
 

Ακινα, 7 Σεπτεμβρίου 2020 

Επίκαιρη Ερώτηςη 

Προσ τον κ. Υπουργό Εςωτερικών  

Θζμα: Καθεςτώσ επιςφάλειασ για τουσ διοριςθζντεσ δημοτικοφσ υπαλλήλουσ με την 
προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ.   

Σε ςυνζχεια τθσ από 20/7/2020 επίκαιρθσ ερώτθςισ μου με κζμα τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν 

οι προςλθφκζντεσ τθσ προκιρυξθσ 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, επανζρχομαι ςτο κζμα κακώσ θ ζκδοςθ τθσ 

εγκυκλίου με αρικμό 253/28.7.2020 του ΥΠΕΣ δεν ζλυςε τα προβλιματα που ζχουν δθμιουργθκεί. 

Θυμίηω ότι δφο χρόνια μετά επικρατεί ακόμα ςφγχυςθ ςτουσ διμουσ ςχετικά με τα εργαςιακά τουσ 

ηθτιματα.  

Σφμφωνα με τον Ν. 4674/2020, άρκρο 79, παρ. 9, ο χρόνοσ υπθρεςίασ που διανφκθκε με βάςθ τουσ 

προςωρινοφσ πίνακεσ του Α.Σ.Ε.Π. ςε οποιονδιποτε ΟΤΑ, ςε κζςθ τθσ ίδιασ κατθγορίασ και 

ειδικότθτασ λογίηεται ωσ χρόνοσ πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ διοριςμοφ και προςμετράται για 

τθ ςυμπλιρωςθ τθσ διετοφσ δοκιμαςτικισ υπθρεςίασ. Ωςτόςο ςτθν πράξθ φαίνεται ότι ςε πολλζσ 

περιπτώςεισ θ ‘κατθγορία’ του υπαλλιλου άλλαξε το διάςτθμα ανάμεςα ςτουσ προςωρινοφσ, 

οριςτικοφσ και αναμορφωμζνουσ πίνακεσ και ςυνεπώσ προκφπτει πρόβλθμα με τθν ςυμπλιρωςθ τθσ 

2ετοφσ δοκιμαςτικισ υπθρεςίασ. Ωσ προσ τθν 7ετία που τίκεται ωσ προχπόκεςθ για τθν όποια 

απόςπαςθ, μετακίνθςθ ι μετάταξθ (άρκρο 74) των διοριςκζντων με τθν 3Κ, θ άνιςθ μεταχείριςθ και 

θ δθμιουργία εξαιρζςεων ςτον Δθμοςιοχπαλλθλικό Κώδικα αντιβαίνει ςτο Σφνταγμα τθσ χώρασ. 

Τζλοσ, μετά τον αποκλειςμό των δθμοτικών υπαλλιλων κακαριότθτασ από το ζκτακτο επίδομα του 

κορωνοϊοφ, θ κυβζρνθςθ τθσ Ν.Δ. εξακολουκεί να διαπραγματεφεται τθν κατάργθςθ τθσ ζνταξθσ των 

εργατών κακαριότθτασ των διμων ςτα ζνςθμα των Βαρζων και Ανκυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ). 

Ερωτάται ο κ. Υπουργόσ: 

1. Θα αποςφρετε το άρκρο 74 ‘Υποχρζωςθ παραμονισ ςε ανταποδοτικζσ υπθρεςίεσ ΟΤΑ’ του 

Ν. 4674/2020 το οποίο προβλζπει τθν άνιςθ μεταχείριςθ ανάμεςα ςτουσ προςλθφκζντεσ 

τθσ 3Κ/2018 και τουσ υπόλοιπουσ υπαλλιλουσ των ΟΤΑ; 

2. Πώσ είναι δυνατό να ηθτά θ εγκφκλιοσ (και το άρκρο 79, παρ. 9, Ν. 4674/2020) τθν αναςτολι 

μονιμοποίθςθσ προςλθφκζντων με τθν 3Κ/2018 που ζχουν κλείςει διετία, αν χωρίσ δικι 

τουσ υπαιτιότθτα δεν ολοκλθρώνεται θ αξιολόγθςι τουσ και ενώ είναι ςαφζσ ςτον 

δθμοςιοχπαλλθλικό κώδικα ότι θ οποια αξιολόγθςθ πρζπει να ολοκλθρώνεται εντοσ τθσ 

διετίασ;  

Ο ερωτών Βουλευτήσ 
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