
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Απασχολούμενο προσωπικό

 Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα

1 ΠΕ ΠΕ10 ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

1 ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2 ΠΕ ΔΥΠ 

1 ΠΕ ΔΥΠ  

1 ΔΕ ΔΥΠ (ΙΔΑΧ)

4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)

Απασχολούμενο προσωπικό

1 ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)

1 ΔΕ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΗ (ΙΔΑΧ)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΟ - Μπισκίνη 39

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Θεοδάμαντος 29

Καταλληλόλητα, επάρκεια

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΟ - Μπισκίνη 39                                
     Οι δύο (2) υπάλληλοι ΔΥΠ έχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τα 
οποία έχουν εκπαιδευτεί, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και 
τις απαιτήσεις των διαδικασιών που διενεργούνται στο ΚΕΠ, ωστόσο πρόκειται 
να αποχωρήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα από την υπηρεσία λόγω 
άδειας ανατροφής τέκνων.  Οι υπόλοιποι ΔΥΠ και ΔΕ, χρειάζονται εκπαίδευση 
και σεμινάρια (τα οποία ως επί το πλείστον διενεργούνται από ιδιωτικούς 
φορείς), αν και η αποδοτικότητά τους, που κρίνεται επαρκής, οφείλεται στην 
προσωπική τους προσπάθεια, την καλή μεταξύ τους συνεργασία και το 
φιλότιμό τους, καθώς και στη συνεργασία μεταξύ των δύο ΚΕΠ. 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Θεοδάμαντος 29                     
               Δεν υπάρχουν υπάλληλοι ΔΥΠ και το Παράρτημα λειτουργεί μόνο με 
ΔΕ υπαλλήλους, οι οποίοι χρειάζονται εκπαίδευση και σεμινάρια (τα οποία ως 
επί το πλείστον διενεργούνται από ιδιωτικούς φορείς), αν και η αποδοτικότητά 
τους που κρίνεται επαρκής, επίσης οφείλεται στη μεγάλη προσπάθεια και στο 
φιλότιμό τους. 

Σε ό,τι αφορά και τα δύο τμήματα του ΚΕΠ, πρέπει να επισημάνουμε ότι 
οι διαδικασίες που διεκπεραιώνονται στα ΚΕΠ, διαρκώς αυξάνονται και 
πολλές φορές απαιτείται ιδιαίτερη γνώση των επι μέρους αρμοδιοτήτων. 



Ανάγκες κατάρτισης προσωπικού

Κτίρια & εξοπλισμός

α/α Περιγραφή

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

α/α Είδος Περιγραφή

1 Καταστροφέας εντύπων (2) Καταστροφέας εντύπων

2 κάδος ανακύκλωσης (2)

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Η κατάρτιση του προσωπικού είναι απαραίτητη, ως επί το πλείστον, ως προς 
τις νέες, κάθε φορά αρμοδιότητες που διενεργούνται στα ΚΕΠ (μέχρι σήμερα 
έχουμε 1.500 περίπου πιστοποιημένες διαδικασίες και μεγάλο αριθμό μη 
πιστοποιημένων διαδικασιών μέσω του πεδίου "εξωτερικές εφαρμογές") και 
ενδεικτικά αφορούν σε Ψηφιακά Πιστοποιητικά - Ηλεκτρονική Υπογραφή, 
Ασφαλιστικά Ταμεία, Εφαρμογές Τaxis, Ηλεκτρονικό Ποινικό Μητρώο κ.α.  
Ωστόσο θεωρούμε ό,τι επιπλέον των ανωτέρω, υπάρχει διαρκής ανάγκη για 
επιμόρφωση στην εισαγωγή σύγχρονων διοικητικών διακασιών και σε 
συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πληροφόρησης.

Επιφάνεια (τ.μ.)

ΚΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΟ - Μπισκίνη 
39

110 τ.μ.

Ισόγειος χώρος στην 
παράλληλο της Λεωφ. 

Παπάγου, με πρόσβαση για 
ΑμΕΑ

ΚΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - 
Θεοδάμαντος 29

80 τ.μ.

Ισόγειος χώρος στην 
παράλληλο της Λεωφ. Ο. 
Πάλμε, με πρόσβαση για 

ΑμΕΑ

ΚΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΟ - Μπισκίνη 39                                                                                    
       - Εξαερισμός χώρου (δεν υπάρχουν παράθυρα εκτός της κεντρικής πόρτας, η οποία 
τον χειμώνα παραμένει αναγκαστικά κλειστή, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να είναι 
αποπνικτική, με κίνδυνο μετάδωσης μικροβίων, ασθενειών κλπ).                                    
       - Συναγερμός (δεν υπάρχει)                                                                                
                 - Αντικατάσταση κλειδαριάς                                                                      
                            - Ηλετρολογικά προβλήματα (παλαιές καλωδιώσεις που έχουν ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία βραχυκυκλωμάτων και καταστροφή ηλεκτρικών - 
ηλεκτρονικών μηχανημάτων)                                                                                     
                                 - Μεταστέγαση σε ιδιόκτητους χώρους του Δήμου                      
                                       - Δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης για ΑμΕΑ  και γενικότερα 
δεν υπάρχει χώρος έστω και για σύντομη στάθμευση

ΚΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Θεοδάμαντος 29                                                                         
     - Εξαερισμός χώρου (δεν υπάρχουν παράθυρα εκτός της κεντρικής πόρτας, η οποία 
τον χειμώνα παραμένει αναγκαστικά κλειστή, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να είναι 
αποπνικτική, με κίνδυνο μετάδοσης μικροβίων, ασθενειών κλπ).                                    
        - Αντικατάσταση κεντρικής πόρτας                                                                     
                                                                                        - Κακή ακουστική χώρου 
(που έχει ως αποτέλεσμα, τη δημιουργία αφενός οχλαγωγίας και αφετέρου κακής 
επικοινωνίας)                                                                                        - Αλλαγή 
Υαλοπινάκων (είναι ακατάλληλοι)                                                                               
              - Μεταστέγαση σε ιδιόκτητους χώρους του Δήμου                                         
                           - Δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης για ΑμΕΑ και γενικότερα δεν 
υπάρχει χώρος έστω και για σύντομη στάθμευση

κάδος ανακύκλωσης 
χαρτιού 

ΚΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΟ - Μπισκίνη 39 Αλλαγή παλαιών ηλεκτρολογικών καλωδιώσειων          
  ΚΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Θεοδάμαντος 29 Αδιερεύνητο-αδιευκρίνιστο, όμως μόνιμο, 
αποχετευτικό πρόβλημα (δυσωσμία)



Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού

α/α Είδος Περιγραφή

1 Η/Υ 

2 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 9 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 

3 FAX 3 FAX

4

Παρατηρήσεις Προβλήματα

α/α Είδος Περιγραφή

1 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

2

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας

και για τα δύο ΚΕΠ:                                                                                               
           - Συντήρηση κλιματιστικών                                                                         
                      - Αναγόμωση πυροσβεστήρων                                                       
                            - Απολύμανση - απεντόμωση χώρων                                        
                                 - Βάψιμο εσωτερικών χώρων                                               
                                      - Βάψιμο εξωτερικών χώρων.  Ειδικότερα για το ΚΕΠ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Θεοδάμαντος 29, (καθώς υπήρχε περιορίστηκε ως ένα βαθμό) 
πρόβλημα με τα περιστέρια.                                                                                 
                              - Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων                               
                                      - Συντήρηση Η/Υ, Εκτυπωτών και fax      

Υφιστάμενα συστήματα Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών και προβλήματα

14 Η/Υ ME ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ, 
ΠΟΝΤΙΚΙΑ, ΟΘΟΝΕΣ.

scanner  2 scanner  

Ανανέωση και όπου υπάρχει η δυνατότητα έστω αναβάθμιση του άνω εξοπλισμού, λόγω 
παλαιότητας και πολύ μεγάλης χρήσης. 

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής & εξοπλισμό 
γραφείου

20 ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Τα ΚΕΠ μέχρι σήμερα έχουν 1.500 περίπου πιστοποιημένες διαδικασίες και 
μεγάλο αριθμό μη πιστοποιημένων διαδικασιών μέσω το πεδίου "εξωτερικές 
εφαρμογές" .  Ενδεικτικά, οι συνήθεις δραστηριότητες που διενεργούνται στα 
ΚΕΠ και διέπουν το γενικό πλαίσιο διεκπεραίωσης, των επιμέρους 
πιστοιημένων και μη, διαδικασιών είναι οι εξής:                                                    
                                                      - Παραλαβή των αιτήσεων πολιτών για τη 
διεκπεραίωση των υποθέσεών τους από υπηρεσίες του Δημοσίου, στοιχεία 
των οποίων καταχωρούνται σε ειδικό πρωτόκολλο του Υπουργείου και 
διαβίβαση ολοκληρωμένων φακέλων υποθέσεων των πολιτών στις αρμόδιες, 
για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και εν 
συνεχεία παρακολούθηση της πορείας των αιτημάτων έως την ολοκλήρωσή 
τους και την αντίστοιχη ενημέρωση των πολιτών. (19.000 πιστοποιημένες 
διαδικασίες ετησίως & 22.400 από εξωτερικές εφαρμογές, ετησίως).                   
                                                                                                                              
                                                                      



Δραστηριότητες της Υπηρεσίας

Υποστήριξη της λειτουργίας της υπηρεσίας

Χορήγηση ηλεκτρονικών παραβόλων "e-paravolo" (2.500 περίπου το εξάμηνο)  
             - Διάθεση, για τη διευκόλυνση των πολιτών, έντυπων αιτήσεων κατά το 
άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2690/99 (19.000 ετησίως).                                                
       - Έλεγχος της πληρότητας των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση 
που για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων απαιτούνται δικαιολογητικά που δεν 
υποβάλλονται με τις αιτήσεις, το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με 
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες αρχές, μετά από 
εξουσιοδότηση των πολιτών (1.000 ετησίως).                                                      
                                           - Θεώρηση γνησίου υπογραφής (150.000 ετησίως).  
                                                                                        - Χορήγηση 
παραβόλων, κινητών υπευθύνων δηλώσεων (20.000 ετησίως).        - 
Παραλαβή αιτήσεων πολιτών που αποστέλλονται από τα ΚΕΠ, η 
διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου (5.500 
ετησίως).                                                                                                               
                - Χορήγηση ΑΜΚΑ (10.000 ετησίως)                                                     
                                                                                    

Φυσική Ταυτοποίηση και εγγραφή των πολιτών στις υπηρεσίες του ΕΡΜΗ         
          - Διεκπεραίωση υποθέσεων μέσω call center - eticketing κ.α.

Αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών & Επικοινωνιών)

Απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών με παράλληλη αναβάθμιση 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, και 
αντίστοιχη εκπαίδευση, ώστε αφενός να περιοριστεί στο μέτρο του δυνατού η 
γραφειοκρατία και αφετέρου να επιτελείται πραγματικά και ουσιαστικά ο ρόλος 
των ΚΕΠ. 

Υπάρχει απόλυτη υποστήριξη σχεδόν από όλες  τις υπηρεσίες του Δήμου, για 
την εύρυθμη λειτουργία του ΚΕΠ.  Πέραν του Δήμου, εποπτευόμαστε από τη 
ΔΟΛ/ΚΕΠ η οποία προϊσταται, μας συντονίζει, ενημερώνει και υποστηρίζει, 
όπως όλα τα ΚΕΠ της χώρας. 

Συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες  του Δήμου και 
συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες εκτός Δήμου

Εκτός από την ΔΟΛΚΕΠ, συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες του Δήμου που 
εμπλέκονται στις πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ, κυρίως με το 
Δημοτολόγιο και το Ληξιαρχείο, όπως και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του 
Δήμου σε θέματα που αφορούν μηχανογράφηση, έσοδα, προμήθειες, 
προσωπικό-μισθοδοσία κλπ.                                                                                
                                                   Επιπλέον οι οργανισμοί με τους οποίους 
συνεργαζόμαστε είναι επί της ουσίας οι περισσότεροι φορείς του Δημοσίου, 
ενδεικτικά, αναφέρουμε Δήμους και  Περιφέρειες, ΥΔΜΗΔ, ΗΔΙΚΑ (υποστήριξη 
κυρίως για θέματα ΑΜΚΑ), ΟΑΕΔ, ΕΦΟΡΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ, 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΥΠ.ΠΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ, ΕΟΤ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ κλπ.  

Προγραμματισμός, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του έργου της Υπηρεσίας

Η ΔΟΛ/ΚΕΠ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, η οποία μας εποπτέυει, συντονίζει και ενημερώνει, παράλληλα 
μας προγραμματίζει για τις ήδη υπάρχουσες αρμοδιότητες αλλά και για τις 
νέες.  Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και αξιολόγησης μέσα 
από το πρόγραμμα της διαδικτυακής πύλης ermis, καθώς και με τη 
συμπλήρωση, κατά καιρούς, ερωτηματολογίων. 

Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της 
Υπηρεσίας

Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της υπηρεσίας, ως προς τις διαδικασίες 
του συστήματος του ermi, μπορούν να μετρηθούν από το ίδιο το σύστημα, 
καθόσον φαίνεται όλη η πορεία της κάθε υπόθεσης, από τη δημιουργία της 
μέχρι την ολοκλήρωσή της καθώς και ο χρόνος που απαιτήθηκε επιμέρους και 
συνολικά.  Ωστόσο, το αποτέλεσμα, υπό την έννοια της επιτυχούς 
ολοκλήρωσης μιας πιστοποιημένης υπόθεσης, εξαρτάται και από τους φορείς 
που εμπλέκονται.   Το ΚΕΠ, προσπαθεί να ικανοποιήσει με τις υπηρεσίες που 
προσφέρει, όλους τους πολίτες και συνήθως το μεγαλύτερο ποσοστό 
εξυπηρετούμενων μένει ικανοποιημένο.  Όμως, οι διαρκώς αυξανόμενοι ρυθμοί 
λειτουργίας-αύξηση αρμοδιοτήτων των ΚΕΠ, σε συνδυασμό με την έλλειψη 
προσωπικού, την προσέλευση μεγάλου αριθμού πολιτών στην υπηρεσία, αλλά 
δυστυχώς, και την έλλειψη ορθής πληροφόρησης για τις θεσμικά 
προβλεπόμενες διαδικασίες, δημιουργούν κάποιες φορές μικροπροβλήματα, 
εντάσεις  και αμφισβητήσεις, ως προς την υπόδειξη από μέρους μας της 
σωστής διαδικασίας, καθώς και των συνημμένων δικαιολογητικών για την 
υποβολή αιτήματος.   



Άλλες παρατηρήσεις

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της 
Διεύθυνσης

Προτείνουμε την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στην πόλη για το γρήγορο 
εντοπισμό της υπηρεσίας μας από τους πολίτες                                                  
      Προτείνουμε, στενότερη συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου και 
πιο άμεση συνεργασία με Περιφέρειες - Υπηρεσίες Αλλοδαπών, δεδομένου ότι 
υπάρχουν πολλά θέματα σε επίπεδο πλαστών υπογραφών και εντύπων, όπως 
συμβαίνει άλλωστε σε όλα τα ΚΕΠ της Ελλάδας. 

Ως προς τις ανάγκες του εξοπλισμού πληροφορικής και γραφείου, πέραν των 
δηλωθέντων στο παρόν ερωτηματολόγιο, υπάρχουν και οι ανάγκες που 
εντάσσονται στις ετήσιες προμήθειες του Δήμου σε είδη γραφικής ύλης, 
ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού, ειδών υγιεινής κλπ.                                          
        Ως προς τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας, θέλουμε να σημειώσουμε, 
πως οι διαρκώς αυξανόμενες αρμοδιότητες στα ΚΕΠ, σε συνδυασμό με τις 
ιδιαιτερότητες των επιμέρους διαδικασιών και σε κάποιες περιπτώσεις 
τεχνικών ελλείψεων στις πιστοποιημένες και μη διαδικασίες, μειώνουν κατά 
καιρούς, την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών των ΚΕΠ,  δημιουργώντας 
παράλληλα διαφόρων ειδών προβλήματα.                                             

Πρόσφατο παράδειγμα η απογραφή συνταξιούχων του ΟΠΑΔ (5.000 
απογραφές σύν τα έμμεσα μέλη) και επομένως αδυναμία εξυπηρέτησης των 
υπόλοιπων πολιτών σε άλλες, εκτός της απογραφής, διακασίες που 
διεκπεραιώνονται στα ΚΕΠ.  Το δε, πρόβλημα που μπορεί να προκύψει, από 
μια έκτακτη διαδικασία όπως η άνω περιγραφόμενη ή, η χωρίς προειδοποίηση 
έναρξη μια νέας διαδικασίας,  όπως η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου, είναι η 
αυξημένη (μη προβλέψιμη) ανάγκη, μεταξύ των άλλων, σε προμήθεια χαρτιού, 
τονερ μηχανημάτων, συντήρησης μηχανημάτων κλπ.                         
Ολοκληρώνοντας, έχουμε να προτείνουμε τη μεταστέγαση των δύο ΚΕΠ, σε 
ιδιόκτητους χώρους.
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