
 

                                                                                                                        Αθήνα, 09/06/2020 

                                                                                     Α.Π.:  36 

                                                                            
                                                                               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: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΚΕΠ –  

            ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΕΠ 

Σχετ.: (α) 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» 

          (β) Ο με Α.Π. 31/15-05-2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΕ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΤΕΣ, ο οποίος στάλθηκε με το (α) σχετικό. 
          (γ) Η ΔΥΜΣ/Φ.5/20/13595/29-05-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης με θέμα «Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την 1η Ιουνίου 2020» 

 

 

Κύριε Πρόεδρε, 
 

     Απευθυνόμαστε σε εσάς προκειμένου να επιλυθούν τα ακόλουθα δύο ζητήματα: 
 

     Α. Ελλείψεις των ΚΕΠ σε προστατευτικά τζάμια  

      

    Με το (α) σχετικό θέσαμε υπόψη σας ότι υπάρχουν ΚΕΠ τα οποία αντιμετωπίζουν 
ελλείψεις σε προστατευτικά τζάμια σύμφωνα με τον (β) σχετικό Πίνακα και  
ζητήσαμε την παρέμβαση προς τα μέλη σας, προκειμένου να τακτοποιηθούν αυτές οι 
ελλείψεις. Επίσης, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για μία ακόμα φορά, με 
το (γ) σχετικό, ζήτησε από τους Δήμους της χώρας να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους αυτές που έχουν άμεση σχέση με την προστασία της υγείας των 
εργαζόμενων στα ΚΕΠ και των πολιτών που εξυπηρετούνται από αυτά, λόγω της 
πανδημίας COVID-19. 

  

    Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας ότι η 
Ομοσπονδία μας μετά την πάροδο 10ημέρου και νέας έρευνας, θα απευθυνθεί 
στις αρμόδιες κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας για τις δικές τους πλέον 
ενέργειες έναντι των Δήμων εκείνων που δεν θα έχουν καλύψει τις ελλείψεις των 
ΚΕΠ ευθύνης τους σε προστατευτικά τζάμια.  
 

 

 



 

 

 

    Β. Επίδομα εξυπηρέτησης κοινού κατά την πανδημία COVID-19 στους 
εργαζόμενους των ΚΕΠ  
 

    Οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ ανταποκρίθηκαν άψογα και θα συνεχίσουν να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών κατά την πανδημία COVID-19, κάτω από 
αντίξοες συνθήκες και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς καθόλου μέτρα ή/και μέσα 
προστασίας (απολυμάνσεις, προστατευτικά τζάμια, μάσκες, γάντια, αντισηπτικά). 
 

    Ως εκ τούτου, έχουν κάθε δικαίωμα και ζητούν την ίδια αντιμετώπιση και στήριξη 
από εσάς, όπως οι εργαζόμενοι σε άλλες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, στο 
αίτημά τους για επίδομα λόγω των υπηρεσιών τους προς το κοινό κατά την πανδημία 
COVID-19. 

 

   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 

 

 


