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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ  
 

 
Συνάδελφοι, 
                   Είναι γνωστό το θέμα το οποίο έχει ανακύψει το τελευταίο διάστημα το οποίο 
αφορά το άρθρο 84 του Ν. 4484/2017  που αναφέρεται στην κρίση της ιεραρχίας των ΚΕΠ μόνο 
από εργαζόμενους στα ΚΕΠ και μάλιστα με ειδικότητα ΔΥΠ. 
            Ο σύλλογος αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη ευαισθησία θεωρώντας 
ότι μία αντιπαράθεση μεταξύ της ομοσπονδίας (ΠΟΕ-ΟΤΑ) και εργαζομένων στα ΚΕΠ ούτε νόημα 
έχει ούτε προς το συμφέρον των εργαζομένων είναι. 
            Φωτογραφικές όμως διατάξεις οι οποίες ενέχουν και το στοιχείο της προσωπικής 
ιδιοτέλειας είναι ότι χειρότερο μπορεί να υπάρξει για τον οποιονδήποτε κλάδο των εργαζομένων 
και είναι άμεσα καταδικαστέες τέτοιες παρεμβάσεις διότι η οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση 
πρέπει να λειτουργεί χάριν του συνόλου και όχι χάριν προσωπικών συμφερόντων. 
             Με τη συγκεκριμένη διάταξη κινδυνεύουν απόλυτα τουλάχιστον οι εργαζόμενοι στο 
Δήμο Αθηναίων να εγκλωβιστούν για τα επόμενα 24 χρόνια εκτός από τρία άτομα τα οποία θα 
κριθούν στην πρώτη επιλογή της ιεραρχίας των ΚΕΠ. 
             Επειδή υπάρχουν δύο-τρία σημαντικά ζητήματα τα οποία αφορούν 
καθαριστικά τον εργασιακό βίο των εργαζομένων στα ΚΕΠ ο σύλλογος καλεί όσους 
εργαζόμενους των ΚΕΠ μπορούν να έρθουν την ΔΕΥΤΕΡΑ στις 13:30 μ.μ. στα γραφεία 
του συλλόγου να συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε την οποιαδήποτε θέση θα 
διαμορφώσει ο ΣΕΔΑ για τα ζητήματα των εργαζομένων στα ΚΕΠ. 
             Γνωρίζουμε καλά τις δυσκολίες του ωραρίου που υπάρχουν και της ώρας που γίνεται το 
κάλεσμα όμως θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη μια τέτοια συζήτηση και θα θέλαμε να είναι όσο 
πιο μεγάλη και αντιπροσωπευτική η παρουσία ώστε να συναποφασίσουμε για τα συγκεκριμένα 
θέματα, να γίνει μια αλληλοενημέρωση διότι την ίδια μέρα στις 15:00 μμ υπάρχει συνάντηση με 
την ΚΕΔΕ όπου θα συζητηθούν και αυτά τα θέματα και θα ακολουθήσει συνάντηση με την 
Υπουργό κα.Γεροβασίλη  
          Σας καλούμε και πάλι να είστε παρόντες σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα στις 
13:30μμ την Δευτέρα αντιλαμβανόμενοι συγχρόνως όλα τα προβλήματα τα οποία 
υπάρχουν λόγω του τρόπου λειτουργίας των ΚΕΠ                 
 

 

 


