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ΘΕΜΑ:  Πληθυσμιακό όριο διατάξεων παρ. 10 άρθρου 45 του Ν.3979/2011 

 
Κύριε Υπουργέ, 

Κύριε Υφυπουργέ, 

     Το πληθυσμιακό όριο των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 45 του 
Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α), μέχρι το οποίο με αποφάσεις Δημάρχων επιτρέπεται να 

ανατίθενται σε υπαλλήλους ΚΕΠ κλάδου Δ.Υ.Π. καθήκοντα συναφή με τον κλάδο 
τους για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών των Δήμων, δεν τροποποιήθηκε 
ποτέ και από κανέναν Υπουργό ή Υφυπουργό που είχε υπό την εποπτεία του τα ΚΕΠ. 
Ούτε βέβαια από τον σημερινό πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν 
διετέλεσε Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο 
οποίος είχε αντιληφθεί ότι οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη 
παρεμβατικότητα των Δημάρχων και θα έθετε τη εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ σε 
μεγαλύτερο κίνδυνο.  

     Οι εν λόγω διατάξεις ψηφίστηκαν –κάποιοι γνωρίζουν καλά την ιστορία μας- όχι 
ακριβώς για να εξυπηρετηθούν υπηρεσιακές ανάγκες Δήμων, αλλά κυρίως για να 
τεθούν όροι, όριο και φρένο στις αυθαιρεσίες της πλειονότητας των αιρετών, οι 
οποίοι ουδέποτε εφάρμοσαν τις αλλεπάλληλες εγκυκλίους περί ανεπίτρεπτων 
αλλότριων καθηκόντων σε μονίμους και συμβασιούχους των ΚΕΠ. Δόθηκε χώρος 
περιορισμένος, δηλαδή, εκεί που θεωρητικά δεν θα υπήρχε σημαντική επίπτωση στη 
λειτουργία των ΚΕΠ, για να αποκλειστεί ριζικά δια νόμου άλλος χώρος απεριόριστος 
στην κάθε αυθαιρεσία. Κι ενώ δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα διατάξεις νόμων και 
εφαρμοστικές εγκύκλιοι να επιβάλουν την ορισθείσα τάξη, αίφνης υπάρχουν σκέψεις 
να δημιουργηθεί νέο, μεγαλύτερο, «πεδίον δόξης λαμπρόν».  

     Σημειώνουμε ότι από την ανάληψη καθηκόντων των νέων Δημοτικών Αρχών, τα 
κρούσματα μη σύννομων αποφάσεων εκ μέρους των Δημάρχων έχουν 
πολλαπλασιαστεί. Συγκεκριμένα, Δήμαρχοι αναθέτουν αλλότρια καθήκοντα σε 
υπαλλήλους κλάδου Δ.Υ.Π., -ακόμα και σε ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας πληθυσμού άνω 
των 5.000 κατοίκων- αδιαφορώντας για νόμους και εγκυκλίους ή πιέζουν για νέες 
ρυθμίσεις, ώστε να μπορούν να μετακινούν κατά το δοκούν τους υπαλλήλους του 
κλάδου σε άλλες υπηρεσίες των Δήμων. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές αυτό 
συμβαίνει με τη σιωπηρή συμφωνία του εποπτεύοντος Υπουργείου, καθώς, παρά τις 
επίσημες καταγγελίες μας δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο συμμόρφωσής τους. 



 

     Οποιαδήποτε μεταβολή πληθυσμιακών ορίων προς τα πάνω, σημαίνει ουσιαστικά, 

ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο των ΚΕΠ από τους εκάστοτε Δημάρχους και περαιτέρω 
αποψίλωση των ΚΕΠ από στελεχικό δυναμικό, με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζεται 
πλέον ο Θεσμός των ΚΕΠ όπως σχεδιάστηκε, αλλά να έχει προκύψει κάτι άλλο στη 
θέση του με άγνωστη κατάληξη για την εξυπηρέτηση των πολιτών.  

     Για την Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 45 
του Ν. 3979, όπως ισχύουν, είναι ήδη εξαιρετικά προβληματική και με πολλά κενά, 

πόσο μάλλον αν ήθελε υπάρξει τροποποίηση επί τα χείρω, με διεύρυνση του 

πληθυσμιακού ορίου εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η ανάθεση καθηκόντων σε 
υπαλλήλους ΚΕΠ.  

     Με το με Α.Π. 19/20-03-2017 έγγραφό μας προς την πρώην Υπουργό 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 45, 
παρ. 10 του Ν. 3979/2011, όπως ισχύει» είχαμε ζητήσει  τροποποίηση των δύο 
εδαφίων της ώστε, α) να μην επιτρέπεται με αποφάσεις Δημάρχων η ανάθεση 
καθηκόντων σε υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. και β) να καλύπτονται μόνο 
έκτακτες και επείγουσες ανάγκες με μετακινήσεις υπαλλήλων κλάδου Δ.Υ.Π. από 
ΚΕΠ σε ΚΕΠ. 

     Άλλωστε, πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας είναι πως ο πλήρης έλεγχος των ΚΕΠ 
και των υπαλλήλων τους πρέπει να περάσει στο Εποπτεύον Υπουργείο με την 
υπαγωγή τους σε αυτό. 

     Ως εκ των ανωτέρω, όπως αντιλαμβάνεστε, κάθε πολιτική ενέργεια προς την 
αντίθετη κατεύθυνση από την πλήρη απεξάρτηση των ΚΕΠ από τους Ο.Τ.Α. 
α΄βαθμού για εμάς θα αποτελέσει «casus belli».  

     Ελπίζοντας ότι δεν θα χρειαστεί και ότι δεν θα φτάσουμε εκεί, παρακαλούμε για 
τις πολιτικές εκείνες που θα επιτρέψουν την τυπική και ουσιαστική αυτοτέλεια του 
Θεσμού των ΚΕΠ.   
 

                                                 

                                                     Με τιμή 

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

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 

 

    


