
 

                                                                                                                         Αθήνα, 15/11/2020 
                                                                                     Α.Π.: 69 
 

                                                           ΠΡΟΣ: 

                                                           ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                           κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

                                                            Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου  

                                                          101 63  Καλλιθέα  

                                                        

                                                           ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Κ. Κυριάκο Πιερρακάκη 

Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου 

101 63  Καλλιθέα 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                           ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

                                                           ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

                                                           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 

                                                           Υπόψη Προϊσταμένου Διεύθυνσης 

                                                           κ. Κωνσταντίνου Καπαρού  

                                                           Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου  

                                                          101 63  Καλλιθέα  

  
                                                      

ΘΕΜΑ: Λειτουργία των ΚΕΠ  από 07.11.2020 έως και 30.11.2020 

Σχετ.: (α) Η εγκύκλιος με Α.Π. 31378/9.11.2020 του ΥΨηΔ και θέμα «Μέτρα και   

               ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του  

               κορωνοϊού» 

          (β) Το έγγραφό μας με Α.Π. 68/05.11.2020 και θέμα «Λειτουργία των ΚΕΠ –  

                Βελτίωση εξυπηρέτησης των πολιτών με ηλεκτρονικά μέσα λόγω της  

                πανδημίας Covid-19» 

 

Κύριε Υφυπουργέ,  

       Με την ανωτέρω (α) σχετική εγκύκλιο ενημερώθηκαν τα ΚΕΠ για τη λειτουργία 

τους από 07.11.2020 έως και 30.11.2020, σύμφωνα με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις 

που θα ισχύουν την περίοδο αυτή για τον περιορισμό της διασποράς του νέου 

κορωνοϊού. Για τα διαλαμβανόμενα στην εν λόγω εγκύκλιο έχουμε να 

παρατηρήσουμε και να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: 
 

Α. Εξυπηρέτηση πολιτών από τα ΚΕΠ 

       Τα ΚΕΠ διεκπεραιώνουν κατά κοινή ομολογία ΟΛΕΣ τις υποθέσεις πολιτών που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους -και όχι μόνο τις επείγουσες περιπτώσεις ελλείψει 

κριτηρίων για αυτές- κατά κανόνα κατόπιν ραντεβού, καθώς όλοι οι πολίτες 

δηλώνουν ως επείγον το αίτημά τους. Σε πραγματικά επείγουσες περιπτώσεις 

εξυπηρετούν πολίτες και χωρίς ραντεβού ή σε σύντομα καθορισμένο χρόνο εντός 

της ίδιας μέρας. Ωστόσο, όπως μας αναφέρουν και καταγγέλλουν συνάδελφοί μας, 

υπάρχουν πολλοί προϊστάμενοι ΚΕΠ, οι οποίοι, έχοντας χαθεί στη μετάφραση της 1ης 

παραγράφου της (α) σχετικής, τους υποχρεώνουν να δέχονται πολίτες χωρίς 

ραντεβού, αδιακρίτως και συνεχώς, κυρίως για τη βεβαίωση γνησίου υπογραφής.  



 

       Με τη λογική της εγκυκλίου «εξυπηρετούνται επείγουσες περιπτώσεις 

υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού και αυτονόητο είναι ότι εξυπηρετούνται επείγουσες 

περιπτώσεις χωρίς ραντεβού αν…» θεωρούν όλα τα αιτήματα για βεβαίωση γνησίου 

υπογραφής επείγοντα, που πρέπει να διεκπεραιώνονται άμεσα χωρίς ραντεβού.        

Η έλλειψη κριτηρίων για τον καθορισμό του τι είναι επείγον, ώστε τότε να δίνεται 

ραντεβού, έχει ως αποτέλεσμα κατάσταση που φέρνει σε απόγνωση τους 

εργαζόμενους, διότι η επισκεψιμότητα πολιτών στα ΚΕΠ και η συνάθροισή τους έξω 

από αυτά παραμένει η ίδια ή σχεδόν ίδια και, το σημαντικότερο, οι πολίτες δεν 

λαμβάνουν το σωστό μήνυμα και δεν περιορίζουν τις μετακινήσεις τους με 

ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη  δημόσια υγεία. 

      Αναμένουμε άμεσα νεότερες οδηγίες και κριτήρια καθορισμού επειγουσών 

περιπτώσεων, καθώς επίσης σαφή αναφορά ότι οι βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής 

γίνονται κατόπιν ραντεβού εφόσον αφορούν επείγον θέμα, για την επίλυση του 

ζητήματος με ενιαία εφαρμογή κανόνων λειτουργίας σε όλα τα ΚΕΠ, όπως και στο 

υπόλοιπο δημόσιο.    

Β. Τηλεργασία 

      Με το (β) σχετικό έγγραφό μας ζητήσαμε η τηλεργασία στα ΚΕΠ να εφαρμόζεται 

με κάθε πρόσφορο τρόπο (θυρίδες, email, σύνδεση με e-KEP). Στην (α) σχετική 

διαπιστώνουμε επιμονή στο να επιτρέπεται η τηλεργασία μόνο σε υπαλλήλους ΚΕΠ 

ενταγμένων στο πρόγραμμα myKEPlive, όταν το ποσοστό τους είναι μικρότερο από 

10% στο σύνολο των ΚΕΠ και αυτό υπό όρους, αν υπάρχουν ραντεβού και σύνδεση 

με e-KEP. Οι περιοριστικοί αυτοί όροι, πλέον του ότι δεν έχουν υπαγορευτεί στους 

Δήμους συγκεκριμένες ενέργειες για την πρόσβαση στο σύστημα e-KEP Ερμής και 

την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, καθιστούν ανεφάρμοστη την τηλεργασία για 

το σύνολο σχεδόν των υπαλλήλων ΚΕΠ, όταν στο υπόλοιπο Δημόσιο εφαρμόζεται 

κανονικά και σύμφωνα μάλιστα με εγκύκλιο του ΥΠΕΣ  πρέπει να εφαρμόζεται σε 

ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.  

      Μετά και την ανακοίνωση του Υπουργού κ. Πιερρακάκη για ασφαλή και 

απρόσκοπτη τηλεργασία μέσω VPN για το σύνολο των Φορέων της Δημόσιας 

Διοίκησης που είναι ενταγμένοι στο Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ζητάμε να ενημερωθούν 

άμεσα οι Δήμοι για τις δικές τους οφειλόμενες τεχνικές ενέργειες και να προβλέπεται 

η τηλεργασία με κάθε πρόσφορο τρόπο εξυπηρέτησης εξ αποστάσεως του κοινού. 

 

Γ.  Διεκπεραίωση αιτημάτων καταγραφής συμπολιτών μας που κατά δήλωσή 

τους αδυνατούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν. 

      Έκπληξη, απορία έως και αγανάκτηση έχει προκαλέσει στις τάξεις των 

υπαλλήλων των ΚΕΠ η 6η παράγραφος της σχετικής εγκυκλίου που αναφέρεται σε 

νέα διαδικασία των ΚΕΠ και δικαιολογημένα για τους ακόλουθους λόγους: 

1. Η διεκπεραίωση αιτημάτων καταγραφής των ευρισκόμενων σε 

αδυναμία/απαγόρευση μετακίνησης δεν είναι διαδικασία που περιλαμβάνεται 

στις αρμοδιότητες των ΚΕΠ και η ανάθεσή της δεν μπορεί να γίνεται με 

εγκύκλιο, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ΚΕΠ και 

ένταξης διαδικασιών σε αυτά.  



 

2. Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας και η συνακόλουθη παραλαβή αιτήματος 

καταγραφής ή η εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής προς τρίτο 

πρόσωπο για την κατάθεση του αιτήματος σε ΚΕΠ, δεδομένης της αδυναμίας 

μετακίνησης των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. Β, περ. α΄και β΄ της 

υπ’ αριθμ. 75317/8.11.2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, μπορεί να γίνεται μόνο 

κατ’ οίκον από υπαλλήλους των Δήμων που έχουν αρμοδιότητα παροχής 

διοικητικής βοήθειας κατ’ οίκον.  

3. Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ δεν αρνήθηκαν ποτέ τη συνεργασία με άλλες 

υπηρεσίες των Δήμων για τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών που 

αδυνατούν να μετακινηθούν και ασφαλώς θα υπάρχει και πάλι άριστη 

συνεργασία για την εξυπηρέτηση όσων σήμερα ή αύριο θα βρίσκονται σε μια 

τέτοια ειδική ανάγκη σε υποθέσεις τους όμως για τις οποίες έχουν 

αρμοδιότητα ή συναρμοδιότητα τα ΚΕΠ.  

4. Τα ΚΕΠ -για πολλοστή φορά αναφέρεται- είναι εξαιρετικά υποστελεχωμένα. 

Οι εργαζόμενοι έχουν σηκώσει ήδη και συνεχίζουν να σηκώνουν μεγάλο 

βάρος για την εξυπηρέτηση του κοινού εν μέσω της πανδημίας Covid-19, 

όταν άλλες υπηρεσίες του δημοσίου κλείνουν τις πόρτες τους και δέχονται με 

ηλεκτρονικό ή κοινό ταχυδρομείο τα αιτήματα πολιτών αξιώνοντας να 

υπάρχει γνήσιο υπογραφής –και πού αλλού από ΚΕΠ θα στραφεί ο πολίτης, 

όταν και ο ιδιωτικός τομέας που κλείνει πόρτες πάλι γνήσιο υπογραφής ζητάει 

από τους πελάτες του, όταν εξαιρούνται ουσιαστικά από το καθεστώς 

τηλεργασίας οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ κι όταν κι όταν… ο κατάλογος είναι πολύ 

μακρύς για τα ΚΕΠ και το εποπτεύον Υπουργείο πάρα πολύ μακριά τους. Και 

σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, τίθεται επί τάπητος και δη με εγκύκλιο του 

ΥΨηΔ άλλη μια νέα διαδικασία για την οποία δεν υπάρχει καν αρμοδιότητα 

των ΚΕΠ.   

5. Αν ενταχθεί κανονικά η διαδικασία στα ΚΕΠ, αυτό θα σημαίνει -πέραν όλων 

των άλλων- ότι σε μια σοβαρή ανάγκη συμπολιτών μας δίνεται λύση με μια 

περίπλοκη διαδικασία, για την οποία θα αναζητείται μετά ο τρόπος 

απλούστευσής της. Διότι θα εμπλέκονται αναγκαστικά για την παραλαβή των 

αιτημάτων καταγραφής δύο διαφορετικές υπηρεσίες, αυτές με αρμοδιότητα 

κατ’ οίκον εξυπηρέτησης και οι δικές μας με αρμοδιότητα εξυπηρέτησης στα 

ΚΕΠ, ενώ θα μπορούσε -και μπορεί- το κάθε αίτημα καταγραφής να 

παραλαμβάνεται από μία υπηρεσία, κατ’ οίκον, και μάλιστα με την πρώτη 

κλήση του κάθε ενδιαφερόμενου για παροχή βοήθειας.  

     Οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ έχουμε υπεραρκετές διαδικασίες, ευθύνες, υποχρεώσεις 

και αρμοδιότητες σχεδόν όλου του δημόσιου τομέα, ώστε να λέμε σταθερά ΟΧΙ σε 

κάθε νέα διαδικασία των ΟΤΑ α΄ βαθμού που επιχειρείται να ενταχθεί στα ΚΕΠ είτε 

από την πόρτα είτε από το παράθυρο. Ας υπάρξει λίγος σεβασμός στο έργο που 

επιτελούμε σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.  

 

 

 

 



 

     Κύριε Υφυπουργέ,   

     Σας μεταφέρουμε την αγωνία των συναδέλφων μας για το πώς, ενώ το 2ο  κύμα 

της πανδημίας είναι σφοδρότερο –ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα,  εφαρμόζονται λιγότερα 

μέτρα αποτροπής προσέλευσης κοινού στα ΚΕΠ από ότι στο 1ο και ηπιότερο κύμα, 

τα οποία εκθέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο πολίτες, εργαζόμενους και οικογένειες 

γύρω τους, παραβλέποντας συνάμα τις αντοχές του εθνικού συστήματος υγείας. 

     Υπάρχει η αρμοδιότητα, ζητάμε να υπάρξει κατεπειγόντως και η πολιτική 

βούληση, ώστε να επιλυθούν άμεσα τα ζητήματα που έχουμε θέσει για τη 

λειτουργία των ΚΕΠ κατά την εξαιρετικά δύσκολη αυτή περίοδο για τη χώρα 

μας, ήτοι: 

1. Λειτουργία όλων των ΚΕΠ για το κοινό από 08.00 έως 15.00. 

2. Εξυπηρέτηση δια ζώσης επειγουσών υποθέσεων πολιτών –και για βεβαιώσεις 

γνησίου υπογραφής- υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού σε όλα τα ΚΕΠ, βάσει 

κριτηρίων καθορισμού του επείγοντος που δικαιολογεί και τη μετακίνηση του 

πολίτη.  

3. Εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως των πολιτών, τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. 

4. Εφαρμογή της υποχρεωτικής εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 

τουλάχιστον 50% των υπαλλήλων ΚΕΠ με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως 

προβλέπεται στο ελληνικό δημόσιο έτσι και στα ΚΕΠ, μετά από σαφείς οδηγίες 

προς τους Δήμους για τις οφειλόμενες ενέργειές τους. 

 

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

   

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 
 
 


