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ΘΕΜΑ: Εξυπηρέτηση πολιτών με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ κατόπιν 
προγραμματισμένου ραντεβού για όλες τις διαδικασίες 

 

 

Κύριε Υφυπουργέ, 
 

     Με την υπ’ αρ. ΔΥΜΣ/Φ.5/18/οικ. 21724/30.06/2021 εγκύκλιο του ΥΨηΔ, για 
την εξυπηρέτηση πολιτών με φυσική παρουσία χωρίς ραντεβού για το σύνολο των 
διαδικασιών των ΚΕΠ, ουσιαστικά καταργείτε τα ραντεβού και επιτρέπετε τη 
δημιουργία χάους εντός και εκτός των ΚΕΠ εν μέσω πανδημίας και υψηλών 
θερμοκρασιών. Η δικαιολογία ότι υπάρχει η  ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842 που 
ισχύει για όλο το δημόσιο και που αναφέρεται στην υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 
167/13250/28.6.2021 (ΑΔΑ 6ΓΣ646ΜΤΛ6-2Γ8) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ δεν μπορεί να 
γίνει αποδεκτή. Ακολούθως παραθέτουμε πρόσφατες ανακοινώσεις δύο φορέων 
(ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ) που όχι μόνο δεν καταργούν τα ραντεβού αλλά τα μονιμοποιούν: 

ΕΦΚΑ http://www.odigostoupoliti.eu/e-efka-me-ilektronika.../ 

ΟΠΕΚΑ https://opeka.gr/diadikasia-rantevou-kai-ypiresies.../ 

     Στον αντίποδα, οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ για άλλη μια φορά αντιμετωπίζονται από 
το Υπουργείο σας ως υπάλληλοι Β΄ διαλογής. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δύο 
ταχύτητες δημοσίων υπαλλήλων ανάλογα με το Υπουργείο που εποπτεύει την κάθε 
υπηρεσία του Δημοσίου. Αν κάτι τέτοιο ισχύει, τότε φέρετε την πλήρη ευθύνη για 
την κατάργηση των ραντεβού στα ΚΕΠ και όχι μόνο, καθώς αποδεικνύεται ότι δεν 
μπορείτε να προστατέψετε την ψυχική και σωματική μας υγεία, όπως κάνουν άλλοι 
Υπουργοί ή Διοικητές Οργανισμών για υπαλλήλους υπηρεσιών που βρίσκονται υπό 
την σκέπη τους, ούτε να διασφαλίσετε την εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ, όταν 
αποδέχεστε ασυζητητί και αμαχητί απαιτήσεις από άλλα Υπουργεία, Οργανισμούς και 
Δήμους και όταν επιβάλλετε σωρεία νέων διαδικασιών στα ΚΕΠ που αντιμετωπίζουν 
ήδη τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό.  

     Η οργή των συναδέλφων μας προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για 
την πολιτική του έναντι των ΚΕΠ κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι αδύνατον να 
συγκρατηθεί. Ούτε μπορεί να συγκριθεί η σημερινή πολιτική ηγεσία και οι επιλογές 
της για τα ΚΕΠ με οποιαδήποτε άλλη πολιτική ηγεσία που έχει εποπτεύσει τη 
λειτουργία των ΚΕΠ κατά το παρελθόν.  

 

 

http://www.odigostoupoliti.eu/e-efka-me-ilektronika-rantevou-kai-ilektronikes-ypiresies-eksypiretisi-ton-asfalismenon/?fbclid=IwAR1HMsakLMdA0IiSo2Q3v6Z61w5_zYK7oZIsdMFANjrrDxaRcJpkrH2_hsU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fopeka.gr%2Fdiadikasia-rantevou-kai-ypiresies-eksypiretisis-ton-politon-apo-ton-opeka%2F%3Ffbclid%3DIwAR2YGQ3hozCC1DIZ4rOvVfHGbrFx-mn1nRu_JSxMzjyeJnkFVPQG39f6FWc&h=AT2LuRSFMbPNnxCdbgR75pdQiu5p58mxAyymQESHDywcbhGMlPYrximm16mc44gv3hQXVg4knZ6RtTViH7GJecqAMpplRpVlvZbHSSsM-7YgyItGuylXkoOJUWHb9XrjHA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT22YmRXdB3_JA_MmFlbUwpvUTG30seeo4KtQ0SKsolLqfDbu-K2cECn0sz_OpIqVEM6emCri7-shGRLReviOdfuavBPd9TfZctKnvwfq1dcNC7j5dvvStXGpBPsnJwlcg20e1cvnZZ2y1XQ_RP2Ppoj1OJOTOdPnMrLZrfmdMT5ywu5b0OQ2P5ZdIkEUj4E1V0DvKaJ-A


 

 

     Ουρές πολιτών ήδη σχηματίζονται έξω από ΚΕΠ το τελευταίο διάστημα λόγω 
διεκπεραίωσης πλήθους διαδικασιών χωρίς ραντεβού, ήδη υπάρχουν διαπληκτισμοί 
και εντάσεις μεταξύ πολιτών και μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών και όλοι που 
αγανακτούν θεωρούν ότι υπάρχει κρατική αδιαφορία και έλλειψη σεβασμού προς 
εργαζόμενους και προς πολίτες.  

     Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έστω και την ύστατη στιγμή θα πρυτανεύσει η λογική 
και θα φροντίσετε για την εξυπηρέτηση των πολιτών με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ 
κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού για όλες τις διαδικασίες ανεξαιρέτως ΑΜΕΣΑ.  

 

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

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 
 

 

 


