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ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 29/07/2021 

 

Κύριε Υπουργέ,  

Κύριε Υφυπουργέ , 

 

     Μετά την απόλυτα επιτυχημένη για τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ απεργιακή 
κινητοποίηση της Ομοσπονδίας μας στις 29/07/2021, είμαστε υποχρεωμένοι να 
απαντήσουμε σε θέματα που τέθηκαν δημόσια είτε μέσω κυβερνητικών πηγών είτε 
απευθείας από εσάς μέσω της αγωγής σας στο δικαστήριο που την έκρινε παράνομη. 

I. Προσχηματικά αιτήματα 

Αν τα αιτήματά μας ήταν προσχηματικά δεν θα ήταν τόσο μεγάλη η συμμετοχή των 
συναδέλφων μας. Οι τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό δεν καλύπτονται ούτε 
με χίλιους έκτακτους ή μόνιμους για το υπάρχον μοναδικό γκισέ διαδικασιών 
πανδημίας ή το μοναδικό γκισέ του Δημοσίου στο οποίο θέλετε να μετατρέψετε τα 
ΚΕΠ και η λήψη μέτρων ασφάλειας στην εργασία είναι ένα εξαιρετικά 
σημαντικό ζήτημα, πρώτης προτεραιότητας μάλιστα για πάρα πολλούς 
εργαζόμενους στα ΚΕΠ. Δεν σας τιμά να γίνεται 24ωρη απεργία για πρώτη φορά 
μετά από 5 χρόνια και κυρίως με τη συμμετοχή των συναδέλφων μας να είναι η 
μεγαλύτερη τα τελευταία 20 χρόνια και να μην αντιλαμβάνεστε τα δύο πλέον καίρια 
ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και απαιτούν λύσεις από εσάς. Δεν 
γίνεται πάντα να φταίνε οι άλλοι. Κάντε την αυτοκριτική σας μια φορά. Η 
πραγματικότητα ακόμη και η ψηφιακή είναι διαφορετική από την εικονική που σας 
παρουσιάζουν τα φίλια ΜΜΕ και social media.  

II. Προσλήψεις 144 μόνιμων υπαλλήλων 

Είναι σημαντική η ενέργεια μετά από πολλά χρόνια να γίνονται προσλήψεις μόνιμων 
στα ΚΕΠ. Πουθενά όμως δεν αναφέρετε δημόσια πόσοι συνάδελφοι έχουν 
αποχωρήσει ή πρόκειται να αποχωρήσουν το επόμενο διάστημα. Οι εν λόγω 

προσλήψεις, που το νωρίτερο που θα ξεκινήσουν οι 144 μόνιμοι να εργάζονται στα 
ΚΕΠ είναι αρχές του 2022, δεν καλύπτουν ούτε το 1/3 των αποχωρήσεων.  



 

III. Διάλογος με το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΚΕΠ 

Όντως, ποτέ δεν αρνηθήκατε το διάλογο τόσο με το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΚΕΠ όσο και με 
τους αντιπροσώπους των Σωματείων-μελών της. Όμως, σας έχουν τεθεί ζητήματα 
για τα οποία όχι μόνο δεν δρομολογήθηκαν λύσεις, αλλά αντιθέτως, τους 
τελευταίους μήνες με την πολιτική ανάθεσης διαρκώς νέων διαδικασιών έχουν 
επιδεινωθεί και προκαλέσει την οργή και αγανάκτηση των εργαζόμενων. Επίσης από 
το διάλογο προέκυψαν συμφωνίες που πρέπει να τηρηθούν, ώστε να υπάρχει 
αξιοπιστία και από τις δύο πλευρές. Θεωρείτε ότι τηρήσατε τα συμφωνηθέντα; Όταν 
υλοποιηθούν εκ μέρους σας και αν πράγματι θέλετε να επιλύσετε τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ, να είστε σίγουροι πως θα υπάρξει 
εποικοδομητικός διάλογος εκ νέου μεταξύ μας. 

IV. Τα ΚΕΠ διεκπεραιώνουν μόνο το 10% των διαδικασιών που γίνονται και 
μέσω του gov.gr 

Κανείς δεν αρνήθηκε πως έχουν γίνει αρκετές ενέργειες από την πλευρά σας για τη 
ψηφιακή διακυβέρνηση. Κανείς δεν αμφισβήτησε πως όντως διεκπεραιώνουμε μόνο 
το 10% των αιτήσεων που γίνονται και μέσω gov.gr Αρκεί μόνο μια πρόσθεση από 
την πλευρά σας. Μια πρόσθεση όλων των 10% από τις διαφορετικές διαδικασίες που 
διεκπεραιώνονται για να δείτε το νούμερο που προκύπτει. Το ότι ο Ιούνιος του 2021 
είναι οριακά ο 2ος πιο παραγωγικός μήνας όλων των εποχών στα ΚΕΠ και μάλιστα εν 
μέσω πανδημίας δεν σας προβληματίζει; Σχεδόν ένα εκατομμύριο αιτήσεις 
διεκπεραιώθηκαν από τα ΚΕΠ και αυτές όπως έχετε παραδεχθεί δημόσια αποτελούν 
μόνο το 20% του συνολικού όγκου εργασίας μας. 

Επίσης, οι βεβαιώσεις εμβολιασμού δεν αποτελούν μια προσωρινή διαδικασία. Ήρθαν 
για να μείνουν καθώς οι συνέπειες της πανδημίας θα παραμείνουν για μεγάλο και 
κυρίως απροσδιόριστο διάστημα. 

V. Η ΠΟΣΕΚΕΠ ταλαιπωρεί τους πολίτες με την απεργιακή της κινητοποίηση 

Η ΠΟΣΕΚΕΠ αν ήθελε να ταλαιπωρήσει τους πολίτες θα ξεκινούσε απεργιακές 
κινητοποιήσεις πολύ νωρίτερα αλλά σεβάστηκε τις δυσκολίες της πανδημίας και δεν 
ήθελε να επιβαρύνει την καθημερινότητά τους. Δυστυχώς, αυτό είναι προνόμιο δικό 
σας. Ενδεικτικά : 

• Σχεδόν καθημερινά οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούν οι συνάδελφοί μας 
(θυρίδες, εξωτερικές εφαρμογές, E-KEP) καταρρέουν και πρέπει εμείς να 
απολογούμαστε στους πολίτες για τις μεγάλες καθυστερήσεις που οφείλονται 
αποκλειστικά και μόνο στις δικές σας αστοχίες. 

• Δεν ενημερώνετε τους πολίτες με ΠΑΜΚΑ για το πότε θα εγκριθεί ο αριθμός τους 
τόσο για εμβολιασμό όσο και για βεβαίωση εμβολιασμού και καθημερινά γινόμαστε 
αποδέκτες φραστικών επιθέσεων που μπορεί να φτάνουν και σε χειροδικία. 

• Αν και μας φορτώσατε δουλειά του ιδιωτικού τομέα για βεβαιώσεις διαγνωστικών 
ελέγχων PCR ή rapid test, δεν τους ενημερώνετε πως χρειάζονται 24 ώρες για την 
καταχώρησή τους με αποτέλεσμα να γινόμαστε ο σάκος του μποξ σε πολίτες που 
επείγονται να ταξιδέψουν ή να στείλουν τα παιδιά τους σε κατασκηνώσεις. 

 



 

 

Κύριε Υφυπουργέ, 

 

     Μια γεύση για την αποτελεσματική ψηφιακή διακυβέρνησή σας και τις άρτιες 
λειτουργικά πλατφόρμες σας πήρατε πρόσφατα κατά την επίσκεψή σας με τον 
Υπουργό Εργασίας κ. Χατζηδάκη στο ΚΕΠ Νέας Ιωνίας Αττικής. Περιμένουμε επίσημη 
δήλωσή σας αν το πιστοποιητικό του ΕΦΚΑ που παραλάβατε βγήκε εκείνη την στιγμή 
από το ΚΕΠ ή ήταν ήδη έτοιμο για να μην βρεθείτε προ δυσάρεστης «έκπληξης» και 
σε άβολη θέση. 

     Όσο και αν προσπαθείτε να καρπωθείτε κάτι από τα ΚΕΠ, η επιτυχία τους 
βασίζεται αποκλειστικά και ΜΟΝΟ στην κοπιώδη και εξαντλητική εργασία των 
υπαλλήλων τους. Αυτών που καταφέρατε να σας θεωρούν τη χειρότερη και πιο 
αλαζονική πολιτική ηγεσία που έχει περάσει ποτέ από τα ΚΕΠ. Μια πολιτική ηγεσία 
που επιλέχθηκε από έναν Πρωθυπουργό, του οποίου η θητεία το 2014, ως Υπουργός 
υπεύθυνος για τη λειτουργία των ΚΕΠ, θεωρείται απ’ όλους η πιο επιτυχημένη. 

     Έστω και την ύστατη στιγμή προσπαθήστε να αλλάξετε αυτή την εικόνα. Σας 
καλούμε να τηρήσετε όλα τα συμφωνηθέντα μέχρι τα τέλη Αυγούστου, αλλιώς η 
Ομοσπονδία μας θα προβεί σε ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. 

 

                                                             

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

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 

 

    


