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Με μειωμένο ωράριο λόγο ελλείψεως προσωπικού λειτουργεί πλέον το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών στην οδό Παλαιολόγου στο Δήμο Ν. Σμύρνης. Καταργήθηκε το
απογευματινό ωράριο εξυπηρέτησης και η λειτουργία του Σαββάτου. Oι ώρες λειτουργίας
έγιναν πλέον από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00 το πρωί με 3.00 το μεσημέρι.

Πλήγμα για την εξυπηρέτηση των πολιτών αποτέλεσε η αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας
του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στην οδό Παλαιολόγου, αλλά και πολλών άλλων ΚΕΠ
της χώρας. Ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Σταύρος΄Τζουλάκης, σε απάντησή του προς τη Δημ.
Σύμβουλο κα Μαρία Απέργη η οποία αναφέρθηκε στο παραπάνω θέμα σε πρόσφατο
δημοτικό συμβούλιο, ανέφερε ότι η μείωση του ωραρίου οφείλεται στην αναγκαστική
μείωση του προσωπικού των ΚΕΠ μετά την αποχώρηση των συμβασιούχων των οποίων
έληξαν οι συμβάσεις και σύμφωνα με το νόμο δεν μπορούν να ανανεωθούν.
Σε ερώτηση της εφημερίδας μας προς το Δήμαρχο με ποιό τρόπο προτίθεται να
αντιμετωπίσει το πρόβλημα, το οποίο αναμένεται να οξυνθεί τους επόμενους μήνες, ο κ.
Τζουλάκης δήλωσε «Ο Δήμος μας αναγκάστηκε λόγω έλλειψης προσωπικού, όπως και
πολλοί άλλοι δήμοι της χώρας, να καταργήσει το απογευματινό ωράριο και τη λειτουργία
του Σαββάτου του ΚΕΠ της οδού Παλαιολόγου. Εκτός από τους συμβασιούχους που έφυγαν
από το προσωπικό του ΚΕΠ είχαμε πάρει άλλους 2 υπαλλήλους πριν από 8 μήνες όταν
δημιουργήσαμε με δικά μας έξοδα ένα δεύτερο ΚΕΠ στην Άνω Ν. Σμύρνη και έπρεπε να το
στελεχώσουμε γιατί το κράτος δεν μας έδωσε ούτε έναν υπάλληλο. Στόχος μας είναι να
διατηρήσουμε πάση θυσία τη λειτουργία του ΚΕΠ στην Άνω Ν. Σμύρνη γιατί πιστεύουμε
στην αποκέντρωση των υπηρεσιών, ενώ παράλληλα θα προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε
υπαλλήλους από άλλες υπηρεσίες του Δήμου, με τους οποίους θα ενισχύσουμε τη
λειτουργία του ΚΕΠ της οδού Παλαιολόγου και ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό να
επαναφέρουμε το ωράριο στην αρχική του μορφή».
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