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ΠΡΟΣ:    

 Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης  
 Κύριο Κυριάκο Πιερρακάκη 
 Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης  
 Κύριο Λιβάνιο Θεόδωρο 

 
 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΔΥΠ 

 Σχετικά: (α) το ΑΠ 3/20-01-2020 έγγραφο της ΠΟΣΕ ΚΕΠ  

                (β) το ΑΠ 18/30-10-2018 έγγραφο της ΠΟΣΕ ΚΕΠ 

 

Κύριε Υφυπουργέ,  

    Το εργασιακό ζήτημα που εκκρεμεί εδώ και χρόνια και αφορά την 

αναγνώριση της προϋπηρεσίας εργαζομένων στα ΚΕΠ με συμβάσεις μίσθωσης 

έργου, οι οποίοι δεν είχαν θετική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου για διάφορους 

λόγους ( αλλαγή εκπαιδευτικής κατηγορίας, ετεροχρονισμένο αίτημα κ.α), θα πρέπει 

να επιλυθεί και να αρθεί η ανισότητα. 

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4305/2014, 

οι υπάλληλοι των ΚΕΠ είχαν τη δυνατότητα αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους με 

συμβάσεις μίσθωσης έργου, στις οποίες όμως δεν υπήρχε η πρόβλεψη της αλλαγής 

εκπαιδευτικής κατηγορίας (από ΔΕ ή ΤΕ σε ΤΕ ή ΠΕ) με αποτέλεσμα κάποιοι 

εργαζόμενοι να μην απολαμβάνουν την αντίστοιχη μισθολογική εξέλιξη. Το γεγονός 

αυτό αποτελεί μια χρόνια αδικία καθώς οι υπάλληλοι των ΚΕΠ κατά τη διάρκεια 

της προϋπηρεσίας τους δεν είχαν διαχωρισμό καθηκόντων ή μισθολογική 

διαφορά ανάλογα με την εκπαιδευτική τους βαθμίδα και το αντικείμενο 

εκπαίδευσης, ενώ προαπαιτούμενο προσόν για το διορισμό τους και για τις 

τρεις κατηγορίες ήταν η προϋπηρεσία σε ΚΕΠ. Επίσης σύμφωνα με το 

ν.4558/2018 επιτρέπονται μετατάξεις από ΚΕΠ σε ΚΕΠ εντός του ίδιου ή άλλου 

δήμου σε κενή θέση ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, γεγονός που ενισχύει το κοινό 

αντικείμενο εργασίας και το εύλογο αίτημά μας. 

Με το ν.4369/2016 αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας μόνο όμως βαθμολογικά ενώ η τροποποίηση που έγινε με  το αρ.44 του 

ν.4569/2018, σχετικά με τη  μετάταξη  από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία 

προσμετρά στη μισθολογική εξέλιξη το σύνολο της υπηρεσίας που έχει 

διανυθεί και λαμβανόταν υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα 

Μ.Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Προκύπτει λοιπόν ότι οι υπάλληλοι 

των ΚΕΠ πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο  για τη μισθολογική τους 



 
εξέλιξη, όταν αναγνωρίζεται το ζήτημα της εκπαιδευτικής βαθμίδας και η σχέση 

εργασίας μίσθωσης έργου δεν μπορεί να αποτελεί πρόβλημα, ιδιαίτερα αν 

λάβουμε υπ΄ όψιν ότι έχουν εκδοθεί πολλές δικαστικές αποφάσεις  αφού 

κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.   

Επιπλέον επειδή θεωρείται ότι οι διατάξεις του ν. 4305/2014 καταργήθηκαν 

μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, εργαζόμενοι οι οποίοι κατέθεσαν το αίτημά 

τους μετά την ισχύ του παραπάνω νόμου, αν και πληρούσαν τις προϋποθέσεις 

βρέθηκαν στην ίδια δυσμενή θέση. 

Το δημοσιονομικό κόστος είναι αμελητέο, αποτελεί όμως θέμα ηθικής 

και  αξιοκρατικής αντιμετώπισης. Δεν είναι δίκαιο ορισμένοι υπάλληλοι των οποίων 

η εμπειρία έχει συμβάλει εξίσου στο θεσμό, να αποκλείονται από τη δυνατότητα 

αναγνώρισης της εμπειρίας τους, με αιτιολογία είτε την επιμόρφωση που κατέχουν, 

είτε τη σχέση εργασίας, είτε το χρονικό περιορισμό, δημιουργώντας υπαλλήλους δύο 

ταχυτήτων, ενώ έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα, την ίδια εργασιακή εμπειρία και 

ανταποκρίνονται στα ίδια καθήκοντα, αλλά να αμείβονται λιγότερο. 

Η διευθέτηση του ζητήματος, αποτελεί ένα διαρκές αίτημα, καθώς έχει 

αναφερθεί επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια, έγινε αποδεκτή η ανάγκη 

επίλυσής του, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία τροποποίηση προς αυτή τη 

κατεύθυνση. 

Ζητάμε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του 

προβλήματος, ώστε να αναγνωριστεί αναδρομικά η προϋπηρεσία των 

υπαλλήλων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ανεξάρτητα από το είδος της 

σύμβασης, της κατηγορίας εκπαίδευσης ή του πτυχίου που κατείχαν 

προκειμένου να αρθεί η όποια διάκριση επιφέρει και να υπάρξει ίση 

αντιμετώπιση των εργαζομένων.                               

 

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