
 

                                                                                                                         Αθήνα, 17/03/2020 

                                                                                     Α.Π.:  18 

        

                                                                                                                            
                                                           ΠΡΟΣ:                                      
                                                           ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

                                                           κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο  

                                                           Σταδίου 27, 101 83  Αθήνα 

 

                                                           ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
                                                           ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                           κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

                                                            Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου  
                                                           101 63  Καλλιθέα  
 

 

ΘΕΜΑ:    Εξαιρετική ανάγκη αναστολής υποδοχής κοινού στα ΚΕΠ ΣΗΜΕΡΑ. 

                                                  

 

Κύριε Υπουργέ,  

 

     Η συμφωνία που έγινε με την ΠΟΣΕΚΕΠ την Παρασκευή 13/03/2020 για 

εξυπηρέτηση των πολιτών στα ΚΕΠ με ραντεβού μετά από τηλεφωνική επικοινωνία 

είχε τους ακόλουθους όρους: α) ραντεβού να προγραμματίζονται αποκλειστικά για 

επείγουσες υποθέσεις, β) να μη δέχονται τα ΚΕΠ πολίτες για διαδικασίες άλλων 

υπηρεσιών του δημοσίου που έχουν αναστείλει την υποδοχή κοινού και γ) να 

υπάρχουν τοποθετημένα προστατευτικά τζάμια σε ΟΛΑ τα ΚΕΠ, άλλα απαραίτητα 

μέσα υγιεινής και καθημερινή απολύμανση των χώρων. 

      Δυστυχώς, κανένας από αυτούς τους όρους δεν τηρήθηκε. Δεν διευθετήθηκε η 

διεκπεραίωση μόνο επειγουσών υποθέσεων, όλοι οι Δήμοι και άλλοι οργανισμοί 

έχουν κλείσει υπηρεσίες τους στο κοινό εκτός από τα ΚΕΠ, αρκετοί Δήμοι 

αναστέλλουν πλήρως τη λειτουργία ΚΕΠ μετακινώντας υπαλλήλους σε άλλα ΚΕΠ 

χωρίς να προβλέπεται κάτι τέτοιο για πλήρη αναστολή λειτουργίας, και ενώ 

ταυτόχρονα η πλειονότητα των ΚΕΠ της χώρας λειτουργούν χωρίς προστατευτικά 

μέσα.  

       Νομοτελειακά τα ΚΕΠ έχουν μετατραπεί σε βιολογική βόμβα για τους 

υπαλλήλους, τους πολίτες και τις οικογένειές τους. 

       Όπως ήδη γνωρίζετε, από τις 23/03/2020 έχουμε προκηρύξει αποχή των 

εργαζομένων στα ΚΕΠ από εξυπηρέτηση πολιτών με φυσική παρουσία. Δυστυχώς, 

μας αναγκάσατε να πάρουμε εμείς μέτρα, που θα έπρεπε νωρίτερα να έχουν ληφθεί 

από την πολιτεία.  



 

       Έστω και τώρα, σας καλούμε να δείξετε σωστά αντανακλαστικά και να 

απαγορεύσετε την εξυπηρέτηση πολιτών στα ΚΕΠ με φυσική παρουσία. Μέθοδοι για  

νέους τρόπους εξυπηρέτησης θα βρεθούν με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

με το οποίο έχουμε καλή συνεργασία.  

       Αυτή την ώρα όμως, προέχει να σεβαστείτε την υγεία των συναδέλφων μας και 

των πολιτών.  Να στηρίξετε τους γιατρούς, κλείνοντας ένα μικρό αλλά πολύ 

σημαντικό παράθυρο στη μάχη που δίνουν για όλους μας.  

 

 

Με τιμή 
 

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

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 
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    Αγράφων 3-5, 151 23  Μαρούσι 
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