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Θέμα : «Υπαγωγή υπαλλήλων ΚΕΠ κλάδου Δ.Υ.Π  στο Υπουργείο Ψηφιακής  

              Διακυβέρνησης» 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

      Το 2021 τα ΚΕΠ κλείνουν αισίως 20 έτη λειτουργίας. Ένας Θεσμός που 
αμφισβητήθηκε, αλλά κατάφερε να εδραιωθεί στις συνειδήσεις των πολιτών ως η 
πιο επιτυχημένη Δημόσια Υπηρεσία σε εξυπηρέτηση κοινού μέχρι και σήμερα.  

 

      Από τον ιδρυτικό Νόμο των ΚΕΠ (άρθρο 31, ν. 3013/2002), ο Θεσμός έχει 
βρεθεί σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς διαρχίας (ΥΠΕΣ, Ο.Τ.Α.) και πλέον τριαρχίας 
(ΥΠΕΣ, Δήμοι, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης). Ο νομοθέτης είχε αντιληφθεί 
πως για μια τέτοια αποκεντρωμένη κρατική δομή που θα φιλοξενούσαν οι Ο.Τ.Α. 
έπρεπε να υπάρχει κεντρική εποπτεία και έλεγχος από Υπουργείο. 

     Αυτό βέβαια που δεν μπορούσε να προβλέψει ο νομοθέτης είναι την 
παρεμβατικότητα των αιρετών στα ΚΕΠ, που δεν αρμόζει στο Θεσμό των ΚΕΠ, η 
οποία χρόνο με το χρόνο αυξάνεται γεωμετρικά και εντείνεται με την ανάληψη 
καθηκόντων κάθε νέας δημοτικής αρχής. Ο χρόνος που αναλώνεται τόσο από τους 
υπαλλήλους κλάδου Δ.Υ.Π. ατομικά όσο και από τα Πρωτοβάθμια Σωματεία που 
τους εκπροσωπούν για να ακυρωθούν αποφάσεις Δημάρχων, που καταλύουν 
Νόμους και εγκύκλιες οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων, αθροιστικά μεταφράζεται 
σε χιλιάδες εργατοώρες, τις οποίες στερείται η εξυπηρέτηση του πολίτη.  

      

 

 

 



 

 

Κύριε Υπουργέ, 

      Τα τελευταία χρόνια τα ΚΕΠ βρίσκονται σε περίοδο τέλματος και αδιαφορίας εκ 
μέρους της πολιτείας. Παρ’ όλα αυτά κατάφεραν να διατηρήσουν την εξυπηρέτηση 
των πολιτών σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αυτό οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη 
διάθεση και εργατικότητα των υπαλλήλων τους. 

 

      Οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ είμαστε έτοιμοι και επιθυμούμε:  

 Να θέσουμε τις υπηρεσίες μας κάτω από τον πλήρη έλεγχο του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 Σε συνεργασία με το οικείο Υπουργείο να οδηγήσουμε τα ΚΕΠ στη 
νέα εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

 Να προσφέρουμε καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τους 
πολίτες 

 Να ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο το επίπεδο εξυπηρέτησης του 
πολίτη 

 Να συνεισφέρουμε στην πάταξη της γραφειοκρατίας και διαφθοράς 

 

     Για να συμβούν όλα αυτά, είναι πλέον απαραίτητο να παρθούν σημαντικές 
αποφάσεις.  

     Η επανασύσταση και μετεξέλιξη των ΚΕΠ απαιτεί κεντρική διαχείριση ΚΑΙ στο 
θέμα του προσωπικού. 

     Γι’ αυτό και μετά από ομόφωνη απόφαση του Συνεδρίου μας την Παρασκευή 
31/1/2020, σας ζητούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη το αίτημά μας για πλήρη 
υπαγωγή των υπαλλήλων του κλάδου ΔΥΠ στο Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. 

 

Με τιμή 
 

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

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 

 

 


