
 

                                                                                                                        Αθήνα, 24/07/2020 
                                                                                     Α.Π.:  44 

                                                                            
                                                                               ΠΡΟΣ: 

1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

κ. Κυριάκο Πιερρακάκη 

                                                            Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου  

                                                           101 63  Καλλιθέα  

 

2.  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                            κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

                                                             Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου  

                                                           101 63  Καλλιθέα  

              

                                               
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΚΥΑ Αριθμ. 20530 ΕΞ 2020/21-07-2020 (ΦΕΚ 3030Β) 
«Καθορισμός  διαδικασίας  παροχής  διοικητικών  πληροφοριών  και  διεκπεραίωσης 
υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 
με τηλεδιάσκεψη». 
 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Κύριε Υφυπουργέ, 
 

 

     Η ΠΟΣΕΚΕΠ χαιρετίζει την οποιαδήποτε προσπάθεια διεύρυνσης των τρόπων 

εξυπηρέτησης των πολιτών, όπως αυτή του myKEPlive, όμως σε καμία περίπτωση 

δεν θα παραμείνει θεατής για αστοχίες και παραλείψεις που προκύπτουν και θέτουν 

σε σοβαρό κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του Θεσμού.  Επίσης, θεωρούμε ότι 

προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να ενταχθούν στα ΚΕΠ online διαδικασίες που 

ακόμη λιμνάζουν και διεκπεραιώνονται προς το παρόν μόνο μέσω του gov.gr, όπως 

η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, έκδοση ληξιαρχικών πράξεων, κ.ά. 
 

     Μόλις χθες ενημερωθήκαμε από την κυρία Χορμόβα πως το myKEPlive 

σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τους Δήμους. Οι Δήμαρχοι (αιρετοί) που η 

πλειοψηφία τους αντικαθίσταται κάθε 4 χρόνια και έχουν πλήρη άγνοια του 

αντικειμένου των ΚΕΠ, συμμετείχαν στο σχεδιασμό μιας τόσο σοβαρής δράσης και 

όχι οι υπάλληλοι και το συνδικαλιστικό τους όργανο που επί 20 χρόνια υπηρετούν 

τον πολίτη. 
 

     Κάθε μέρα επιβεβαιωνόμαστε όλο και περισσότερο πως το Υπουργείο έχει επιλέξει 

τη συνεργασία με τους Δημάρχους παρά με την ΠΟΣΕΚΕΠ, σε βάρος των 

εργαζόμενων και του Θεσμού των ΚΕΠ.  Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πρόταση 

ένταξής μας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε να απεμπλακούμε από 

τα προβλήματα που δημιουργούν οι αιρετοί στις υπηρεσίες μας με τις αυθαιρεσίες και 

την παραβατικότητά τους. 
 

     Μετά και την πλημμελή ετεροχρονισμένη χθεσινή ενημέρωσή μας για μια ήδη 

ολοκληρωμένη από τρίτους εφαρμογή έχουμε να πούμε το εξής: 
 

     Σας καλούμε να προβείτε ΑΜΕΣΑ στην τροποποίηση της ΚΥΑ για το myKEPlive με 

αναδιατύπωση της παρ. 4 του άρθρου 4 και με κατάργηση του άρθρου 5, που 

παρακάμπτει όχι μόνο τον ιδρυτικό Νόμο των ΚΕΠ, αλλά δίνει τη δυνατότητα σε 

κάθε Δήμαρχο να μετατρέπει τα ΚΕΠ του σε δημοτικές υπηρεσίες ανάλογα με τις 

ορέξεις του. Πάρτε επιτέλους τις ευθύνες που σας αναλογούν πριν να είναι πολύ 

αργά. Λύσεις υπάρχουν απλούστερες για την εξυπηρέτηση πολιτών εξ αποστάσεως 

σε διαδικασίες των Δήμων. 

 
 



 
 

     Ο σχεδιασμός των ΚΕΠ πρέπει να παραμείνει κεντρικός και όχι να 

εργαλειοποιείται από τους αιρετούς. Ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα για την εξ 

αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών, όπως το myKEPlive δεν πρέπει να γίνει ο 

Δούρειος Ίππος για την άλωση ΟΛΩΝ των ΚΕΠ από τους Δημάρχους, όπως επί 

χρόνια ζητούν.  
 
 

     Η διάθεσή μας για συνεργασία έχει εκληφθεί ως αδυναμία. Περιμένουμε σύντομα, 

καθώς το πρόγραμμα λειτουργεί προς το παρόν πιλοτικά, τη διόρθωση όλων των 

αστοχιών, αλλιώς είμαστε υποχρεωμένοι σε περαιτέρω ενέργειες, προκειμένου να 

προασπίσουμε βασικές πρόνοιες του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΚΕΠ.  
 

 

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

 
 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

 

       
 

         ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

          Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 
 
 


