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ΘΕΜΑ:  Ζητήματα προς ρύθμιση σχετικά με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας 

ΚΕΠ και τοποθετήσεις προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες ΚΕΠ. 

 

    Κύριε Υφυπουργέ,  

    Σε συνέχεια της συνάντησής μας την 1η Οκτώβρη 2019, σας θέτουμε δύο 

ζητήματα τα οποία έχουν ωριμάσει και θεωρούμε ότι μπορούν να επιλυθούν 

σύντομα. Συγκεκριμένα: 

Α. Τροποποίηση διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των ΚΕΠ 

    Δεχόμαστε συνεχώς αναφορές συναδέλφων μας που αδυνατούν να 

αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους την ώρα λήξης της απογευματινής βάρδιας, 

λόγω μεγάλης προσέλευσης κοινού. Σε πολλές περιπτώσεις η καθυστέρηση φτάνει 

και τη μία ώρα και δυστυχώς συνοδεύεται από ένταση με τους πολίτες που 

απαιτούν να εξυπηρετηθούν εκτός ωραρίου λειτουργίας των ΚΕΠ. 

     Επομένως, κρίνεται επιβεβλημένο το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ 

και προσέλευσης κοινού να τροποποιηθεί, ώστε να μην συμπίπτει με την ώρα λήξης 

της απογευματινής βάρδιας των υπαλλήλων των ΚΕΠ. 

 

Β. Τροποποίηση του άρθρου 84 του ν.4484/2017 (Α΄110) όπως ισχύει 

μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 260 του ν.4555/2018 (Α΄133) 

     Από την έναρξη ισχύος του άρθρου 84 του ν. 4484/2017 (Α΄110 ) που 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 260 του ν.4555/2018 (Α΄133) μέχρι σήμερα έχουν 

παρέλθει δυόμισι έτη, χωρίς οι διατάξεις του να έχουν εφαρμοστεί, διότι κανένας 

Δήμος δεν έχει προβεί σε κρίσεις για την πλήρωση θέσεων ευθύνης.  

     Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι Δήμαρχοι τοποθετούν αναπληρωτές 

προϊσταμένους σε οργανικές μονάδες ΚΕΠ υπαλλήλους χωρίς μια μέρα υπηρεσίας 

σε ΚΕΠ, αμέσως μετά τη μετάταξή τους στον κλάδο ΔΥΠ.  

     Τέλος, σημειώνουμε ότι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ δεν έχουν τη δυνατότητα 

να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης σε οργανικές μονάδες ΚΕΠ εν ελλείψει υπαλλήλων 

των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ με την απαιτούμενη υπηρεσία σε ΚΕΠ, παρά το ότι οι 

ίδιοι διαθέτουν πολύτιμη, έως και 19ετή, υπηρεσία σε ΚΕΠ και ενώ οι Δήμοι στους 

οποίους υπηρετούν αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό. 



 

     Για όλες τις ανωτέρω στρεβλώσεις και με στόχο την ισότιμη διεκδίκηση θέσης 

ευθύνης σε οργανικές μονάδες ΚΕΠ, παρακαλούμε να τροποποιηθεί το εν λόγω 

άρθρο νόμου με τις ακόλουθες πρόνοιες: 

• Οι τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης οργανικών μονάδων ΚΕΠ που 

ρυθμίζονται να αφορούν προϊσταμένους και αναπληρωτές προϊσταμένους.  

• Να αυξηθούν τα έτη αποκλειστικής υπηρεσίας σε ΚΕΠ σε τουλάχιστον δέκα 

(10).  

• Να είναι απαραίτητη για τους υπαλλήλους όλων των κλάδων η 10ετής 

αποκλειστική υπηρεσία σε ΚΕΠ.  

• Να δύνανται να καταλάβουν θέση ευθύνης σε οργανικές μονάδες ΚΕΠ, 

υπάλληλοι όλων των κλάδων κατηγορίας ΔΕ με 10ετή αποκλειστική 

υπηρεσία σε ΚΕΠ, ελλείψει υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ με την 

ανωτέρω υπηρεσία.  

 

Με τιμή 

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

   

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 
 


