
 

                                                                                                                        Αθήνα, 26/02/2020 
                                                                                     Α.Π.:  12 

        
                                                                                                                                                
                                                           ΠΡΟΣ: 

                                                                    

                                                       1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                           κ. Κυριάκο Πιερρακάκη 

                                                           Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου 

                                                           101 63  Καλλιθέα     

                                                       2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                           κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

                                                            Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου  

                                                          101 63  Καλλιθέα     

 

 

 

Θέμα: Αίτημα για τον εξορθολογισμό των μετακινήσεων υπαλλήλων κλάδου 

Δ.Υ.Π. σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου Δήμου.   

ΣΧΕΤ.: Το με Α.Π. 11/25-02-2020 έγγραφό μας προς τον Υφυπουργό Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης κ. Γεώργιο Γεωργαντά με 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 Υπουργέ, 

Κύριε Υφυπουργέ, 

        

     Σε συνέχεια του χθεσινού σχετικού εγγράφου μας που επισυνάπτουμε στο 

παρόν, επανερχόμαστε στο ζήτημα των μετακινήσεων των υπαλλήλων ΚΕΠ κλάδου 

Δ.Υ.Π. αναφέροντας κατ’ αρχάς τα ακόλουθα: 

 

     Με την παρ. 19 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α) προστέθηκε 

δεύτερο εδάφιο στην παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138Α) ως 

εξής: «Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να μετακινούνται υπάλληλοι 

Κ.Ε.Π., κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, σε άλλο Κ.Ε.Π. του ίδιου 

δήμου.» 

 

     Με την προσθήκη του συγκεκριμένου εδαφίου και με τη γνωστή τάση των 

Δημάρχων να αυθαιρετούν –λόγος για τον οποίο έχουμε ζητήσει την υπαγωγή μας 

στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης-  έχουν προκύψει και προκύπτουν κατά 

καιρούς διάφορα προβλήματα.  

 

 

 



 

     Η ερμηνευτική 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 είναι προσωρινή και δεν μπορεί να έχει μόνιμο χαρακτήρα. Σε 

αυτή την προσωρινότητα όμως δεν ορίζεται συγκεκριμένο διάστημα, ούτε από το 

νόμο ούτε από την εγκύκλιο. 

 

     Αυτή η ασάφεια δίνει τη δυνατότητα στους Δημάρχους να ενεργούν κατά το 

δοκούν. Μεταξύ των περιπτώσεων που έχουμε συναντήσει είναι οι εξής: 

 

 Οι έκτακτες ανάγκες να καλύπτονται πάντα από τον ίδιο υπάλληλο. 

 Οι έκτακτες ανάγκες να λειτουργούν ως τιμωρία σε συγκεκριμένους 

υπαλλήλους. 

 Οι έκτακτες ανάγκες να γίνονται μόνιμες χωρίς ουσιαστικό λόγο. 

 Μόνιμες ανάγκες σε προσωπικό να καλύπτονται με διαρκείς μετακινήσεις του 

ίδιου ή διαφορετικών υπαλλήλων κλάδου Δ.Υ.Π. 

 Έκτακτες ή μόνιμες ανάγκες σε προσωπικό να καλύπτονται με διόλου 

ευκαταφρόνητα ποσά για έξοδα κίνησης που καταβάλλουν οι ίδιοι οι 

μετακινούμενοι σε αχανείς Καλλικρατικούς δήμους από το μισθό τους.  

 

     Προκειμένου να υπάρξει ρύθμιση στο ζήτημα αυτό για τον εξορθολογισμό των 

μετακινήσεων, θεωρούμε ότι πρέπει να τεθούν όροι, λεπτομέρειες και διαδικασία από 

το εποπτεύον τα ΚΕΠ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βάσει των οποίων θα 

επιτρέπονται οι μετακινήσεις υπαλλήλων κλάδου Δ.Υ.Π. σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου 

δήμου.    

 

     Και επειδή: 

α.  Οι όροι, οι λεπτομέρειες και η διαδικασία που περιγράφονται σε ερμηνευτικές 

εγκυκλίους για την εφαρμογή διατάξεων νόμου, πολλές φορές καταστρατηγούνται. 

β.  Οι όροι, οι λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής κανόνων δικαίων δεν είναι 

ευέλικτο να υπάρχουν σε διατάξεις νόμων. 

γ.  Με  Υπουργικές  Αποφάσεις  διασφαλίζεται  καλύτερα  η  εφαρμογή  νομοθετικών 

διατάξεων. 

 

     Σε συνδυασμό με το αίτημα του χθεσινού εγγράφου μας, ζητάμε να προβείτε 

άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε στο προς ψήφιση νομοσχέδιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλες διατάξεις»:  

 

1. Να διαγραφούν οι λέξεις «με την ίδια διαδικασία» από το β΄εδάφιο της 

παρ.1 του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 με την απαλοιφή τους από το άρθρο 

74 που τροποποιεί τις παρ. 1 και 2 του ν. 4257/2014. 

2. Να προστεθεί με νέα διάταξη τρίτο εδάφιο στην παρ. 10 του άρθρου 45 του 

ν.3979/2011 ως εξής: 

«Με απόφαση του εποπτεύοντος τα Κ.Ε.Π. Υπουργού καθορίζονται οι 

όροι, οι λεπτομέρειες και η διαδικασία, βάσει των οποίων επιτρέπεται 

να μετακινούνται υπάλληλοι Κ.Ε.Π. του κλάδου Δ.Υ.Π. σε άλλο ΚΕΠ 

του ίδιου δήμου.» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Κύριε Υφυπουργέ, 

 

    Ελπίζοντας στη καλή συνεργασία μας για την αναβάθμιση του Θεσμού των ΚΕΠ 

και για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν τα ΚΕΠ και τον κλάδο των υπαλλήλων 

που τα στελεχώνει, σας καλούμε να ανταποκριθείτε στο αίτημά μας, σας καλούμε 

να προβείτε σε ένα μικρό, αλλά πολύ γενναίο βήμα για τον έλεγχο της 

λειτουργίας των ΚΕΠ από το 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 
 
 
 


