
 

                                                                                                                        Αθήνα, 26/05/2020 

                                                                                     Α.Π.:  34 

                                                                            
                                                                               ΠΡΟΣ: 

     ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                            κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

                                                             Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου  
                                                           101 63  Καλλιθέα  
 

 

ΘΕΜΑ: Μαζική  παραπομπή  πολιτών  στα  ΚΕΠ πριν την επίτευξη του στόχου  

           του  ΥΨηΔ  μετατροπής των ΚΕΠ στο μοναδικό γκισέ φυσικής επαφής 

           του πολίτη με το Δημόσιο.  
Σχετ.: Το με Α.Π. 32/18-05-2020 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ με θέμα 
«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» 

 

 

Κύριε Υφυπουργέ, 
 

     Με το με Α.Π. 33/25-05-2020 Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας μας, εκφράσαμε 
δημόσια την αγανάκτησή μας και καλέσαμε τα εποπτεύοντα υπουργεία να λάβουν 
μέτρα για να σταματήσει η απαράδεκτη τακτική πολλών υπηρεσιών του δημοσίου και 
διαφόρων οργανισμών, να αρνούνται να εξυπηρετήσουν τους πολίτες και να τους 
παραπέμπουν στα ΚΕΠ για διαδικασίες τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ 
ή να μην απαντούν καν σε τηλεφωνικές κλήσεις με αποτέλεσμα ο πολίτης να 
εξαναγκάζεται να καταφύγει σε ΚΕΠ για την εξυπηρέτησή του.   
 

   Η καταγγελθείσα αυτή τακτική, που ουσιαστικά συνιστά άρνηση εκτέλεσης 
καθήκοντος δημόσιων λειτουργών, έχει επιταθεί ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό 
διάστημα με την πανδημία COVID-19, με αποτέλεσμα κατά περιπτώσεις και κατά 
τόπους τα ΚΕΠ να μετατρέπονται στο μοναδικό γκισέ όχι μόνο φυσικής, αλλά και εξ 
αποστάσεως επαφής του πολίτη με το Δημόσιο, όταν οι καθ’ ύλην αρμόδιες 
υπηρεσίες στερούν στο κοινό την επικοινωνία τους μαζί του.  

 

   Με αυτό το προηγούμενο και υπό τις ακατάλληλες συνθήκες που αναφέρονται στο 
ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας,  υπό τις οποίες υποχρεώνονται πολλοί εργαζόμενοι 
στα ΚΕΠ να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους -χωρίς μέτρα προστασίας και χωρίς την 
εφαρμογή των νέων εγκυκλίων για τη λειτουργία των ΚΕΠ, όπως αντιλαμβάνεστε, 
κάθε υπομονή και ανοχή έχουν εξαντληθεί προ πολλού και τη θέση τους πλέον 
καταλαμβάνει η αγανάκτηση και η απελπισία. 
 

  Δεν είναι δυνατόν, σε όλο το δημόσιο, μέσα στην πανδημία αλλά και 
προγενέστερα, τα ΚΕΠ μόνο να βεβαιώνουν γνήσιο υπογραφής. Σημειώνουμε ότι, σε 
κτίριο Περιφέρειας που λειτουργούν υπηρεσίες της και φιλοξενείται κατάστημα ΚΕΠ, 
έως και υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας παραπέμπονται για το γνήσιο της 
υπογραφής τους ακόμα κι όταν αφορά υπηρεσιακά θέματα, στο Ισόγειο, στο ΚΕΠ (!). 
 

   



 

 

 

   Δεν είναι δυνατόν, υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, 
του ΟΑΕΔ, Αστυνομικών Τμημάτων, Στρατολογικές Υπηρεσίες, μέχρι και Δήμων, να 
αρνούνται να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, να τους στέλνουν στα ΚΕΠ, να μην 
απαντάνε καν σε τηλεφωνικές κλήσεις, ορισμένες από αυτές, για να δώσουν 
πληροφορίες, να εξυπηρετήσουν από απόσταση ή να κλείσουν ραντεβού με τους 
ενδιαφερόμενους.  
 

   Έχει λάβει δημοσιότητα και είναι γνωστός ο στόχος του ΥΨηΔ, τα ΚΕΠ να 
αποτελέσουν το μοναδικό σημείο φυσικής επαφής των πολιτών με το κράτος, το ένα 
και μοναδικό γκισέ. Πρέπει, όμως, να γίνει κατανοητό σε όλους ότι απέχουμε ακόμα 
αρκετά από τον τελικό στόχο, έτσι, δεν μπορούν να κλείνουν από τώρα τις πόρτες 
τους οι άλλες υπηρεσίες στο κοινό, ωθώντας τους πολίτες στα ΚΕΠ.  
 

  Το μοναδικό γκισέ του δημοσίου δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με 3.000 
εργαζόμενους, γιατί απλά δεν μπορούν μόνο 3.000 εργαζόμενοι να εξυπηρετούν τα 
εκατομμύρια πολιτών της χώρας σε όλες τις διαδικασίες του δημοσίου.  Θα 
απαιτηθούν σοβαρή ενίσχυση του προσωπικού στα ΚΕΠ, υλικοτεχνικές και κτιριακές 
υποδομές, ως και οι απαραίτητες νομοτεχνικές μεταρρυθμίσεις. 
 

   Μέχρι τότε όμως, ισχύουν και έχουμε την απαίτηση να εφαρμόζονται σε όλη 
την επικράτεια οι Νόμοι και οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, βάσει των 
οποίων οι διαδικασίες διάφορων Υπουργείων και εποπτευόμενων φορέων  

πρέπει να διεκπεραιώνονται και από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες 

ΚΑΙ από τα ΚΕΠ και όχι ΜΟΝΟ από τα ΚΕΠ.  

 

   Παρακαλούμε θερμά για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 

 

Με τιμή 
 

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

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 

 


