
 

   

                                                                                                                          Αθήνα, 06/07/2020 

                                                                                      Α.Π.:  41 

                                                                       
                                                                                          ΠΡΟΣ: 
                                                                     ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
 

  

ΘΕΜΑ:  ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ 

Σχετ.: (α) Το με Α.Π. 32/18-05-2020 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε.    

               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) Το με Α.Π. 36/09-06-2020 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε.  
               με θέμα «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ  
               ΚΕΠ – …». 

          (γ) 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». 
          (δ) 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..» 

          (ε) Η ΔΥΜΣ/Φ.5/20/13595/29-05-2020 εγκύκλιος του ΥΨηΔ με θέμα  
               «Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την 1η Ιουνίου 2020». 

         (στ) Η  με  Α.Π.  17312/Δ9.506/04-05-2020 εγκύκλιος του Σ.ΕΠ.Ε. με θέμα  
                «Μέτρα για την προστασία της υγείας και  ασφάλειας των εργαζομένων  
                στους χώρους εργασίας και την πρόληψη  της διάδοσης του κορωνοϊού   
                SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων». 

                (ΑΔΑ:  92Ν546ΜΤΛΚ-09Ξ) 
 

 

      Με τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά έγγραφα της Ομοσπονδίας μας προς τον 
Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. και με τα (γ), (δ) και (ε) έγγραφα του εποπτεύοντος τα ΚΕΠ 
Υπουργείου, τα οποία επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας, έγιναν προσπάθειες και 
υπομνήσεις, ώστε όλοι οι Δήμοι της χώρας να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες 
για την τοποθέτηση προστατευτικών τζαμιών στις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων 
των ΚΕΠ.  

     Δυστυχώς όμως, αν και πολλοί Δήμοι -εντελώς πρόσφατα- φρόντισαν για αυτή 
την υποχρέωσή τους, υπάρχουν αρκετοί ακόμα που δεν το έχουν κάνει, όπως 
όφειλαν. 

     Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τα διαλαμβανόμενα στη (στ) σχετική εγκύκλιο 
του Σ.ΕΠ.Ε. και σε άλλες του ΥΠΕΣ για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζόμενων στους χώρους εργασίας, ειδικά μάλιστα τους τελευταίους μήνες 
προς περιορισμό της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2, το ότι τα ΚΕΠ 
είναι υπηρεσία υποδοχής και εξυπηρέτησης πλήθους πολιτών καθημερινά, συν το ότι 
έχουν επιστρέψει στην εργασία τους υπάλληλοι ΚΕΠ που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού, ως φαίνεται, για αρκετούς Δήμους δεν είναι αρκετά. Για το λόγο 
αυτό υποβάλλουμε στις υπηρεσίες σας την παρούσα αναφορά μας.  

 



 

 

     Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 92 ΚΕΠ σε 56 Δήμους 35 Νομών της χώρας 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε προστατευτικά τζάμια στις θέσεις 
εργασίας των εργαζόμενων σε αυτά, όπως προέκυψε μετά από δεύτερη έρευνα που 
διεξήγαγε η Ομοσπονδία μας από τις 22 έως τις 26/6/2020 στα ΚΕΠ πανελλαδικά.    

     Επειδή, εν μέσω της πανδημίας COVID-19, πολλοί συνάδελφοί μας καλούνται να 

εξυπηρετούν πλέον το κοινό δια ζώσης, χωρίς ραντεβού, σε αίθουσες των ΚΕΠ χωρίς 
τα στοιχειώδη για την προστασία της υγείας των ιδίων και των προσερχόμενων 
πολιτών,  συγκεντρώσαμε τα στοιχεία από την προαναφερθείσα έρευνά μας και 
καταρτίσαμε τον με Α.Π. 40/02-07-2020 ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΕ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ με τις ελλείψεις των ΚΕΠ κατά Δήμο και Νομό, τον οποίο 
σας αποστέλλουμε συνημμένα, προκειμένου, με τη δική σας συμβολή, οι Δήμοι που 
δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα στις υποχρεώσεις τους να το πράξουν.      

         Παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω αναγκαία πληροφορία και 
συνεργασία, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες κατά λόγο αρμοδιότητας και 
σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

 

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

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
 

Ο με Α.Π. 40/02-07-2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 
ΤΖΑΜΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

(Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
    ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  
    ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΤΟΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΡΗΤΗΣ   

    ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ  (ypou89@otenet.gr) 

 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
    ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  
    ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΙΓΑΙΟΥ  
     ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ  (kepekpir@otenet.gr) 

 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
    ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  
    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

     Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 12, ΠΑΤΡΑ  (kepekded@otenet.gr) 

 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
    ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  
    ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

     ΦΑΡΣΑΛΩΝ 6, ΛΑΡΙΣΑ  (kepekkel@otenet.gr) 

 

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
    ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

    ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  (kepekmak@yeka.gr)  
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