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ΘΕΜΑ: Κατάργηση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την Covid-19 

και διεκπεραιώνονται μέσω των  ΚΕΠ 

 

Κύριε Υφυπουργέ, 

 

     Τον Δεκέμβριο του 2020 μετά από δυο τηλεδιασκέψεις είχε γίνει μια συμφωνία 
μεταξύ του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. και υμών για τη συμμετοχή των ΚΕΠ στο 
πρόγραμμα εμβολιασμού έναντι της Covid-19 με τη διαδικασία προγραμματισμού 
εμβολιασμού. Συγκεκριμένα μας είχε ζητηθεί να «βάλουμε πλάτη» για ένα τόσο 
σοβαρό θέμα δημόσιας υγείας. Ως επιβράβευση της συμμετοχής τον προγραμματισμό 
εμβολιασμού, αλλά και για τις πάμπολλες  διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από τα 
ΚΕΠ ελλείψει προσωπικού μάλιστα, οι συνάδελφοί μας θα ελάμβαναν οικονομική 
αποζημίωση και υπήρχε η διαβεβαίωσή σας ότι την είχατε ήδη εξασφαλίσει (το ποσό 
σε καμία περίπτωση δεν θα αντικατόπτριζε τη συνολική τους προσφορά). Επίσης, η 
συμφωνία μας έλεγε πως τα ΚΕΠ θα απασχοληθούν με την εν λόγω διαδικασία από 
15/01/2021 ως και 31/05/2021. 

     Οι δεσμεύσεις όμως είναι για να τηρούνται αμφίδρομα. Εμείς τις τηρήσαμε. Εσείς, 
δυστυχώς, δεν τηρήσατε καμία από τις δυο. 

     Για την πρώτη, εδώ και έξι μήνες, με προφάσεις υπεκφεύγετε να δώσετε μια 
σαφή απάντηση με τελευταία δικαιολογία για την καθυστέρηση την άνωθεν εντολή, 
που εμείς μέχρι σήμερα μετά από επαφές μας δεν την έχουμε επιβεβαιώσει. 
Ουσιαστικά, δεν εμπαίζετε μόνο το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. και τους αντιπροσώπους 
των Σωματείων-μελών της που τους το έχετε υποσχεθεί πολλάκις, αλλά και τους 
3.000 συναδέλφους μας που σας πίστεψαν.  

     Για τη δεύτερη, όχι μόνο δεν εξαιρέσατε τα ΚΕΠ μετά τις 31/05 από το κλείσιμο 
των ραντεβού εμβολιασμού, αλλά συνεχώς, από την αρχή αυτής της χρονιάς, 
προσθέτετε νέες διαδικασίες που σχετίζονται με την Covid-19 κι όχι μόνο με τον 
εμβολιασμό έναντί της. Διαδικασίες για τις οποίες δεν θα έπρεπε να υπάρχει ούτε ως 
πρώτη ούτε ως δεύτερη σκέψη το να διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ. 

 

 



 

Συγκεκριμένα : 

Α) Αναθέσατε στα ΚΕΠ την έκδοση Βεβαιώσεων Εμβολιασμού, ακολούθως την 
έκδοση προσωρινού ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ), την έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών COVID 

και πρόσφατα την Εισαγωγή στοιχείων α΄δόσης εμβολιασμού στο εξωτερικό και 
προγραμματισμό ραντεβού για β΄δόση εμβολίου στην Ελλάδα.  

Β) Μας επιβάλατε παρά τις ενστάσεις μας να εκδίδουμε προσωρινό ΠΑΜΚΑ με 
στοιχεία κατά προσέγγιση και εξ ακοής -δεν έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο στην 
20ετή θητεία μας στα ΚΕΠ- σε πολίτες άγνωστης προελεύσεως και κυρίως με 
κανέναν έλεγχο νομιμότητας  της παραμονής τους στη χώρα.   

Γ) Παραπέμπετε αποκλειστικά στα ΚΕΠ με μήνυμα (SMS) τους πολίτες με ΠΑΜΚΑ για 
έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού, ενώ ακόμη δεν έχετε λύσει τεχνικά σας 
θέματα. Π.χ. αδυναμία έκδοσης πιστοποιητικού σε κατόχους ΠΑΜΚΑ με πρώτο ψηφίο 
το 9 και όχι μόνο.  

Δ) Μας υποχρεώνετε να πάρουμε το ρόλο του μεταφραστή και του γιατρού. Να 
μεταφράζουμε έγγραφα εμβολιασμού άλλων χωρών, ώστε να εισάγουμε στοιχεία 
α΄δόσης εμβολιασμού στο σύστημα των ραντεβού. Να έχουμε ιατρικές γνώσεις, 

ώστε να ξέρουμε τι σημαίνει ενδομυϊκός ή υποδόριος εμβολιασμός. Σε περίπτωση 
βέβαια που για ένα τόσο σοβαρό θέμα υγείας γίνει κάποιο λάθος, την ευθύνη θα τη 
φέρει μόνο ο υπάλληλος. 

Ε) Μας εμπλέξατε σε εκτύπωση ψηφιακού πιστοποιητικού (διαγνωστικός έλεγχος) 
για πολίτες που απευθύνονται σε ιδιωτικά εργαστήρια για rapid ή pcr τεστ.  

ΣΤ) Μας εμπλέξατε σε εκτύπωση ψηφιακού πιστοποιητικού (νόσηση) για πολίτες που 
έχουν νοσήσει ή και νοσηλευτεί λόγω COVID.  

Ζ) Παραπέμπετε όλους τους πολίτες με SMS και στα ΚΕΠ για την παραλαβή 
πιστοποιητικού εμβολιασμού, χωρίς να τους ενημερώνετε ότι αυτό είναι χρήσιμο 
μόνο για ταξιδιωτικούς λόγους, ταλαιπωρώντας εν μέσω θέρους άτομα τρίτης 
ηλικίας. 

     Μετά από 20 χρόνια θητείας μας στα ΚΕΠ δεν περιμέναμε ότι σε ένα μήνα θα 
έπρεπε να αποκτήσουμε γνώσεις ιατρού, μεταφραστή, να λειτουργούμε ως αμισθί 
υπάλληλοι ιδιωτικών εργαστηρίων, υπάλληλοι του ΕΟΔΥ, των Νοσοκομείων και 
εσχάτως και ως τουριστικοί πράκτορες που θα πρέπει να εκδίδουμε πιστοποιητικά για 
όσους θέλουν να ταξιδέψουν με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο. 

     Για όλα τα ανωτέρω η ενημέρωσή σας προς τους πολίτες είναι πλημμελής με 
αποτέλεσμα να προσέρχονται στα ΚΕΠ και αν δεν εξυπηρετούνται από δικές σας 
αστοχίες να επιτίθενται και να προσβάλουν συναδέλφους μας. Όλη η καλή εικόνα 
που χτίστηκε τους προηγούμενους μήνες με την πλατφόρμα του εμβολιασμού έχει 
καταρρεύσει σε διάστημα μικρότερο του μήνα.  

 



 

     Όπως γίνεται κατανοητό, οι συνάδελφοί μας εμπλέκονται όλο και περισσότερο με 
τα θέματα που σχετίζονται ποικιλοτρόπως με την Covid-19 και όχι μόνο με 
εμβολιασμό χωρίς αποζημίωση και μάλιστα με παράταση της εμπλοκής των ΚΕΠ και 
με διαρκώς αυξανόμενο όγκο των σχετικών υποθέσεων. 

     Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχετε τη δυνατότητα και σας καλούμε να 
ανταποκριθείτε άμεσα στις υποσχέσεις σας για οικονομική αποζημίωση των 
συναδέλφων μας, καθώς και για την επέκταση της αποζημίωσης μέχρι την οριστική 
απεμπλοκή των ΚΕΠ. 

     Διαφορετικά, κρίνεται επιβεβλημένο να καταργηθούν ΑΜΕΣΑ όλες οι διαδικασίες 
που σχετίζονται με την Covid-19 και διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ και να 
εμπλακούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς που βρήκαν για άλλη μια φορά την ευκαιρία με 
δική σας συναίνεση να πετάξουν το βάρος από πάνω τους και να το μεταφέρουν 
στους συναδέλφους μας.  

      

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

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

       
 
          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 
 

 

 
 


