
 

                                                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                 Αθήνα, 20/07/2020 

                                                                                      Α.Π.:  43 

                                                                            
                                                                         ΠΡΟΣ: 
                                                        ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                      κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

                                                        Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, 10163 Καλλιθέα  

 

                                                      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
                                                 1.  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

                                                      κ. Κυριάκο Μητσοτάκη 

                                                      (Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
2.  ΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

      κ. Κυριάκο Πιερρακάκη 

                                                      Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, 10163 Καλλιθέα 
  

 

Κύριε Υφυπουργέ, 

 

     Το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών άστοχων ενεργειών και 
συμπεριφορών, τόσο από πολιτικούς όσο και από υπηρεσιακούς παράγοντες του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  Τέτοιες συμπεριφορές θεωρούσαμε ότι είχαν 
εκλείψει και η επανεμφάνισή τους μας δημιουργεί σοβαρό προβληματισμό.  
 

     Συγκεκριμένα: 
 

- Καμία ενημέρωση πριν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με 
διατάξεις του «Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης», που προβλέπει 
αρμοδιότητες για τα ΚΕΠ, οι οποίες είναι αδύνατο να διεκπεραιώνονται υπό 
τις υπάρχουσες συνθήκες λειτουργίας των ΚΕΠ.  

 

- Καμία ενημέρωση για τα νέα προγράμματα, όπως το MyKepLive και KEPlus 
στους εκπροσώπους των εργαζόμενων στα ΚΕΠ, πριν την ευρεία παρουσίασή 
τους σε κοινό και MME.  

 

- Άστοχες εγκύκλιες οδηγίες, που όχι μόνο δεν καθοδηγούν σωστά τους 
υπαλλήλους των ΚΕΠ, αλλά δημιουργούν περισσότερες απορίες και 
προβλήματα στο έργο τους, όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες αρνούνται να 
διεκπεραιώσουν πρωτοκολλημένα αιτήματα και οι πολίτες δεν εξυπηρετούνται 
τελικά. Παρ’ όλες τις συνεχείς συστάσεις μας δεν υπάρχει καμία διόρθωση. 

 

- Ασύμμετρη εισαγωγή ετερόκλητων νέων διαδικασιών χωρίς κανέναν 
προγραμματισμό, που μόνο απλουστευμένες δεν μπορούν να θεωρηθούν, 
όταν απαιτείται στην εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης να γίνονται 
χειρόγραφες αιτήσεις ή οι συνάδελφοί μας να αναζητούν από μόνοι τους και 
να συμπληρώνουν πεδία με στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών ή να 
συμπληρώνουν χειρόγραφα τα στοιχεία σε βεβαιώσεις. 
Αυτή δεν είναι πρόοδος Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που εποπτεύει  

     τα ΚΕΠ, είναι πισωγύρισμα σε εποχές πριν τη δημιουργία των ΚΕΠ. 
 

- Ξεκάθαρη έλλειψη ρεαλιστικού οράματος και προσανατολισμού της πορείας 
των ΚΕΠ.  Δεν γίνεται η ίδια υπηρεσία που μέσω KEPlus θα εξυπηρετεί 
επιχειρήσεις, ταυτόχρονα να μετατρέπεται σε hot spot του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής. Δεν γίνεται οι ευσεβείς πόθοι για μοναδικό γκισέ 
του Δημοσίου να βιάζονται να ικανοποιηθούν με σωρεία νέων διαδικασιών 
στα ΚΕΠ χωρίς υποδομές και χωρίς το απαραίτητο στελεχικό δυναμικό.           



 

- Ανοχή και προστατευτισμός σε συμπεριφορές Δημάρχων επί θεμάτων 

ανάθεσης αλλότριων καθηκόντων σε υπαλλήλους των ΚΕΠ που έχουν 
καταγγελθεί επίσημα στο Υπουργείο, ενώ είναι γνωστό πως η επιτυχία των 
ΚΕΠ βασίζεται στη διοικητική τους αυτοτέλεια.  

 

- Υποτέλεια και παθητική στάση σε προσπάθειες Δημάρχων να καταργήσουν το 
θεσμικό πλαίσιο των ΚΕΠ και τον κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 
των υπαλλήλων τους, μετατρέποντας ουσιαστικά τον πιο επιτυχημένο θεσμό 
του δημοσίου σε άλλη μια δημοτική υπηρεσία. 

 

     Όλα τα προαναφερθέντα, δυστυχώς, συνηγορούν σε μια μεθοδευμένη 
υποβάθμιση του ΘΕΣΜΟΥ των ΚΕΠ και υποτίμηση του ανθρώπινου δυναμικού που 
τον στηρίζει, η οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από το όραμα που είχε όταν 
δεχόταν τη συνεργασία μας ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης 
κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
 

     Η μηδενική στήριξη στους υπαλλήλους μας, τους πραγματικούς ήρωες της 
επιτυχίας των ΚΕΠ, και η κάθε  στοχευμένη ή άστοχη ενέργεια του Υπουργείου δεν 
έχουν περάσει απαρατήρητες. Εξαντλήσαμε όλες τις καλές μας προθέσεις και 
δυσπιστούμε πλέον για το αν υπάρχει θέληση για πραγματική συνεργασία. Γιατί, 
συνεργασία για μας δεν είναι μόνο το να καταθέτουμε τις προτάσεις μας για 
βελτίωση και απλούστευση διαδικασιών, κάποιες από τις οποίες βλέπουμε με μεγάλη 
ικανοποίηση να υλοποιούνται, όπως π.χ. για την έκδοση ΑΜΚΑ –με την αλλαγή της 
διαδικασίας το Εθνικό Σύστημα Υγείας εξοικονομεί κατ’ έτος  πολλά εκατομμύρια 
ευρώ, για την πρόσβαση σε ληξιαρχικές πράξεις -η πρότασή μας κατατέθηκε τον 
Ιούλιο του 2019 και, αν και έγινε δεκτή, ένα χρόνο μετά παραμένει στις καλένδες, 
ενώ θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν εργατώρες από υπαλλήλους ΚΕΠ και 
Ληξιάρχους, για online διεκπεραιώσεις συγκεκριμένων αιτημάτων κ.ά. Είναι και η 
συμμετοχή μας στο σχεδιασμό δράσεων που αφορούν τα ΚΕΠ και η από κοινού 
προσπάθεια για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Αντί 
αυτών, το Υπουργείο έχει καταφέρει οι περισσότεροι  υπάλληλοι των ΚΕΠ να 
επιθυμούν διακαώς τη φυγή τους από την υπηρεσία με μετατάξεις.    
 

     Ενθυμούμαστε ότι κατά την πρώτη μας συνάντηση μας διαβεβαιώσατε ότι δεν θα 
υπάρξουν εκ μέρους σας αιφνιδιαστικές ενέργειες και πολιτικές που θα αφορούν τα 
ΚΕΠ. Υπάρχουν όμως το τελευταίο διάστημα -εν γνώσει ή εν αγνοία σας αδιάφορο 
λόγω των επιπτώσεων- συνεχείς αιφνιδιασμοί των εργαζόμενων στα ΚΕΠ και των 
εκπροσώπων τους από το εποπτεύον Υπουργείο.  
 

     Υπό τις συνθήκες αυτές, επιφυλασσόμαστε για τις περαιτέρω ενέργειές μας για 
την προάσπιση των εργαζόμενων και του ΘΕΣΜΟΥ των ΚΕΠ που υπηρετούμε.  
 

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

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 

 


