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                                                           ΠΡΟΣ: 
                                                           ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                           κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

                                                           Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου  
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ΘΕΜΑ:  Δυσλειτουργίες  στα  ΚΕΠ  με  την  επαναφορά  του  διευρυμένου     
             ωραρίου από 06/09/2021 

Σχετ.:   Η υπ’ αρ. ΔΥΜΣ/Φ.5/20/29207/26.08.2021  εγκύκλιος  της  Διεύθυνσης  
            Υπηρεσιών μιας Στάσης του ΥΨΗΔ. 
 

 

 

Κύριε Υφυπουργέ , 
 

     Στην ανωτέρω σχετική αναφέρεται «Για την επαναφορά του διευρυμένου 
ωραρίου στα ΚΕΠ από 6.9.2021, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εν 
γένει λειτουργία των ΚΕΠ, μετά την ως άνω ημερομηνία, θα ακολουθήσει σχετική 
ενημέρωση.». 

       Θέτουμε υπόψη σας ότι η επαναφορά του διευρυμένου ωραρίου από 6.9.2021 
θα προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες στα ΚΕΠ και θα ανακύψουν και ζητήματα 
ασφάλειας ιδιαίτερα σε εκείνα που λειτουργούν με 3 ή 4 ή 5 υπαλλήλους, επειδή: 

 

1. Έχει αυξηθεί υπέρμετρα η προσέλευση πολιτών στα ΚΕΠ τον τελευταίο 
χρόνο, λόγω των διαδικασιών που σχετίζονται με την πανδημία Covid-19 και 
της ένταξης νέων διαδικασιών στα ΚΕΠ, ορισμένες από τις οποίες είναι 
εξαιρετικά χρονοβόρες.  

2. Το στελεχικό δυναμικό των ΚΕΠ δεν έχει ενισχυθεί, ώστε να αντιμετωπίσει τις 
έκτακτες συνθήκες που τείνουν να γίνουν μόνιμες ενόσω η πανδημία καλά 
κρατεί και άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου δεν εξυπηρετούν κοινό δια ζώσης. 
Επιπλέον, σε αρκετά ΚΕΠ το προσωπικό έχει μειωθεί λόγω μετατάξεων. 

3. Οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ, που είναι ήδη εξαντλημένοι σωματικά και ψυχικά, 
δεν αντέχουν και άλλη μείωση προσωπικού στην πρωϊνή τους βάρδια. 

4. Τα ΚΕΠ που στελεχώνονται με 3 ή 4 ή 5 υπαλλήλους επί 4,5 ή 6 ή 7,5 μήνες 
τον χρόνο -λόγω των αδειών- θα κληθούν να εξυπηρετούν τους πολίτες με 1 
ή 2 ή 3 άτομα, αντίστοιχα, στην πρωινή βάρδια και με 1 μόνο άτομο στην 
απογευματινή.  

 

 
  



 

          Για λόγους ασφαλείας και καθώς έχει αυξηθεί η ανάρμοστη, εριστική έως 
επικίνδυνη για τη σωματική ακεραιότητα συμπεριφορά πολιτών προς εργαζόμενους 

στα ΚΕΠ, θεωρούμε ότι δεν πρέπει πλέον να απασχολείται στην απογευματινή 
βάρδια ένας υπάλληλος μόνος του. Είτε είναι γυναίκα είτε είναι άνδρας. 

      

     Για τους προαναφερθέντες λόγους σας καλούμε να μεριμνήσετε ώστε να 
διατηρηθεί το πρωινό (7.30 – 15.30) ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ,  

 τουλάχιστον όσο διαρκεί η πανδημία και οι υποθέσεις της που 
διεκπεραιώνονται στα ΚΕΠ και  

 οπωσδήποτε μέχρι να θεσμοθετηθούν νέοι όροι για τη λειτουργία ΚΕΠ 
με διευρυμένο ωράριο, ήτοι απασχόληση τουλάχιστον 6 εργαζόμενων με 2 
από αυτούς στην απογευματινή βάρδια.  

     Όσοι Δήμοι ενδιαφέρονται για την εξυπηρέτηση πολιτών απογεύματα τις 
καθημερινές και πρωί τα Σάββατα, ας τα ενισχύσουν με το απαραίτητο προσωπικό. 

 

                                                             

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

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 

 

    


