
 

                                                                                                                        Αθήνα, 04/02/2020 
                                                                                     Α.Π.:  8   

         
                                                                                                                                                
                                                                            ΠΡΟΣ: 

                                                                            ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ  

                                                                            ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.     

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 

      Την Πέμπτη και Παρασκευή 30-31/01/2020 πραγματοποιήθηκε στο 

Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Αθηναίων, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 

Έκτακτο Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας.  

 

 

    Την Πέμπτη 30/1 ξεκίνησαν οι εργασίες του με τη συμμετοχή είκοσι οκτώ (28) 

αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών της.  

 

    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. ενημέρωσε το Σώμα για τη δράση του 

Δ.Σ. το τελευταίο δωδεκάμηνο, έγιναν ερωτήσεις, δόθηκαν απαντήσεις,  και 

ακολούθησαν τοποθετήσεις εκ μέρους των συνέδρων για τα θέματα που μας 

απασχολούν και αφορούν τη λειτουργία των ΚΕΠ και τους εργαζόμενους σε αυτά.  

  

    Υπήρξε γόνιμος προβληματισμός για την πορεία και μετεξέλιξη του Θεσμού των 

ΚΕΠ, για τις ανάγκες σε νέο μόνιμο προσωπικό, τα ζητήματα που εξακολουθούν να 

δημιουργούνται από τις αυθαιρεσίες των αιρετών σε βάρος συναδέλφων μας, τις 

διαδικασίες που διεκπεραιώνουμε, τα θέματα ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε κ.ά. 

και κατατέθηκαν προτάσεις για την επίλυση κάθε επιμέρους θέματος.  

 

 

    Την Παρασκευή 31/1 παρευρέθηκαν στο Συνέδριο και μίλησαν ο Υφυπουργός 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιος Γεωργαντάς και ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

κ. Διονύσιος Κυριακόπουλος. Νωρίτερα είχε απευθύνει χαιρετισμό, καλωσορίζοντας 

όλους, ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων κ. Βασίλειος Κορομάντζος, ως εκπρόσωπος του 

Δημάρχου Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη, που απουσίαζε στο εξωτερικό.  

 

    Από τον Υφυπουργό κ. Γεωργαντά, ο οποίος έδειξε ότι γνωρίζει καλά τα θέματα 

που μας απασχολούν, είχαν την ευκαιρία οι σύνεδροι να πληροφορηθούν διάφορα, 

μεταξύ των οποίων τα ακόλουθα:  

 

1. Θα υπάρξει πολύ σύντομα αλλαγή –θέμα χρόνου αποτελεί η δημοσίευση σε 

ΦΕΚ- στις ώρες εισόδου του κοινού στα ΚΕΠ με διευρυμένο ωράριο 

λειτουργίας, δηλαδή, είσοδος κοινού από Δευτέρα έως Παρασκευή μέχρι τις 

19.30 (αντί για 20.00) και Σάββατο μέχρι τις 13.30 (αντί για 14.00). 

2. Θα παρασχεθεί μετά τις απαραίτητες διασυνδέσεις η δυνατότητα online 

εκτύπωσης ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί από το 2013 και μετά.  

3. Τα νεογέννητα σύντομα δεν θα χρειάζεται να αποκτούν ΑΜΚΑ μέσω των 

ΚΕΠ. Με τη δήλωση γέννησης και μόνο θα προχωρούν οι διαδικασίες. 

4. Για τις ανάγκες των ΚΕΠ σε μόνιμο προσωπικό θα εκδοθεί προκήρυξη με 

αύξηση των θέσεων (πάνω από 200) και με στόχευση να ενισχυθούν ΚΕΠ 

με μεγάλο φόρτο εργασίας.  

5. Επιδιώκεται παλιές και νέες διαδικασίες να διεκπεραιώνονται μέσα σε 

σύντομο χρόνο, ηλεκτρονικά και online. 

 

 

 



 

6. Προβλέπεται αναβάθμιση του Θεσμού των ΚΕΠ ως υπηρεσίες μιας στάσης, 

με βελτιώσεις σε εγκαταστάσεις, υλικοτεχνικές υποδομές, θέματα 

ασφαλείας, προσφερόμενες υπηρεσίες, οργανωτική δομή και λειτουργία. 

7. Για τη διαμόρφωση κάθε νέου σχεδιασμού που αφορά τα ΚΕΠ ζητήθηκε η 

συμμετοχή και συνεργασία των εκπροσώπων των εργαζόμενων.  

8. Η προοπτική υπαγωγής των ΚΕΠ στο εποπτεύον Υπουργείο είναι ζήτημα που 

αντιμετωπίζεται θετικά. 

 

     Τα ΚΕΠ χαρακτήρισε ως Θεσμό καταξιωμένο στη συνείδηση των πολιτών ο 

Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κ. Κυριακόπουλος στη δική του ομιλία, αποδίδοντας τα 

εύσημα στους εργαζόμενους που στηρίζουν τη λειτουργία τους.  

 

     Αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης και τη 

μείωση της γραφειοκρατίας που επιδιώκονται, με αιχμή του δόρατος τα ΚΕΠ. 

Επίσης τόνισε ότι το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στέκεται αρωγός στην προσπάθεια αυτή και στο 

έργο των ΚΕΠ, ότι υπάρχει σχεδιασμός για την υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων εξειδικευμένων για στελέχη των ΚΕΠ καθώς και σύμφωνο 

συνεργασίας που έχει συνυπογραφεί με τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Γεωργαντά και 

κάλεσε τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ να αξιοποιήσουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες 

που προσφέρει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.   

 

     Στη συνέχεια αποχώρησαν οι επίσημα προσκεκλημένοι, εκτός από τη 

Διευθύντρια του Γραφείου Υφυπουργού, κυρία Γιάννα Χορμόβα, η οποία πρόθυμα 

παρέμεινε για σύντομο χρόνο κοντά μας, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα 

συναδέλφων, όπως της είχε ζητηθεί. 

     

     Ακολούθως, το Συνέδριο απασχολήθηκε με δευτερολογίες συνέδρων και 

συζήτηση επί θεμάτων και προτάσεων που είχαν υποβληθεί και, τέλος, προχώρησε 

σε ψηφοφορία και λήψη αποφάσεων. 

 

     Κατά γενική ομολογία, οι δηλώσεις του κυρίου Υφυπουργού, που έτυχαν 

επιδοκιμασίας και ικανοποίησης, προσφέρουν έδαφος αξιοποιήσιμο για συνεργασία 

και διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. Με τη στήριξη και την 

ομοψυχία των μελών της Ομοσπονδίας μας και μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή 

του τελευταίου Συνεδρίου μας, συνεχίζουμε τις προσπάθειες και επιδιώκουμε τη 

βέλτιστη πορεία και εξέλιξη του Θεσμού των ΚΕΠ, την αποτροπή κάθε επιβουλής 

και βλέψης αποδιοργάνωσής του, σύγχρονες ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες 

και ένα καλύτερο αύριο για τους εργαζόμενους.   

      

       
 

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

   

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 
 
 
 
 
 


