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                                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
       ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. ΜΕ ΤΟΝ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ     
Κ. ΛΙΒΑΝΙΟ 

 

 

   Την πέμπτη 03/03/2022 πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο ψηφιακής 
διακυβέρνησης η προγραμματισμένη συνάντηση του Δ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π 
με τον υφυπουργό κ. Λιβάνιο.  
 

    Η ατζέντα της συνάντησης περιελάμβανε τα παρακάτω θέματα: 
  1. Ασφάλεια 

  2. Υπερωρίες-μόνιμο επίδομα 

  3. Προσωπικό-Προϋπηρεσία. 
  4. Έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών 

  5. Υπαγωγή στο υπουργείο 

 

     

     Για την ασφάλεια των κεπ έγινε αναφορά στα προβλήματα που 
υπάρχουν και ζητήθηκε να αλλάξει η λειτουργία των κεπ που ισχύει από τις 
06/09/2021 που αναφέρει ότι τα κεπ με 3 υπαλλήλους 
συμπεριλαμβανομένου και του προϊστάμενου θα λειτουργούν με διευρυμένο 
ωράριο και να γίνουν 5 υπάλληλοι για να υπάρχουν τουλάχιστον 2 άτομα 
στην απογευματινή βάρδια. Η απάντηση που δόθηκε είναι ότι προβλέπεται 
μέσω των Δήμων αναβάθμιση όλων των ΚΕΠ με ενιαίες προδιαγραφές και 
κουμπί συναγερμού στα γραφεία για μεγαλύτερη ασφάλεια. Για το θέμα με 
την λειτουργία των ΚΕΠ δεσμεύτηκαν ότι θα επεξεργαστούν το αίτημα μας 
γιατί θα περιοριστούν τα ΚΕΠ που θα έχουν απογευματινό ωράριο.  
 

    Για το θέμα των υπερωριών μας ενημέρωσαν ότι έχει ανατεθεί στους 
Δημάρχους αλλά μετά την αναφορά μας στα προβλήματα που υπάρχουν και 
την άρνηση των Δημάρχων, απάντησε ο κ. υφυπουργός ότι θα το αναλάβει 
προσωπικά ο ίδιος και υποσχέθηκε αναδιατύπωση στην διάταξη ώστε να 
λυθεί το θέμα και να το λάβουν όλοι οι υπάλληλοι.  
    Σχετικά με την παροχή μόνιμου επιδόματος αρνήθηκε κάθε συζήτηση 
λόγω της οικονομικής και κατάστασης που επικρατεί.  
 

    Όσο αφορά την προκήρυξη των 144 θέσεων θα γίνει πρόσληψη από 
τους προσωρινούς πίνακες στο προσεχές διάστημα.  
 

     Για το ζήτημα της μη αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των υπαλλήλων 
που εκκρεμεί τέθηκαν οι νομικοί περιορισμοί του θέματος , έγινε απολύτως 
κατανοητό στον υφυπουργό το δίκαιο του αιτήματος μας και ζήτησε μια 



 

πρόσθετη ενημέρωση την οποία έλαβε και εγγράφως.  
 

    Για τις υλικοτεχνικές υποδομές όπως αναφέραμε και παραπάνω θα 
υπάρξει αναβάθμιση όλων των ΚΕΠ και εντός του έτους επίσης θα ξεκινήσει 
και το σύζευξης 2.  
 

    Τέλος,συζητήθηκε το θέμα των πιστοποιητικών νόσησης και θετικού 
διαγνωστικού ελέγχου και το πρόβλημα που υπάρχει αφού είναι ενεργά από 
την πρώτη μέρα και επιβεβαίωσαν ότι θα έρθουν σε επικοινωνία με το 
αρμόδιο υπουργείο υγείας για να βρεθεί λύση.  
 

    Η υπαγωγή των ΚΕΠ στο υπουργείο δεν συζητήθηκε λόγω χρονικού 
περιορισμού που είχε ο υφυπουργός.  
 

 

 

                                                                                                

                 

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

  

             

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       

 

  

           ΚΟΧΥΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

             

             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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