.7.2020 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4714/2020 
«Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής 
οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά 
Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών 
συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις». Με την παράγραφο 1 του άρθρου 135 
του νόμου αυτού αντικαθίσταται η παρ.10 του άρθρου 45 του ν.3979/2011 ως εξής :

«10. Με απόφαση του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου επιτρέπεται σε 
υπαλλήλους ΚΕΠ, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, τα οποία λειτουργούν σε 
δημοτικές ενότητες με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, να ανατίθενται 
καθήκοντα του κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού ή καθήκοντα συναφή με τον κύριο τίτλο 
σπουδών, για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών του δήμου. Με απόφαση του ίδιου 
οργάνου επιτρέπεται να μετακινούνται υπάλληλοι ΚΕΠ, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 
Πολιτών, σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου Δήμου».

Σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θέτουμε υπόψη σας τα εξής :
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1. Το πρώτο εδάφιο της ανωτέρω διάταξης αφορά σε καθήκοντα κλάδου Διοικητικού-
Οικονομικού ή συναφή με τον κύριο τίτλο σπουδών του υπαλλήλου τα οποία του 
ανατίθενται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του δήμου για την αντιμετώπιση 
υπηρεσιακών αναγκών και ασκούνται εκ παραλλήλου με τα κύρια εντός του ΚΕΠ.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία για την άσκηση των παράλληλων καθηκόντων 
απαιτείται χρήση πληροφοριακού συστήματος του Δήμου, αυτό εγκαθίσταται με 
μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου σε ξεχωριστό υπολογιστή εντός του ΚΕΠ 
ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό το λογισμικό εγκαθίσταται σε υπάρχον υπολογιστή 
του ΚΕΠ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παρακωλύεται το πληροφοριακό σύστημα 
υποστήριξης των ΚΕΠ για τι διαχείριση και διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών ή 
επιχειρήσεων.

3. Η κατά τα ανωτέρω ανάθεση παράλληλων καθηκόντων επιτρέπεται για χρονικό 
διάστημα έως δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου προς 
διορισμό οργάνου, το οποίο μπορεί να παραταθεί έως και έξι (6) μήνες ακόμη 
κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου (άρθρο 35 
ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007, όπως ισχύει). 

4. Σε περίπτωση αναπλήρωσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος από τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Τμήματος Κ.Ε.Π., αντίστοιχα, βάσει της διάταξης 
του άρθρου 100 παρ.3 ν.3584/2007  (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007), σύμφωνα με την οποία 
«3. Το αρμόδιο προς διορισμό όργανο μπορεί με απόφασή του να ορίσει ως 
αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας τον προϊστάμενο άλλης οργανικής 
μονάδας του ίδιου επιπέδου, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση 
κατά τις παρ.1 και 2», εφαρμόζονται αναλόγως τα υπό στ.1 και 2 ως άνω 
αναφερόμενα.

5. Στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας διάταξης ορίζεται ότι επιτρέπεται η μετακίνηση 
υπαλλήλων κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών από ΚΕΠ σε άλλο ΚΕΠ του 
ίδιου Δήμου με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου. Σύμφωνα και με 
προηγούμενες εγκυκλίους της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: Β498Ν-ΒΦΘ) οι μετακινήσεις 
αυτές είναι προσωρινές με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΕΠ 
σε έκτακτες περιπτώσεις (πχ αναρρωτικές ή μακροχρόνιες άδειες) και δεν μπορεί να 
έχουν μόνιμο χαρακτήρα για την κάλυψη πάγιων αναγκών στελέχωσης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για συνεργασία και παρακαλούμε για την ορθή 
εφαρμογή των ανωτέρω αναφερόμενων διατάξεων και εγκύκλιων οδηγιών, καθώς κάθε 
παραβίαση ή διαφοροποίηση από το πλαίσιο που θέτουν, δημιουργεί προβλήματα στην 
εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ, προκαλεί αρνητικές συνέπειες στην εξυπηρέτηση των πολιτών 
και δυσμενή αντίκτυπο στον θεσμό των ΚΕΠ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
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Εσωτερική διανομή:
-Γραφείο Υπουργού
-Γραφείο Υφυπουργού, κ. Γεωργαντά 
-Γραφείο Γεν. Γραμματέα, κ. Χριστόπουλου
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