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ΠΡΟΣ: 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

(Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)                           
 

 

ΘΕΜΑ: “Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. για 
παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την κάλυψη αναγκών για την 
προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού covid 19” 

 

Κύριε Υφυπουργέ, 
 

Κατόπιν της ψήφισης της σχετικής τροπολογίας στις 20/01/2022 και 
τη βούληση του υπουργείου να χορηγηθεί αποζημίωση μέσω υπερωριακής 
απασχόλησης στους υπαλλήλους των ΚΕΠ , σας παραθέτουμε τα παρακάτω 
ερωτήματα καθώς και τις επισημάνσεις μας, αναμένοντας την άμεση 
ανταπόκρισή σας: 

 

1. Η ρύθμιση αφορά υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και 
παρέχεται η δυνατότητα στον κάθε δήμαρχο να το πράξει χωρίς όμως να 
είναι δεσμευτικό. Δεν διασφαλίζεται η συναίνεση των δημάρχων όπως 
επίσης δεν διασφαλίζεται ενιαία ο αριθμός των ωρών, ώστε να υπάρχει μια 
ομοιόμορφη αντιμετώπιση για το έργο όλων των υπαλλήλων ανεξαιρέτως. 
 

2. Η δαπάνη βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ και ως εκ τούτου 
προκύπτει ένα επιπλέον εμπόδιο, ειδικά εφόσον βρισκόμαστε ήδη στο τέλος 
Ιανουαρίου και η πρόβλεψη αναφέρεται στο πρώτο τρίμηνο του έτους. 
 

3. Αυτή η αποζημίωση αφορά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, 
δηλαδή μας δίνετε αυτό το ελάχιστο ποσό μη λαμβάνοντας υπόψη τη 
συμβολή μας στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης εδώ και δύο 
χρόνια , χωρίς καμία πρόβλεψη για το προηγούμενο χρονικό διάστημα. 
Εργαστήκαμε σκληρά και παραγωγικά σηκώνοντας όλο το βάρος της 
γραφειοκρατίας της πανδημίας και βέβαια των κινδύνων του covid 19 και 
συνεχίζουμε γιατί κατανοούμε όλοι την κρίσιμη κατάσταση για τη χώρα. 
 

4. Βρισκόμαστε ξανά σε μια χρονοβόρα κατάσταση επαφών με τους 
Δημάρχους, με αποφάσεις που θα πρέπει να πάρουν οι ίδιοι, οδηγούμενοι 
σε μια αβέβαιη κατάσταση συνυπολογίζοντας ότι μέχρι σήμερα οι υπάλληλοι 
των ΚΕΠ δεν παίρνουν υπερωρίες διότι δεν υπάρχει αυτή η βούληση από 
τους Δημάρχους εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. 
 

5. Παρά την αιτιολόγηση της εν λόγω αποζημίωσης: << κρίνεται αναγκαία 
ως αντιστάθμισμα, αλλά και ως αναγνώριση της ουσιώδους συμβολής των 



 

υπαλλήλων ΚΕΠ , πλέον των λοιπών καθηκόντων τους .....>>, όπου 
αποτυπώνεται η προσφορά μας, εν τούτοις δεν ανταμείβει την 
αποδοτικότητα μας ως μοναδικό γκισέ του δημοσίου πλείστων άλλων 
αρμοδιοτήτων όταν σε άλλες υπηρεσίες δρομολογούνται επιδόματα, bonus 
κ.α . και αποτελεί αδικία προς εμάς αλλά και προς το θεσμό. H 
αναποτελεσματικότητα του νομοθετήματος είναι δεδομένη καθώς και οι 
ανισότητες που θα προκύψουν από την αποδοχή του ή όχι των αιρετών. 
 

Με βάση τα ανωτέρω, ζητάμε την άμεση αναπροσαρμογή του ώστε να 
καλύψει το σύνολο των συναδέλφων ως προς την πλήρη , ισότιμη και 
δίκαιη εφαρμογή του για όλους τους εργαζόμενους των ΚΕΠ, θεωρούμε ότι 
είναι αναγκαία μια διαφορετική αντιμετώπιση-επιβράβευση της εργασίας 
μας και πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να συζητήσουμε. 
 

                                                                                                                     

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

 

  

             

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       

          

       ΚΟΧΥΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
  

            

             

             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

        ΤΣΑΜΙΤΑΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

                      

 


