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Α.Π.: 52 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  

1. Την Πέμπτη 08/12/2022 και την Παρασκευή 09/12/2022 πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα στο Πνευματικό Κέντρου του Δ. Αθηναίων το τακτικό πανελλαδικό 
συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π με θέματα ημερησίων διατάξεων:   

 - Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις και την συνάντηση του Δ.Σ με τον 
Υφυπουργό κ. Λιβάνιο και των μέχρι τώρα πεπραγμένων της Ομοσπονδίας. 
 - Αναβάθμιση ΚΕΠ και θεσμικό πλαίσιο.  
Στο συνέδριο κατά την πρώτη μέρα των διεργασιών παρευρέθηκε και ο δικηγόρος 
κ. Περπατάρης όπου έγινε συζήτηση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο(ένταξη στο 
υπουργείο ή υφιστάμενο καθεστώς). Κατόπιν πρότασης του Σωματείου 
Νοτιοδυτικής Ελλάδας, που ψηφίστηκε από τους συνέδρους θα ενημερωθούν τα 
μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν, θα 
παρθεί η τελική απόφαση από το αποτέλεσμα που θα προκύψει και κατόπιν θα 
σταλεί η πρότασή μας στο Υπουργείο. 
 - Επίδομα, κίνητρο απόδοσης, μισθολόγιο. 
Η γνώμη του νομικού ήταν να επιμείνουμε στο μόνιμο επίδομα και ένα 
μισθολόγιο που θ' ανταποκρίνεται στην εργασία και τη προσφορά μας. 
   Για περισσότερες λεπτομέρειες οι συνάδελφοι θα ενημερωθούν από τα 
αρμόδια σωματεία τους. 

 

2.  Την Πέμπτη 08/12/2022 το Δ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π είχε συνάντηση στο 
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τον Υφυπουργό Κ. Λιβάνιο όπου 
συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

- Κίνητρο απόδοσης- υπερωρίες 
Ο Υφυπουργός ενημερώθηκε για το ανεφάρμοστο άρθρο της υπερωριακής 

αποζημίωσης, ενώ εκφράσαμε έντονα τη δυσαρέσκεια μας και την απαίτηση μας 
για μόνιμο επίδομα. Ως προς το πρώτο ζήτημα δεν μπορεί να προβεί σε άλλες 
ενέργειες και να δεσμεύσει τους δημάρχους, ενώ ως προς το μόνιμο επίδομα, η 
αιτιολογία ήταν το ενιαίο μισθολόγιο που δεν μπορεί να τροποποιηθεί καθώς θα 
υπάρχει αρνητική απάντηση απ’ το Υπουργείο οικονομικών. Μετά από επιμονή 
ανέφερε το μπόνους παραγωγικότητας που έχει πρόσφατα νομοθετηθεί και 
ζήτησε να γίνει κάποια πρόταση. Εκφέραμε τις αντιρρήσεις μας διότι παρουσιάζει 
προβλήματα καθολικότητας, γεγονός το οποίο παραδέχτηκε. Παρ΄ όλα αυτά θα 
υπάρξει επικοινωνία προκειμένου να στείλουμε το αίτημά μας και να 
προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση για τους εργαζόμενους. 
- Ωράριο λειτουργίας ΚΕΠ 

Εξακολουθεί να ισχύει η εγκύκλιος του Σεπτεμβρίου ως έχει και θα 
είμαστε σε επαφή εάν προκύψουν προβλήματα ή μεμονωμένες περιπτώσεις. 
 
 



 
- Προϊστάμενοι ΚΕΠ 

Υπήρξε θετική ανταπόκριση για το ζήτημα των θέσεων ευθύνης. 
- Οργάνωση και λειτουργία-Αναβάθμιση ΚΕΠ 

Αναφέρθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην ανάθεση και 
διεκπεραίωση των διαδικασιών, την ακαταλληλότητα κτιρίων και εξοπλισμού, την 
έλλειψη προσωπικού, την αυθαιρεσία των δημάρχων και την προϋπηρεσία. Έγινε 
κατανοητό και αποδεκτό από την πλευρά του Υπουργείου η ανάγκη ρύθμισης ώστε 
στο νομοθετικό πλαίσιο να υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανάθεσης, 
έγκαιρη ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων, καθώς επίσης να υπάρχει 
χρονοδιάγραμμα και προγραμματισμός των νέων διαδικασιών. Μας επιβεβαίωσαν 
ότι αυτή είναι η πρόθεσή τους και θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη. Επίσης σχετικά 
με την αναβάθμιση των ΚΕΠ μας πληροφόρησαν ότι έχει ενταχθεί το σύνολο των 
Δήμων, η διαδικασία για τον τεχνολογικό εξοπλισμό έχει στενά όρια (λόγω του 
Ταμείου Ανάκαμψης) και πρέπει μέχρι τέλος του χρόνου να ολοκληρωθεί η 
ανάθεση, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει η κτιριακή αναβάθμιση. 

 

3. Τέλος το Δ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π την Τετάρτη 07/12/2022 πραγματοποίησε δύο 

συναντήσεις στην Βουλή των Ελλήνων με εκπροσώπους των κομμάτων ΜέΡΑ25 και 

ΣΥΡΙΖΑ. 

Στην πρώτη συνάντηση που έγινε με το ΜέΡΑ25 συμμετείχαν μέλη του 

Πολιτικού σχεδιασμού, ο Διευθυντής της Κ.Ο. κ.Σμυρλής Αλέξης, η κα. Νούλα Χρύσα 

αναπληρώτρια συντονίστρια Τομέα Δημόσιας Διοίκησης ως εκπρόσωπος της 

βουλεύτριας κας Σ. Σακοράφα, καθώς και μέλος του Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

κα Κασσή Αλίκη. 

Στην δεύτερη συνάντηση με το ΣΥΡΙΖΑ παρευρέθηκαν ο Βουλευτής Ευβοίας 

και αναπληρωτής τομεάρχης εσωτερικών, υπεύθυνος αυτοδιοίκησης, κ. 

Χατζηγιαννάκης Μίλτος και ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Θεοδωράκης Γρηγόρης. 

Οι συναντήσεις έγιναν κάτω από θετικό κλίμα και υπήρξε σύγκλιση απόψεων 

για τα ζωτικά θέματα που αφορούν την υπηρεσία και δεσμεύτηκαν για επικοινωνία, 

συνεργασία και στήριξη προς τον θεσμό και ανάληψη πολιτικών και 

κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών.                                                                                   

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