
 

                                                                                                                        Αθήνα, 18/05/2020 

                                                                                     Α.Π.:  32 
                                                                            
 

                                                              ΠΡΟΣ: 
 

     ΠΡΟΕΔΡΟ Κ.Ε.Δ.Ε.    
κ. Δημήτριο Παπαστεργίου 

Γενναδίου 8 & Ακαδημίας 
                                                            106 78  Αθήνα  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

     ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                            κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

                                                             Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου  
                                                           101 63  Καλλιθέα 
                                                           

  

ΘΕΜΑ:  Εφαρμογή   εγκυκλίων    οδηγιών  των  Υπουργείων  Ψηφιακής  
            Διακυβέρνησης (ΥΨηΔ)  και  Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) για  μέτρα    
            προστασίας  εργαζόμενων  και  πολιτών  και  για τη νέα  λειτουργία   
            των ΚΕΠ,  λόγω  της πανδημίας COVID-19. 

Σχετ.: (α) Η με Α.Π. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/23/12633/10-04-2017 εγκύκλιος του (πρώην)  
              Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Υπόμνηση εγκυκλίων  
              οδηγιών που ρυθμίζουν θέματα επιμέλειας και ασφάλειας των ΚΕΠ». 

          (β) Η  ΔΑΔ/Φ.5/5/6129/11-03-2020 εγκύκλιος του ΥΨηΔ με θέμα «Θέματα  
               λειτουργίας ΚΕΠ εν όψει των μέτρων προστασίας από το νέο κορωνοϊό..» 

          (γ) Η  ΔΑΔ/Φ.5/14/8891/08-04-2020  εγκύκλιος  του ΥΨηΔ  με  θέμα  
               «Εγκατάσταση και προμήθεια σαρωτών στα ΚΕΠ» 

          (δ) Η  ΔΑΔ/Φ.5/10/7542/24-03-2020 εγκύκλιος του ΥΨηΔ  
          (ε) Η  ΔΑΔ/Φ.5/17/9510/15-04-2020 εγκύκλιος του ΥΨηΔ  
          (στ) Το από 11/05/2020 έγγραφό σας προς τους Δήμους της Χώρας 
              

 

Κύριε Πρόεδρε, 
 

     Σας αποστέλλουμε συνημμένα ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΕ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΤΕΣ, ο οποίος διαμορφώθηκε βάσει των 
απαντήσεων που έλαβε η Ομοσπονδία μας από τα ΚΕΠ που αναφέρονται σε αυτόν 

τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, μετά από έγγραφό μας προς τα ΚΕΠ όλης της 
χώρας για παροχή στοιχείων. Όπως θα διαπιστώσετε πάνω από 200 ΚΕΠ, ήτοι πάνω 
από το 1/5 των ΚΕΠ στην επικράτεια αντιμετωπίζουν διάφορες ελλείψεις είτε σε 
προστατευτικά τζάμια, είτε σε σαρωτές, είτε και στα δύο μαζί.  
 

    Επίσης, το τελευταίο διάστημα έχουμε δεχτεί αναφορές ότι υπάρχουν ΚΕΠ στα 
οποία δεν εφαρμόζονται οι νέοι τρόποι λειτουργίας και εξυπηρέτησης πολιτών, όπως 
προβλέπονται από τις (δ) και (ε) σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης (ΥΨηΔ). 
 

 

Α. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ ΓΚΙΣΕ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 
   

    Το εποπτεύον τα ΚΕΠ Υπουργείο με την (α) σχετική, ήδη από τον Απρίλιο του 
2017, υπενθύμιζε στους Δήμους της επικράτειας τις εγκύκλιες οδηγίες που 
ρυθμίζουν θέματα επιμέλειας και ασφάλειας των ΚΕΠ. Μεταξύ των κατάλληλων 
μέτρων αναφέρεται η τοποθέτηση γκισέ με τζάμι. 
 



 

   Τρία χρόνια αργότερα, στις 24/03/2020, μετά από αίτημα της Ομοσπονδίας μας, 
αποστέλλεται στα γραφεία Δημάρχων η (β) σχετική, που είναι και η πρώτη εγκύκλιος 
του ΥΨηΔ για τη λήψη μέτρων προστασίας στα ΚΕΠ έναντι του νέου κορωνοϊού. Σε 
αυτήν τίθεται υπόψη των Δήμων ότι πρέπει να φροντίσουν και για «την άμεση 
τοποθέτηση υαλοπινάκων προστασίας στις θέσεις των εργαζομένων». 

 

   Οδηγίες για την τοποθέτηση προστατευτικών τζαμιών σε γκισέ και γραφεία 
υπαλλήλων που εξυπηρετούν κοινό, ως ένα από τα απαραίτητα λόγω της νέας 
πανδημίας, παρέχονται και σε εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, όπως και στο εγχειρίδιο 
«ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.» που επισυνάπτουμε στην παρούσα. 
 

   Πιστώσεις στους Ο.Τ.Α. για τη λήψη μέτρων και τη διάθεση μέσων αντιμετώπισης 
της πανδημίας έχουν διατεθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου οι Ο.Τ.Α. 
να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους με τις νέες συνθήκες.  
 

   Ως εκ των προαναφερθέντων λοιπόν, σχεδόν τρεις μήνες μετά τη λήψη των 
πρώτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του νέου ιού, είναι ανεπίτρεπτο 
το 1/5 και άνω των ΚΕΠ στην επικράτεια να αντιμετωπίζουν πλήρη ή μερική έλλειψη 
προστατευτικών τζαμιών στα καταστήματά τους, από ολιγωρία των Δήμων στους 
οποίους υπάγονται.  
 

    

Β. ΣΑΡΩΤΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  
     

     Με τη (γ) σχετική κλήθηκαν οι Δήμοι να φροντίσουν (1) για την εγκατάσταση 
σαρωτών σε όσα ΚΕΠ ήδη υπήρχαν, αλλά δεν ήταν λειτουργικοί, μέχρι τις 
10/04/2020 και (2) για την προμήθεια και εγκατάσταση σαρωτών σε όσα ΚΕΠ δεν 
διέθεταν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση της λειτουργικότητας της 
ηλεκτρονικής θυρίδας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(ΕΨΠ-gov.gr) ενόψει της ενεργοποίησης παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών των 
ΚΕΠ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 
 

     Ένα μήνα αργότερα διαπιστώνεται ότι πολλά ΚΕΠ είτε δεν διαθέτουν καθόλου 
σαρωτές είτε διαθέτουν, αλλά χωρίς σύνδεση με Η/Υ εν όλω ή εν μέρει.  
 

Γ. ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΠ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 
   

    Για τον περιορισμό των μετακινήσεων και την αποφυγή συνωστισμού πολιτών 
λόγω της πανδημίας του COVID-19, τα ΚΕΠ, όπως και οι λοιπές υπηρεσίες του 
δημοσίου, των οργανισμών του και των Ο.Τ.Α., ορίστηκε να εξυπηρετούν εξ 
αποστάσεως το κοινό και για επείγοντα θέματα που απαιτούν αυτοπρόσωπη 
παρουσία να δέχονται τους πολίτες αποκλειστικά μετά από συνεννόηση (ραντεβού). 
        

    Ειδικότερα, με τις (δ) και (ε) σχετικές, προβλέπονται για τα ΚΕΠ οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση του κοινού (τηλεφωνικά, με 
τηλεομοιοτυπία, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με ταχυμεταφορά μέσω ΕΛ-ΤΑ για 
την αποστολή/παραλαβή εγγράφων για επείγουσες υποθέσεις πολιτών). 
 

    Ωστόσο, το ότι οι νέοι όροι εξυπηρέτησης του κοινού από τα ΚΕΠ, που 
ουσιαστικά αναβαθμίζουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τους 
πολίτες, επιβάλλεται να διατηρηθούν λόγω της πανδημίας, δυστυχώς, κάποιοι 
πολιτικοί ή/και υπηρεσιακοί προϊστάμενοι των ΚΕΠ δεν το αντιλαμβάνονται. 
 



 

    Εννοούν λανθασμένα ότι, καθώς αίρονται σταδιακά διάφορα μέτρα περιορισμού 

της διασποράς του νέου ιού, μπορούν πλέον τα ΚΕΠ να επιστρέφουν στην «παλαιά 
κανονικότητα» και υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να εξυπηρετούν τους πολίτες, 
όποτε αυτοί εμφανίζονται, για όποιο αίτημά τους, χωρίς προσυνεννόηση, με όποιες 
συνέπειες για τις οποίες αδιαφορούν. 
      

Κύριε Πρόεδρε, 
 

    Με το (στ) σχετικό, μετά από ενημέρωση που είχατε από το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης με επιστολή του Υφυπουργού κ. Γεωργαντά περί εκσυγχρονισμού 
των ΚΕΠ, έχετε απευθυνθεί στους Δήμους της χώρας προκειμένου να 
ανταποκριθούν,  ώστε να υλοποιηθεί το έργο της αισθητικής και λειτουργικής 
αναβάθμισης των ΚΕΠ.  
 

    Επειδή,  
 

 Προέχει σήμερα το να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους όλα τα 
μέλη της Κ.Ε.Δ.Ε. μηδενός εξαιρουμένου, για τον περιορισμό διασποράς του 
νέου ιού. 

 Υπάρχει άμεση ανάγκη να υλοποιηθούν όλα τα μέτρα και να 
παρασχεθούν όλα τα μέσα για την προστασία της υγείας των εργαζόμενων 
στα ΚΕΠ και των πολιτών που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν από αυτά, είτε 
δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά κατά τους σχεδιασμούς του ΥΨηΔ. 

 Είναι εξαιρετικής σημασίας για τον περιορισμό της μετάδοσης της 
λοίμωξης COVID-19 και αποτελεί παράλληλα ζήτημα διοικητικού 
πολιτισμού η εφαρμογή των εγκυκλίων οδηγιών για τη νέα λειτουργία 
των ΚΕΠ, που προβλέπουν κυρίως την εξ αποστάσεως διεκπεραίωση 
υποθέσεων και, αν αυτή δεν είναι εφικτή, την δια ζώσης εξυπηρέτηση του 
πολίτη, μετά από συνεννόηση (ραντεβού) για επείγοντα θέματα.  

  

     Σας παρακαλούμε να ενεργήσετε τα δέοντα προς τα μέλη της Ένωσής 
σας, ώστε να τύχουν καθολικής εφαρμογής οι εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορούν σε μέτρα 
προστασίας εργαζόμενων και πολιτών και στη νέα λειτουργία των ΚΕΠ, για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. 

 

Με τιμή 
 

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

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ ΚΑΙ  
                       ΣΑΡΩΤΕΣ  

                            2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ  
                                 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΟΤΑ  


