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ΘΕΜΑ : «Επιλογή προϊσταμένων Τμήματος βάσει του Ν. 4369/2016 » 

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,  

          Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΥΠ, ενώ υπηρετούν από το 2002 στα ΚΕΠ, δεν 

είχαν τη δυνατότητα -εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων- να κριθούν προϊστάμενοι ακόμα 

και στην ίδια τους την υπηρεσία, λόγω μεγάλης καθυστέρησης στην αναγνώριση της 

προϋπηρεσίας τους στα ΚΕΠ με συμβάσεις έργου. Αντιθέτως, δημοτικοί υπάλληλοι 

άλλων κλάδων μπορούσαν να κριθούν προϊστάμενοι σε διάφορες υπηρεσίες των 

Δήμων και στα ΚΕΠ.  

          Αποτέλεσμα αυτής της στρέβλωσης είναι να υπηρετούν σήμερα ως 

προϊστάμενοι στα ΚΕΠ σχεδόν μόνο δημοτικοί υπάλληλοι άλλων κλάδων και 

ελάχιστοι του κλάδου ΔΥΠ. Η πλειονότητα αυτών των υπαλλήλων δηλώνουν άγνοια 

στα θέματα των ΚΕΠ τα οποία θεωρούν δυσμενή μετάθεση, δεν συμμετέχουν στην 

παραγωγική διαδικασία ή μεγάλο μέρος τους απουσιάζει από τον χώρο των ΚΕΠ, 

καθώς ασκούν καθήκοντα σε διαφορετικά αντικείμενα σε άλλες υπηρεσίες ελλείψει 

επαρκούς στελέχωσης των Δήμων.  

          Παρόλο που με τον Ν.4369/2016 μετά από 15 χρόνια υπηρεσίας οι υπάλληλοι 

των ΚΕΠ κλάδου ΔΥΠ έχουν πλέον τη δυνατότητα να κριθούν προϊστάμενοι, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι εμφανές ότι δεν τους δίνεται το δικαίωμα να 

ξεκινήσουν από την ίδια αφετηρία με τους υπόλοιπους δημοτικούς υπαλλήλους που 

έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις ευθύνης. Η απόκλιση των 165 μορίων που δίνονται για 

10ετή άσκηση καθηκόντων στις θέσεις αυτές (άρθρο 29, παρ. 4 του Ν.4369/2016) 

δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό.  

 



 

 

          Πρότασή μας είναι η εξής: 

          Α. Να προτάσσονται στις κρίσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων ΚΕΠ 

οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΥΠ που πληρούν τα κριτήρια του ν.4369/2016 για 

την επιλογή τους σε θέσης ευθύνης και εν απουσία τους να επιλέγονται 

υπάλληλοι άλλων κλάδων. 

          ή            

 

           B. Να δίνονται 16,5 μόρια ανά έτος υπηρεσίας σε ΚΕΠ στους υπαλλήλους 

του κλάδου ΔΥΠ και μόνο για θέσεις ευθύνης σε ΚΕΠ με ανώτατο όριο τα 10 ή 

15 έτη με προσθήκη εδαφίου δδ) στην παρ. 3 β) του άρθρου 88 του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 

παρ. 5 του ν.4369/2016 

 
 
 

                                                      Με ιδιαίτερη τιμή 

 
Για το Δ.Σ. 
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