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ΘΕΜΑ:  Θέσπιση κινήτρου απόδοσης για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ. 

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Κύριε Υπουργέ Εσωτερικών, 

Κύριε Υπουργέ Οικονομικών, 

Κύριε Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Κύριε Υφυπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

 

     Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών κ. Βορίδη, εντός 

του έτους θα θεσπιστούν κίνητρα απόδοσης/παραγωγικότητας/στόχων στους 

υπαλλήλους στον Δημόσιο Τομέα.  

     Η παραγωγικότητα των υπαλλήλων των ΚΕΠ τα τελευταία 20 χρόνια είναι 

αντιστρόφως ανάλογη από τις οικονομικές τους απολαβές καθώς συγκαταλέγονται -

αν όχι στην τελευταία- στις τελευταίες θέσεις των αμειβομένων του Δημοσίου. 

     Σε όλες μας τις προσπάθειες για χορήγηση επιδόματος γκισέ βρίσκαμε πάντα 

τείχος με τη δικαιολογία ότι κάτι τέτοιο θα άνοιγε τον ασκό του Αιόλου και για άλλες 

υπηρεσίες γκισέ. Πλέον, όμως, τα ΚΕΠ τείνουν να λειτουργούν σχεδόν ως το 

αποκλειστικό γκισέ του Δημοσίου.  Επομένως, αυτή η παράμετρος έχει εκλείψει.  

     Θεωρούμε λοιπόν πως οι υπάλληλοι των ΚΕΠ θα πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα 

ανταμειφτούν με οποιοδήποτε κίνητρο απόδοσης, το οποίο θα λειτουργήσει και 

αποτρεπτικά στον μεγάλο όγκο αποχωρήσεων συναδέλφων από τα ΚΕΠ (μέσω 

κινητικότητας, κ.τ.λ.) καθώς δεν υπάρχει πλέον κανένα κίνητρο παραμονής τους 

στην υπηρεσία. 

     Ακολούθως παραθέτουμε τρεις προτάσεις μας, η κάθε μία από τις οποίες 

πιστεύουμε ότι έχει ρεαλιστικό ετήσιο συνολικό κόστος για το πλήθος των 

συναδέλφων μας και κυρίως χαμηλό σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρουν.     

     Για τους λόγους αυτούς σας παρακαλούμε να υπάρξει σχετική πρόβλεψη 

στον επικείμενο προϋπολογισμό του νέου έτους. 

 

 



 

Ι. Πρόταση Α 

Για την αποδοτικότητα των υπαλλήλων Κ.Ε.Π., την προσαρμογή των υπηρεσιών και 

του προσωπικού στις απαιτήσεις των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και τη διαρκή 

βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, χορηγείται μηνιαίως χρηματικό ποσό ως 

κίνητρο απόδοσης, οριζόμενο ως εξής: 

Σε κάθε υπάλληλο ανεξαρτήτως κλάδου και κατηγορίας που υπηρετεί σε Κ.Ε.Π., 

χορηγείται ως κίνητρο απόδοσης ποσό εκατό (100) ευρώ. 

Τα ποσά της ανωτέρω περίπτωσης της παρούσας παραγράφου προσαυξάνονται κατά 

δέκα (10) ευρώ για κάθε έτος πραγματικής υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε Κ.Ε.Π., με 

ανώτατο όριο τα δέκα (10) έτη. 

Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που 

χορηγεί η διεύθυνση προσωπικού του εκάστοτε Δήμου. 

ή εναλλακτικά 

Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται από τον προσωπικό φάκελο του κάθε 

υπαλλήλου που διατηρεί η διεύθυνση προσωπικού του εκάστοτε Δήμου. 

Η τρέχουσα κατάσταση του υπαλλήλου και η παρουσία του σε ΚΕΠ αποδεικνύεται 

από την ύπαρξη κωδικών δημόσιας διοίκησης με πρόσβαση στις θυρίδες των ΚΕΠ 

(διατηρείται αρχείο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης). 

 

ΙΙ. Πρόταση Β 

Για την αποδοτικότητα των υπαλλήλων Κ.Ε.Π., την προσαρμογή των υπηρεσιών και 

του προσωπικού στις απαιτήσεις των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και τη διαρκή 

βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, χορηγείται μηνιαίως χρηματικό ποσό ως 

κίνητρο απόδοσης, οριζόμενο ως εξής: 

Σε κάθε υπάλληλο ανεξαρτήτως κλάδου και κατηγορίας που υπηρετεί σε Κ.Ε.Π., 

χορηγείται ως κίνητρο απόδοσης ποσό δέκα (10) ΕΥΡΩ για κάθε έτος πραγματικής 

υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε Κ.Ε.Π. με ανώτατο όριο τα 200 ΕΥΡΩ. 

Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που 

χορηγεί η διεύθυνση προσωπικού του εκάστοτε Δήμου. 

ή εναλλακτικά 

Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται από τον προσωπικό φάκελο του κάθε 

υπαλλήλου που διατηρεί η διεύθυνση προσωπικού του εκάστοτε Δήμου.  

Η τρέχουσα κατάσταση του υπαλλήλου και η παρουσία του σε ΚΕΠ αποδεικνύεται 

από την ύπαρξη κωδικών δημόσιας διοίκησης με πρόσβαση στις θυρίδες των ΚΕΠ 

(διατηρείται αρχείο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης). 

 

ΙΙΙ. Πρόταση Γ 

Για την αποδοτικότητα των υπαλλήλων Κ.Ε.Π., την προσαρμογή των υπηρεσιών και 

του προσωπικού στις απαιτήσεις των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και τη διαρκή 

βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, χορηγείται μηνιαίως χρηματικό ποσό ως 

κίνητρο απόδοσης, οριζόμενο ως εξής: 

Σε κάθε υπάλληλο ανεξαρτήτως κλάδου και κατηγορίας που υπηρετεί σε Κ.Ε.Π., 

χορηγείται ως κίνητρο απόδοσης ποσό πενήντα (50) ευρώ. 

Για κάθε ένα (1) έτος πραγματικής υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε Κ.Ε.Π. το αρχικό 

ποσό των πενήντα (50) προσαυξάνεται με τα ποσά του ακόλουθου πίνακα με 

ανώτατο όριο τα δεκαπέντε (15) έτη. 



 

Έτη 

Προϋπηρεσίας  

Προσαύξηση 

(Ευρώ) 

1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

6 60 

7 70 

8 80 

9 90 

10 100 

11 110 

12 120 

13 130 

14 140 

15+ 150 

 

Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που 

χορηγεί η διεύθυνση προσωπικού του εκάστοτε Δήμου. 

ή εναλλακτικά 

Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται από τον προσωπικό φάκελο του κάθε 

υπαλλήλου που διατηρεί η διεύθυνση προσωπικού του εκάστοτε Δήμου. 

Η τρέχουσα κατάσταση του υπαλλήλου και η παρουσία του σε ΚΕΠ αποδεικνύεται 

από την ύπαρξη κωδικών δημόσιας διοίκησης με πρόσβαση στις θυρίδες των ΚΕΠ 

(διατηρείται αρχείο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης). 

 

                                                             

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

   

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

       
 
          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 
 
 
    


