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                                                                                     Α.Π.:  7   

         
                                                                         
                                                                                                                                                
                                                         ΠΡΟΣ: 

                                                         ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                         κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

                                                          Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου  

                                                        101 63  Καλλιθέα     

 

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Πρότασης ρύθμισης για θέσεις  

            ευθύνης σε οργανικές μονάδες ΚΕΠ. 

Σχετ.: Το με Α.Π. 3/20-01-2020 έγγραφό μας με θέμα «Αποστολή προτάσεων για  

          τη ρύθμιση ζητημάτων» 

 

 

Κύριε Υφυπουργέ, 

 

       Κατ’ αρχήν σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στο Έκτακτο 

Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου 

Αθηναίων, την Παρασκευή 31/01/2020.  

 

       Η ομιλία σας προς τους αντιπροσώπους των Σωματείων μας, ομολογουμένως, 

έτυχε εξαιρετικής αποδοχής και επιδοκιμασίας, καθώς διαφάνηκαν η σταθερή 

προσήλωσή σας στην αναβάθμιση του Θεσμού των ΚΕΠ στη νέα ψηφιακή εποχή 

που οραματίζεται το οικείο Υπουργείο, με τη συνεργασία των εργαζόμενων στα 

ΚΕΠ,  και η βούλησή σας να αντιμετωπίζονται ζητήματα που τους απασχολούν.    

    

       Ως γνωστό, ένα από αυτά αφορά τις θέσεις ευθύνης σε οργανικές μονάδες 

ΚΕΠ, για το οποίο με το ανωτέρω σχετικό αποστείλαμε μεταξύ άλλων πρότασή μας 

για τη ρύθμιση του.  

 

       Με το παρόν σας αποστέλλουμε συνημμένα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 

προτεινόμενης ρύθμισης και σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την επίλυση του 

ζητήματος. 

 

 

Με τιμή 
 

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

   

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 
 
 
 
 
 



 

 

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

 

Άρθρο … 

Αιτιολογική Έκθεση 

Με την παρούσα ρύθμιση διασφαλίζεται η επάρκεια προσόντων υπαλλήλων για την 

άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων και αναπληρωτών προϊσταμένων 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 πέντε (5) 

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 πέντε (5), 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΄ και β΄ της παραγράφου 1, ως προϊστάμενοι και 

αναπληρωτές προϊστάμενοι δύναται να τοποθετούνται υπάλληλοι κατηγοριών ΠΕ 

και ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. 

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

επιτρέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου Δ.Υ.Π. που έχουν 

πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) 

ετών και εν ελλείψει αυτών, υπάλληλοι ΔΕ άλλων κλάδων και ειδικοτήτων, που 

έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον 

πέντε (5) ετών και αν πάλι δεν υπάρχουν, υπάλληλοι ΔΕ όλων των κλάδων και 

ειδικοτήτων.» 

 

 
 
 

 


