
 

                                                                                                                         Αθήνα, 20/01/2020 

                                                                                     Α.Π.: 03 

 
                                                           ΠΡΟΣ: 

                                                           ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                           κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

                                                            Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου  

                                                          101 63  Καλλιθέα     

 

                                                            
ΘΕΜΑ:  Αποστολή προτάσεων για τη ρύθμιση ζητημάτων 

 

 

Κύριε Υφυπουργέ, 

 

    Σας αποστέλλουμε συνημμένα προτάσεις μας για τη ρύθμιση των ακόλουθων 

ζητημάτων: 

 

1. Θέσεις ευθύνης σε οργανικές μονάδες ΚΕΠ. 

2. Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ΚΕΠ. 

3. Κατάρτιση και υπογραφή Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίες (Ε.Σ.Σ.Ε.)  

 

    Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

                                                     Με τιμή 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. 

   

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 
 
 
    

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  1. Πρόταση ρύθμισης για θέσεις ευθύνης σε ΚΕΠ 

                            2. Πρόταση ρύθμισης για την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ΚΕΠ 

                            3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ε.Σ.Σ.Ε. 

 



 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

 

Άρθρο … 

Αιτιολογική Έκθεση 

Με την παρούσα ρύθμιση διασφαλίζεται η επάρκεια προσόντων υπαλλήλων για την 

άσκηση καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης οργανικών μονάδων υπηρεσιών Κ.Ε.Π. 

 

 

Άρθρο … 

 

Το άρθρο 84 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110 ), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 260 

του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«1. Προϊστάμενοι και αναπληρωτές προϊστάμενοι σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών 

Κ.Ε.Π. τοποθετούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις υπάλληλοι των 

ακόλουθων κατηγοριών και κλάδων: 

α. ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) που έχουν 

πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) 

ετών και εν ελλείψει αυτών, 

β. ΠΕ και ΤΕ άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και 

αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10), των οποίων τα 

προσόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις οικείες 

οργανικές διατάξεις. 

2. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που να πληρούν τις 

προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ ή β΄ της παραγράφου 1, ως προϊστάμενοι και 

αναπληρωτές προϊστάμενοι δύναται να τοποθετούνται υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ 

κλάδου Δ.Υ.Π. που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 

διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) ετών και εν ελλείψει αυτών, υπάλληλοι ΔΕ άλλων 

κλάδων και ειδικοτήτων, που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε 

Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) ετών. 

3. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, 

επιτρέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων και 

ειδικοτήτων και εν ελλείψει αυτών, υπάλληλοι ΔΕ όλων των κλάδων και 

ειδικοτήτων.» 

 

 
 
 

 



 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

 

Άρθρο… 

Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΟΧ σε ΚΕΠ 

με συμβάσεις μίσθωσης έργου 

 

Αιτιολογική Έκθεση 

Η παρούσα ρύθμιση αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις μονίμων υπαλλήλων και 

υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου 

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή άλλων κλάδων(1), που δεν έχουν αναγνωρίσει 

την προϋπηρεσία τους με συμβάσεις έργου σε ΚΕΠ.  

 

Άρθρο… 

Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΟΧ σε ΚΕΠ 

με συμβάσεις μίσθωσης έργου 

 

1. Μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ) ή άλλων κλάδων, 

δύνανται να αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη ή 

εξέλιξη τυχόν προϋπηρεσία που διανύθηκε σε ΚΕΠ με σύμβαση μίσθωσης έργου 

κατόπιν ουσιαστικής κρίσης του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον συντρέχουν 

σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) Η απασχόληση διανύθηκε κατά το σύνηθες 

ωράριο των υπαλλήλων των ΚΕΠ. β) Η απασχόληση παρείχετο στο χώρο των ΚΕΠ 

και υπό την άμεση εποπτεία των προϊσταμένων αυτών. Για τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων α΄ και β΄ απαιτούνται υπηρεσιακά έγγραφα της καθ’ ύλην αρμόδιας 

υπηρεσίας. 

2. Η προϋπηρεσία που δύναται να αναγνωριστεί στους ανωτέρω υπαλλήλους για τη 

βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη ή εξέλιξη σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, δεν μπορεί να ξεπερνά συνολικά τα επτά (7) έτη κατ΄ ανώτατο όριο. 

3. Για τη μισθολογική ένταξη υπαλλήλου με χρόνο υπηρεσίας που αναγνωρίζεται με 

τη διάταξη της παρ. 1 του παρόντος και έχει διανυθεί  σε κατώτερη κατηγορία 

εκπαίδευσης από αυτή που κατέχει ο υπάλληλος κατά τη δημοσίευση του παρόντος 

Νόμου, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 25 του ν. 

4354/2015 (Α΄ 176), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4569/2018 (Α΄ 

179).   

4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, κάθε άλλη που ρυθμίζει το θέμα 

διαφορετικά, ειδική ή γενική, καταργείται. 

 

(1) Οι λοιποί κλάδοι καλύπτουν τις περιπτώσεις υπαλλήλων (πρώην ΔΥΠ), που είτε μέσω 

κινητικότητας είτε με τις διατάξεις του άρθρου 261 του ν. 4555/2018 άλλαξαν κλάδο. 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. 

για την κατάρτιση και υπογραφή  

Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας 

 

Α. Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τον τρόπο 

παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών στους εργαζόμενους 

των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού. 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρμογής 

Στις διατάξεις της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

(Ε.Σ.Σ.Ε.) υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 

καθώς επίσης και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου που απασχολείται αποκλειστικά στα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μέλη των 

Σωματείων-Μελών που ανήκουν μόνο στη δύναμη της δευτεροβάθμιας 

συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π)”, όπως αυτό προκύπτει 

από το Μητρώο των Σωματείων-Μελών της πιο πάνω συνδικαλιστικής 

οργάνωσης. 

Για την εφαρμογή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

(Ε.Σ.Σ.Ε.) απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του Σωματείου-Μέλους της 

Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. ότι οι εργαζόμενοι είναι μέλη του καθώς και βεβαίωση της 

Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. ότι το Σωματείο ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας. Η 

ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κατ’ έτος 

υποχρεωτικά. 

Άρθρο 2 

Η παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς των εργαζομένων στα 

Κ.Ε.Π. στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού γίνεται απ’ ευθείας από τη μισθοδοσία 

τους, εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό του πρωτοβάθμιου 

Σωματείου ή υπάρχει σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 



πρωτοβάθμιου Σωματείου ή με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του 

εργαζόμενου - μέλους του Σωματείου. 

Άρθρο 3 

Η μηνιαία συνδικαλιστική εισφορά είναι ενιαία και αφορά τη συνδρομή του 

εργαζομένου στο πρωτοβάθμιο Σωματείο που ανήκει. 

Άρθρο 4 

Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς είναι αυτό που προκύπτει από το σχετικό 

άρθρο του καταστατικού ή από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μελών του πρωτοβάθμιου 

Σωματείου. 

Άρθρο 5 

Το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο προσκομίζει στον αρμόδιο 

εκκαθαριστή των αποδοχών ονομαστική κατάσταση των υπαλλήλων που 

είναι μέλη του Συλλόγου και είναι υπόχρεοι στην καταβολή της μηνιαίας 

συνδρομής. 

Στην κατάσταση αυτή θα αναφέρονται:  

α. Το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου. 

β. Ο αριθμός του μισθολογικού του Μητρώου.  

γ. Η σχέση εργασίας του. 

δ. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς, όπως προκύπτει πό το σχετικό άρθρο του 

καταστατικού ή από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

της Γενικής Συνέλευσης των μελών του πρωτοβάθμιου Συλλόγου. 

ε. Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού του Συλλόγου και η επωνυμία 

της Τράπεζας. 

ζ. Η κατάσταση θα είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γενικό 

Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και θα φέρει και τη σφραγίδα του 

Σωματείου. 

Άρθρο 6 

Η συνδικαλιστική εισφορά θα παρακρατείται υποχρεωτικά κάθε μήνα και 

τα σχετικά ποσά θα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου 

με ευθύνη του εκκαθαριστή. 



 

Άρθρο 7 

Ισχύς-Διάρκεια 

Η ισχύς της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), 

αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα 

με το άρθρο 6 του ν. 2738/1999, όπως ισχύει, είναι Αορίστου Χρόνου και 

θα καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο. 

 



Β. Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τους όρους 

χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους εργαζόμενους των 

Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού  

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρμογής 

Στις διατάξεις της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

(Ε.Σ.Σ.Ε.) υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 

καθώς επίσης και το προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου που απασχολείται αποκλειστικά στα Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (Κ.Ε.Π) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ 

Βαθμού και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μέλη των Σωματείων- Μελών 

που ανήκουν μόνο στη δύναμη της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής 

οργάνωσης με την επωνυμία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π)”, όπως αυτό προκύπτει από το Μητρώο των 

Σωματείων-Μελών της πιο πάνω συνδικαλιστικής οργάνωσης. 

Για την εφαρμογή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

(Ε.Σ.Σ.Ε.) απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του Σωματείου-Μέλους της 

Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π ότι οι εργαζόμενοι είναι μέλη του καθώς και βεβαίωση της 

Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π ότι το Σωματείο ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας. Η 

ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κατ’ έτος 

υποχρεωτικά. 

Άρθρο 2 

Διευκολύνσεις Συνδικαλιστών 

Ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα Μέλη των 

Διοικητικών Συμβουλίων, Ελεγκτικών Επιτροπών και τους Αντιπροσώπους 

των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, που είναι Μέλη της 

Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση κατά την 

άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους. 

Άρθρο 3 

Άδειες Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 

Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π., χορηγείται 

άδεια απουσίας έως πέντε (5) ημέρες τον μήνα αν τα μέλη τους είναι 

πεντακόσια (500) και πάνω και ως τρεις (3) ημέρες, αν είναι λιγότερα. 



 

Άρθρο 4 

Άδειες Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης 

Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία της 

Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π, εφ' όσον οι υπαγόμενες στη δύναμή τους πρωτοβάθμιες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν έως 1.500 μέλη, χορηγείται άδεια 

απουσίας δεκαπέντε (15) ημερών για την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Αντιστοίχως, στα μέλη του Δ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π χορηγείται άδεια 

απουσίας εννέα (9) ημερών. 

Άρθρο 5 

Άδειες Αντιπροσώπων 

Στους Αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων 

που είναι μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π χορηγείται άδεια απουσίας για όλη τη 

διάρκεια των Συνεδρίων της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. που συμμετέχουν. 

Η ίδια άδεια χορηγείται και για τους Αντιπροσώπους της δευτεροβάθμιας 

συνδικαλιστικής οργάνωσης (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π) για τη συμμετοχή τους στο 

Συνέδριο της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.). 

Άρθρο 6 

Αποδοχές-Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών 

Όλες οι προβλεπόμενες από την παρούσα Ειδική Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) άδειες είναι αμειβόμενες και ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) 

βαρύνεται με την καταβολή των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών. 

Άρθρο 7 

Τμηματική χορήγηση των αδειών 

Όλες οι προβλεπόμενες από την παρούσα Ειδική Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) άδειες χορηγούνται υποχρεωτικά κατόπιν αιτήσεως του 

συνδικαλιστή και τμηματικά σε ώρες απουσίας. Για τον υπολογισμό του 

συνολικού δικαιούμενου αριθμού ωρών άδειας στην περίπτωση αυτή, οι 

ημέρες της δικαιούμενης άδειας μετατρέπονται σε μηνιαίες ώρες εργασίας, 

βάσει του ισχύοντος ωραρίου εργασίας έκαστου συνδικαλιστή. 

 



Άρθρο 8 

Διαδικασία Χορήγησης 

Ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) είναι υποχρεωμένος να χορηγεί οπωσδήποτε την 

άδεια που ζητείται από τον συνδικαλιστή μέσα στα πλαίσια του αριθμού 

των ημερών ή ωρών που η παρούσα προσδιορίζει ως ανώτατο όριο. 

Ο συνδικαλιστής οφείλει, εφόσον το γνωρίζει, να υποβάλλει έγκαιρα στην 

υπηρεσία του αίτηση-δήλωση με την οποία θα την ενημερώνει για τις 

συγκεκριμένες ημέρες ή ώρες που πρόκειται να απουσιάσει για 

συνδικαλιστικούς λόγους. 

Η εν λόγω αίτηση-δήλωση δεν έχει την έννοια ότι η υπηρεσία μπορεί να 

προβεί σε έλεγχο και να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται 

από την παρούσα, αλλά έχει απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. 

Εάν οι συνδικαλιστικές υποχρεώσεις δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές θα 

πρέπει να ενημερώνει όσο είναι δυνατό πιο έγκαιρα την υπηρεσία του για τη 

απουσία του. 

Στις περιπτώσεις εκτάκτων συνδικαλιστικών αναγκών η απουσία θα πρέπει 

να καλυφθεί εκ των υστέρων με τη σχετική αίτηση-δήλωση. 

Η Διοίκηση-Εργοδότης (Ο.Τ.Α.) δεν δικαιούται να περικόψει τις 

ζητούμενες ημέρες ή ώρες άδειας όταν ευρίσκονται εντός των ορίων, που 

θέτει η παρούσα. 

Η λήψη των ως άνω αδειών δεν είναι υποχρεωτική για τον συνδικαλιστή, ο 

οποίος μπορεί να επιλέξει σε κάθε περίπτωση, εάν και πότε θα κάνει χρήση 

των ημερών ή ωρών αυτών εντός εκάστου μήνα. Σε καμία όμως περίπτωση 

δεν παρέχεται δικαίωμα στην Διοίκηση- Εργοδότη (Ο.Τ.Α.) να αρνηθεί τις 

παρεχόμενες εκ μέρους του συνδικαλιστή υπηρεσίες, επικαλούμενη 

διατάξεις της παρούσας. 

Ομοίως απαγορεύεται κάθε δυσμενής υπηρεσιακή ενέργεια εις βάρος 

συνδικαλιστών, εξ αφορμής ή με επίκληση των δικαιούμενων ημερών 

συνδικαλιστικής άδειας. 

Άρθρο 10  

Γενική Ρύθμιση 

Ευνοϊκότερες με Νόμο ρυθμίσεις παραμένουν σε ισχύ. 

 



Άρθρο 11  

Ισχύς-Διάρκεια 

Η ισχύς της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), 

αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα 

με το άρθρο 6 του ν. 2738/1999 όπως ισχύει, είναι Αορίστου Χρόνου και θα 

καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γ. Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τον τρόπο 

χορήγησης κινήτρου απόδοσης στους εργαζόμενους των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού. 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρμογής 

Στις διατάξεις της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

(Ε.Σ.Σ.Ε.) υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 

καθώς επίσης και το προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου που απασχολείται αποκλειστικά στα Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (Κ.Ε.Π) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ 

Βαθμού και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μέλη των Σωματείων- Μελών 

που ανήκουν μόνο στη δύναμη της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής 

οργάνωσης με την επωνυμία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.)”, όπως αυτό προκύπτει από το Μητρώο των 

Σωματείων-Μελών της πιο πάνω συνδικαλιστικής οργάνωσης. 

Για την εφαρμογή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

(Ε.Σ.Σ.Ε.) απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του Σωματείου-Μέλους της 

Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. ότι οι εργαζόμενοι είναι μέλη του καθώς και βεβαίωση της 

Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. ότι το Σωματείο ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας. Η 

ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κατ’ έτος 

υποχρεωτικά. 

Άρθρο 2  

(α΄ πρόταση)  

Κίνητρο απόδοσης 

Για την αποδοτικότητα των υπαλλήλων Κ.Ε.Π., την προσαρμογή των 

υπηρεσιών και του προσωπικού στις απαιτήσεις των νέων ψηφιακών 

τεχνολογιών και τη διαρκή βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, 

χορηγείται μηνιαίως χρηματικό ποσό ως κίνητρο απόδοσης, οριζόμενο κατά 

κατηγορία των υπαλλήλων ως εξής: 

α. Κατηγορία ΔΕ εξήντα (60) ευρώ 

β. Κατηγορία ΤΕ ή ΠΕ εκατό (100) ευρώ 



Τα ποσά των ανωτέρω περιπτώσεων α’ και β’ της παρούσας παραγράφου 

προσαυξάνονται κατά δέκα (10) ευρώ για κάθε έτος πραγματικής υπηρεσίας 

σε Κ.Ε.Π., με ανώτατο όριο τα διακόσια (200) ευρώ. 

Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 

που χορηγεί η δ/νση προσωπικού του εκάστοτε Δήμου. 

ή εναλλακτικά 

Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται από τον προσωπικό φάκελο 

του κάθε υπαλλήλου που διατηρεί η δ/νση προσωπικού του εκάστοτε 

Δήμου.  

(β΄ εναλλακτική πρόταση) 

Για την αποδοτικότητα των υπαλλήλων Κ.Ε.Π., την προσαρμογή των 

υπηρεσιών και του προσωπικού στις απαιτήσεις των νέων ψηφιακών 

τεχνολογιών και τη διαρκή βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, 

χορηγείται μηνιαίως χρηματικό ποσό ως κίνητρο απόδοσης, οριζόμενο ως 

εξής: 

Για κάθε υπάλληλο ανεξαρτήτως κλάδου και κατηγορίας που υπηρετεί σε 

Κ.Ε.Π., χορηγείται ως κίνητρο απόδοσης ποσό δώδεκα (12) ΕΥΡΩ/MHNA, 

για κάθε ένα (1) έτος πραγματικής υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε Κ.Ε.Π. με 

ανώτατο όριο τα 200 ΕΥΡΩ. 

Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 

που χορηγεί η δ/νση προσωπικού του εκάστοτε Δήμου. 

ή εναλλακτικά 

Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται από τον προσωπικό φάκελο 

του κάθε υπαλλήλου που διατηρεί η δ/νση προσωπικού του εκάστοτε 

Δήμου.  

(γ΄ εναλλακτική πρόταση) 

Για την αποδοτικότητα των υπαλλήλων Κ.Ε.Π., την προσαρμογή των 

υπηρεσιών και του προσωπικού στις απαιτήσεις των νέων ψηφιακών 

τεχνολογιών και τη διαρκή βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, 

χορηγείται μηνιαίως χρηματικό ποσό ως κίνητρο απόδοσης, οριζόμενο ως 

εξής: 

Για κάθε υπάλληλο ανεξαρτήτως κλάδου και κατηγορίας που υπηρετεί σε 

Κ.Ε.Π., χορηγείται ως κίνητρο απόδοσης ποσό πενήντα (50) ευρώ.  



 

 

Για κάθε ένα (1) έτος πραγματικής υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε Κ.Ε.Π. το 

αρχικό ποσό των πενήντα (50) προσαυξάνεται με τα ποσά του ακόλουθου 

πίνακα με ανώτατο όριο τα διακόσια (200) ευρώ. 

 

Έτη 

Προϋπηρεσίας 

Προσαύξηση 

(Ευρώ) 

1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

6 60 

7 70 

8 80 

9 90 

10 100 

11 110 

12 120 

13 130 

14 140 

15+ 150 



Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 

που χορηγεί η δ/νση προσωπικού του εκάστοτε Δήμου. 

ή εναλλακτικά 

Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται από τον προσωπικό φάκελο 

του κάθε υπαλλήλου που διατηρεί η δ/νση προσωπικού του εκάστοτε 

Δήμου.  

Άρθρο 3 

Το κίνητρο απόδοσης περικόπτεται μόνο σε περιπτώσεις πειθαρχικών 

ποινών ή αρνητικής αξιολόγησης. 

Άρθρο 4 

Το ποσό του Κινήτρου Απόδοσης της παρούσας καταβάλλεται με τις 

μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων, υπόκειται στις συνήθεις κρατήσεις των 

επιδομάτων, πλην ασφαλιστικών - συνταξιοδοτικών εισφορών και βαρύνει 

τους οικείους λογαριασμούς … (όπως αποφασίσει το Υπουργείο). 

Άρθρο 5 

Ισχύς-Διάρκεια 

Η ισχύς της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), 

αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα 

με το άρθρο 6 του ν. 2738/1999, όπως ισχύει, είναι Αορίστου Χρόνου και 

θα καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο. 

 

 

 


