
Ψήφισμα του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. 

για την ομαλή λειτουργία των Κ.Ε.Π.  
και τη μοριοδότηση των απολυμένων και μακροχρόνια 

απασχοληθέντων συμβασιούχων σε αυτά 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ με το παρόν ψήφισμά του επαναβεβαιώνει 

τη θέση της Αυτοδιοίκησης σχετικά με την ομαλή λειτουργία των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

 Ειδικότερα το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ θεωρεί ότι  τα ΚΕΠ είναι από τις λίγες 

αποκεντρωμένες  υπηρεσίες του Δημοσίου,  που  συμβάλουν τα μέγιστα στην 

καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και  την παροχή ουσιαστικών και 

ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες. Ωστόσο η έλλειψη προσωπικού και 

εκπαίδευσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την 

αύξηση του όγκου των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΚΕΠ, έχουν οδηγήσει  

σε φαινόμενα δυσλειτουργίας των ίδιων  αλλά ταλαιπωρίας των πολιτών. 

   

Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ θεωρεί εκ των ων ουκ άνευ ότι, η αναβάθμιση και ο 

εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και η καταπολέμηση της 

γραφειοκρατίας περνάει και μέσα από τον θεσμό των ΚΕΠ. 

Άρα η περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού, με την μετατροπή των ΚΕΠ σε 

πραγματικά One Stop Shop  και τη στελέχωσή του με μόνιμο έμπειρο 

προσωπικό θα έχει πολλαπλό όφελος, καθώς θα βελτιώσει τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες προς τους πολίτες, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει το κόστος της 

γραφειοκρατίας.   

 

Ως εκ τούτου το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ πέραν των παραπάνω επαναφέρει την 

πρόταση του τελευταίου Συνεδρίου της, σύμφωνα με την οποία  για τη 

στελέχωση των ΚΕΠ με έμπειρο τακτικό προσωπικό να υπάρξει πρόνοια 

ώστε οι απολυθέντες και μακροχρόνια απασχοληθέντες συμβασιούχοι των 

ΚΕΠ, ως ειδικού κλάδου που προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στους 

πολίτες,  να τύχουν μοριοδότησης, ώστε να έχουν αυξημένες πιθανότητες 

επιστροφής  στις θέσεις τους. 

Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ζητά από το υπουργείο Εσωτερικών στο νομοσχέδιο 

«σκούπα», που αναμένεται να δοθεί προς διαβούλευση, να υπάρξει πρόνοια 

ώστε, αφενός, να γίνει πρόσληψη τακτικού προσωπικού στα ΚΕΠ και 

αφετέρου, να δοθεί μοριοδότηση για τους απολυθέντες και μακροχρόνια 

υπηρετούντες συμβασιούχους στα ΚΕΠ.  


