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Θέμα: Άρθρο 74 Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική 
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση 
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και 
μετακινήσεις υπαλλήλων κλάδου Δ.Υ.Π. από ΚΕΠ σε ΚΕΠ του ίδιου Δήμου με 
τις διατάξεις του β΄εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 45 του ν.3979/2011 
όπως ισχύουν.  

 

 

Κύριε Υφυπουργέ, 

        

       Στο άρθρο 74 του εν θέματι Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών που 
κατατέθηκε στη Βουλή, αναφέρεται:  

 

 

Άρθρο 74 

Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 αντικαθίστανται ως εξής: 

« 1. Επιτρέπεται η μετακίνηση υπαλλήλων από δήμο σε νομικά πρόσωπα ή ιδρύματα 
του ιδίου δήμου ή σε σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο δήμος, καθώς και σε νομικά 
πρόσωπα διαδημοτικού χαρακτήρα του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 και 
αντίστροφα, καθώς και μεταξύ των φορέων αυτών και η διάθεσή τους για την 
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, για χρονικό διάστημα έως 2 έτη, που μπορεί να 
παραταθεί για δύο ακόμα έτη, εφόσον υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη. Εξαιρείται το 
προσωπικό του κλάδου διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών των ΚΕΠ, το οποίο 
μπορεί να μετακινείται με την ίδια διαδικασία σε αντίστοιχη υπηρεσία (ΚΕΠ) εντός 
του ίδιου Δήμου και διέπεται από την παρ. 19 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012. 

   2. ….  » 

 

 

 

 



 

    Και, ναι μεν, δεν υπάρχει κάποια τροποποίηση στο β΄εδάφιο της παρ. 1. του ν. 
4257/2014 που αφορά την εξαίρεση του προσωπικού του κλάδου Δ.Υ.Π., ωστόσο, η 
επανάληψη της ίδιας αναφοράς για τον τρόπο μετακινήσεων από ΚΕΠ σε ΚΕΠ 
«με την ίδια διαδικασία», έχει προκαλέσει εξαιρετική αναστάτωση στους 
υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. και στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας για τους 
ακόλουθους λόγους: 

1. Οι μετακινήσεις από ΚΕΠ σε ΚΕΠ, όπως ήδη γνωρίζετε από συναντήσεις μας 
στις οποίες θέσαμε το ζήτημα, αποτελούν ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο 
απαιτεί λύσεις, αφενός για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ και αφετέρου 
για την προστασία των υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. από αυθαίρετες 
αποφάσεις σε βάρος τους. 

2. Η εγκύκλιος 37 (αρ. πρωτ. 21097/28-5-2012 ΑΔΑ: Β498Ν-ΒΦΘ) της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρει πως 
η μετακίνηση (σ.σ. από ΚΕΠ σε ΚΕΠ) είναι προσωρινή και δεν μπορεί να έχει 
μόνιμο χαρακτήρα.  

3. Το ότι σε αυτή την προσωρινότητα δεν ορίζεται συγκεκριμένο διάστημα, δεν 
πρέπει και δεν δεχόμαστε να σημαίνει ότι θα μπορούσε μια μετακίνηση από 
ΚΕΠ σε ΚΕΠ να διαρκέσει δύο (2) ή και τέσσερα (4) χρόνια.  

4. Η διαδικασία των μετακινήσεων από ΚΕΠ σε ΚΕΠ δεν είναι και δεν μπορεί να 
είναι ίδια με τις λοιπές που προβλέπονται στο άρθρο 74 του νομοσχεδίου.  

 

     Κύριε Υφυπουργέ, 

     Κατόπιν των ανωτέρω, ζητάμε να ενεργήσετε άμεσα ώστε να διαγραφούν οι 
λέξεις «με την ίδια διαδικασία»  από το β΄εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του 
ν. 4257/2014 και αυτό να αποτυπωθεί στο άρθρο 74 του προς ψήφιση νομοσχεδίου 
του Υπουργείου Εσωτερικών.  

     Το πολύ σοβαρό ζήτημα των μετακινήσεων από ΚΕΠ σε ΚΕΠ θα έχουμε την 
ευκαιρία να θίξουμε εν ευθέτω χρόνω σε νεότερο έγγραφό μας και ελπίζουμε ότι θα 
μπορέσουμε να εργαστούμε από κοινού στη συνέχεια για την εξεύρεση της 
καλύτερης λύσης.       

Με τιμή 
 

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

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 

 

 


