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                                                            1. ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. 

                                                          2. ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΠ 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 

 

    Μετά την επιστολή μας προς τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. 
Γεώργιο Γεωργαντά με Α.Π. 13/06-03-2020 και θέμα «Οδηγίες και μέτρα στις 
υπηρεσίες των ΚΕΠ για τον περιορισμό και καθυστέρηση της διασποράς του 
νέου κορονοϊού SARS-CoV-2.», σήμερα Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020, 

πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨηΔ), συνάντηση 

του Δ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. με τον κύριο Υφυπουργό και συζήτηση για τη λήψη 

μέτρων για τα ΚΕΠ, τους εργαζόμενους και τους πολίτες, έναντι του κινδύνου 
μετάδοσης της λοίμωξης Covid-19.    

 

    Η Ομοσπονδία μας πρότεινε μια σειρά από μέτρα, τα οποία στην πλειοψηφία 

τους έγιναν αποδεκτά και εντός της εβδομάδας θα σταλούν εγκύκλιες οδηγίες 

προς δημάρχους και προϊσταμένους. Συγκεκριμένα προτάθηκαν και έγιναν δεκτά 

τα ακόλουθα: 

1. Προμήθεια και χορήγηση μέσων ατομικής-συλλογικής προστασίας: 

- Αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα σε μορφή gel για χρήση από εργαζόμενους 
και πολίτες. 

- Αντισηπτικά είδη καθαρισμού επιφανειών. 

- Προστατευτικές μάσκες για εργαζόμενους. 

2. Να τοποθετηθούν άμεσα προστατευτικά τζάμια, όπου υπάρχουν ήδη γκισέ. 

3. Να τοποθετηθούν γκισέ και προστατευτικά τζάμια, όπου υπάρχουν γραφεία. 

4. Να γίνονται τακτικές απολυμάνσεις στα καταστήματα των ΚΕΠ 

5. Να καθοριστεί ο επιτρεπόμενος αριθμός πολιτών που θα παραμένει μέσα σε 

κατάστημα ΚΕΠ για να εξυπηρετηθεί. Π.χ. Ένας (1) ή δύο (2) πολίτες ανά 

υπάλληλο, ανάλογα με την έκταση του χώρου για το κοινό, ώστε να αναμένει σε 
απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων ο κάθε πολίτης από τον άλλο. 

6. Έγγραφο του ΥΨηΔ που εποπτεύει την οργάνωση και λειτουργία των ΚΕΠ προς 

όλους τους Δημάρχους (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω των ΚΕΠ) με 

υπόμνηση για τα μέτρα και μέσα, που πρέπει να ληφθούν και να διατεθούν, 

αντίστοιχα, στα ΚΕΠ. 

 

    Ζητήθηκε επίσης, να κλείνουν τα ΚΕΠ στις περιοχές που κλείνουν σχολεία, 

αίτημα όμως που δεν έγινε δεκτό, καθώς ήταν ήδη γνωστό στο Υπουργείο ότι 

κλείνουν όλα τα σχολεία στη χώρα και διότι δεν θα γινόταν να μην λειτουργούν 

μόνο τα ΚΕΠ από όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου και άλλων οργανισμών που 
δέχονται κοινό, είτε τοπικά είτε πανελλαδικά.  

 

 

 



 

 

    Τέλος, για την περίπτωση των συναδέλφων μας που ανήκουν σε ευπαθείς 

ομάδες πληθυσμού, για τους οποίους ζητήσαμε τη χορήγηση αδειών, το 

Υπουργείο μας γνωστοποίησε ότι έχει σταλεί ήδη ερώτημα και αναμένεται εντός 

των ημερών ενημέρωση από τον Ε.Ο.Δ.Υ. Θα διευκρινίζει ποιες είναι αυτές οι 
ομάδες και πώς θα πρέπει οι εργαζόμενοι να προστατευτούν από την υπηρεσία. 

 

    Επανεκτίμηση της κατάστασης θα γίνεται συχνά, ανάλογα με την πορεία 

εξάπλωσης του ιού. Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. και το Υπουργείο θα βρίσκονται 
σε συνεχή επικοινωνία. 

 

 

 

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

   

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 
 
 
 


