
 

Αζήλα, 18 Ιαλνπαξίνπ 2021 

Δπίκαιπη Δπώηηζη 

Ππορ ηον κ. Υποςπγό Δζωηεπικών  

Θέμα: Γιαιώνιζη ηηρ επιζθάλειαρ για ηοςρ διοπιζθένηερ δημοηικούρ 
ςπαλλήλοςρ με ηην πποκήπςξη 3Κ/2018 ηος ΑΣΔΠ.   

Σε ζπλέρεηα ηωλ από 20/7/2020 θαη 7/9/2020 επίθαηξωλ εξωηήζεώλ κνπ κε ζέκα ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηωπίδνπλ νη πξνζιεθζέληεο ηεο πξνθήξπμεο 3Κ/2018 ηνπ 

ΑΣΕΠ, επαλέξρνκαη ζην ζέκα θαζώο δύνκηζε πιένλ ρξόληα κεηά από ηελ έθδνζε ηεο 

πξνθήξπμεο επηθξαηεί ζύγρπζε ζηνπο δήκνπο ζρεηηθά κε ηα εξγαζηαθά ηνπο 

δεηήκαηα.  

Σύκθωλα κε ηνλ Ν. 4674/2020, άξζξν 79, παξ. 9, ν ρξόλνο ππεξεζίαο πνπ 

δηαλύζεθε κε βάζε ηνπο πξνζωξηλνύο πίλαθεο ηνπ Α.Σ.Ε.Π. ζε νπνηνλδήπνηε ΟΤΑ, 

ζε ζέζε ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο θαη εηδηθόηεηαο ινγίδεηαη ωο ρξόλνο πξαγκαηηθήο 

δεκόζηαο ππεξεζίαο δηνξηζκνύ θαη πξνζκεηξάηαη γηα ηε ζπκπιήξωζε ηεο δηεηνύο 

δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο. Ωζηόζν ζηελ πξάμε θαίλεηαη όηη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε 

‘θαηεγνξία’ ηνπ ππαιιήινπ άιιαμε ην δηάζηεκα αλάκεζα ζηνπο πξνζωξηλνύο, 

νξηζηηθνύο θαη αλακνξθωκέλνπο πίλαθεο θαη ζπλεπώο πξνθύπηεη πξόβιεκα κε ηε 

ζπκπιήξωζε ηεο 2εηνύο δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο. Ωο πξνο ηελ 7εηία πνπ ηίζεηαη ωο 

πξνϋπόζεζε γηα ηελ όπνηα απόζπαζε, κεηαθίλεζε ή κεηάηαμε (άξζξν 74) ηωλ 

δηνξηζζέληωλ κε ηελ 3Κ, ε άληζε κεηαρείξηζε θαη ε δεκηνπξγία εμαηξέζεωλ ζηνλ 

Δεκνζηνϋπαιιειηθό Κώδηθα αληηβαίλεη ζην Σύληαγκα ηεο ρώξαο. 

Δπωηάηαι ο κ. Υποςπγόρ: 

1. Θα απνζύξεηε ην άξζξν 74 ‘Υπνρξέωζε παξακνλήο ζε αληαπνδνηηθέο 

ππεξεζίεο ΟΤΑ’ ηνπ Ν. 4674/2020 ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ άληζε κεηαρείξηζε 

αλάκεζα ζηνπο πξνζιεθζέληεο ηεο 3Κ/2018 θαη ηνπο ππόινηπνπο 

ππαιιήινπο ηωλ ΟΤΑ; 

2. Πώο είλαη δπλαηό λα δεηά ε εγθύθιηνο (θαη ην άξζξν 79, παξ. 9, Ν. 

4674/2020) ηελ αλαζηνιή κνληκνπνίεζεο πξνζιεθζέληωλ κε ηελ 3Κ/2018 

πνπ έρνπλ θιείζεη δηεηία, αλ ρωξίο δηθή ηνπο ππαηηηόηεηα δελ νινθιεξώλεηαη 

ε αμηνιόγεζή ηνπο θαη ελώ είλαη ζαθέο ζηνλ δεκνζηνϋπαιιειηθό θώδηθα όηη ε 

νπνηα αμηνιόγεζε πξέπεη λα νινθιεξώλεηαη εληόο ηεο δηεηίαο; Πόηε ζα 

νινθιεξωζεί ε αμηνιόγεζε; 

Ο επωηών Βοςλεςηήρ 

 
Κπίηων Απζένηρ 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

307

Ημερομ. Κατάθεσης:

18/1/2021

Ώρα κατάθεσης:

09:25'




