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ΘΕΜΑ: Αίτημα προτεραιοποίησης των υπαλλήλων των ΚΕΠ στον εμβολιασμό  
           κατά της Covid-19. 

 

 

 

Κύριε Υφυπουργέ, 

 
 

     Σύμφωνα με το Εθνικό Eπιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμού κατά της Covid-19, 

στη 2η φάση του Σχεδίου προτεραιοποίησης εμβολιασμών πληθυσμιακών ομάδων 
μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται το προσωπικό προτεραιότητας για κρίσιμες 
λειτουργίες του Κράτους. 
 

    Επειδή: 

- Το πλέον κρίσιμο έργο του Κράτους την περίοδο που ακολουθεί αποτελεί ο 
εμβολιασμός κατά της Covid-19 ικανού αριθμού πληθυσμού της χώρας, ώστε 
να επιτευχθεί γρήγορα ανοσολογική προστασία και να ξεπεραστούν τα 
πολλαπλά προβλήματα και οι επιπτώσεις της πανδημίας στους τομείς της 
υγείας, της οικονομίας, της εργασίας κ.ά. 

- Τα ΚΕΠ είναι η μόνη δημόσια υπηρεσία στην οποία οι πολίτες ή εκπρόσωποί 
τους με φυσική παρουσία σε αυτά μπορούν να ζητούν τον καθορισμό 
συνεδρίας για τον εμβολιασμό τους, κατά προτεραιότητα και χωρίς ραντεβού. 

- Τα ΚΕΠ είναι η δημόσια υπηρεσία που παρέμεινε και παραμένει ανοικτή στο 
κοινό ανταποκρινόμενη στις πολλαπλές και αυξημένες ανάγκες των πολιτών 
εν μέσω της πανδημίας, όταν άλλες δημόσιες υπηρεσίες έχουν αναστείλει την 
εξυπηρέτηση πολιτών με φυσική παρουσία σε αυτές. 

- Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ πρέπει να προστατευτούν έναντι της απειλητικής 
λοίμωξης, προκειμένου να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα και με 
ασφάλεια για τους ίδιους και τους προσερχόμενους πολίτες τις υπηρεσίες 
τους, η σημαντικότερη των οποίων αυτόν τον καιρό είναι η διαχείριση και 
επιβεβαίωση των ραντεβού για εμβολιασμό έναντι της Covid-19. 

- Ο αριθμός των υπαλλήλων των ΚΕΠ που θα θελήσουν να εμβολιαστούν 
άμεσα είναι σχετικά μικρός (εκτιμάται στις 2.000 περίπου επί συνόλου 3.000 
περίπου υπαλλήλων που απασχολούνται στα ΚΕΠ). 

 

 

 



 

 
  

     Παρακαλούμε να προβείτε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την 

προτεραιοποίηση εμβολιασμού των υπαλλήλων των ΚΕΠ με την ένταξή τους 
στη 2η φάση του Σχεδίου προτεραιοποίησης εμβολιασμού πληθυσμιακών ομάδων 
κατά της Covid-19 που υλοποιείται αυτήν τη περίοδο.   

 

 
Με τιμή 

 

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

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 

 


