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ΘΕΜΑ: Αναστολή διεκπεραίωσης διαδικασιών για την αποσυμφόρηση των 

ΚΕΠ και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε θέματα σχετικά 

με την πανδημία 

 

Κύριε Υφυπουργέ, 

 

     Πριν από έναν χρόνο μας ενημερώσατε ότι είχατε την πρόθεση να αναθέσετε 

στα ΚΕΠ τη διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού για εμβολιασμό, αναφέροντας 

ότι τα ΚΕΠ θα πρέπει να συμμετέχουν στην προσπάθεια διαχείρισης της πανδημίας 

από την πολιτεία. Ταυτόχρονα, υπήρξε η διαβεβαίωσή σας ότι έχει εξασφαλιστεί  

έγκριση για οικονομική ανταπόδοση για τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες που θα 

προσέφεραν οι υπάλληλοι των ήδη βεβαρυμένων και υποστελεχωμένων ΚΕΠ. 

Δυστυχώς, τίποτα από τα δυο δεν τηρήθηκε όπως είχε παρουσιαστεί και αναφερθεί,  

αντιθέτως, είδαμε τον όγκο εργασίας μας που σχετίζεται με την Covid-19 να 

πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα.  
 

     Συγκεκριμένα, ένα χρόνο μετά τα ΚΕΠ έχουν αναλάβει τα παρακάτω: 

 Προγραμματισμό ραντεβού εμβολιασμού 

 Βεβαιώσεις εμβολιασμού  

 Ψηφιακά πιστοποιητικά εμβολιασμού, νόσησης και  διαγνωστικού ελέγχου 

 Έκδοση/Μεταβολή ΠΑΜΚΑ, πλέον αποκλειστικά από τα ΚΕΠ 

 Προσθήκη 1ης , 2ης , 3ης  κ.τ.λ. δόσης εμβολιασμού στο εξωτερικό 

 Διόρθωση σειράς δόσεων εμβολιασμού στο εξωτερικό 

 Μεταβολές ΑΜΚΑ για ταυτοποίηση στοιχείων σε διάφορες βάσεις δεδομένων 
 

     Ο ακριβής όγκος δεν μπορεί να αποτυπωθεί από τα επίσημα στατιστικά που 

διαθέτετε,  καθώς από αυτά δεν προκύπτουν οι χιλιάδες μεταβολές ΑΜΚΑ για λάθη 

ή παραλείψεις του παρελθόντος, οι χιλιάδες τηλεφωνικές, μέσω email ή δια ζώσης 

απορίες των πολιτών γύρω από τον εμβολιασμό που χρήζουν απάντησης. Σε όλα τα 

ανωτέρω έρχονται να προστεθούν οι συνεχείς εντάσεις και απειλές εις βάρος των 

εργαζόμενων και η ασφάλεια στην εργασία εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο. 
 

     Όπως σας έχουμε αναφέρει οι αντοχές των συναδέλφων μας έχουν προ πολλού 

εξαντληθεί και επειδή η πανδημία θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στον διαρκώς αυξανόμενο όγκο διαδικασιών 

που σχετίζονται με αυτήν και να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες, 

παρακαλούμε να προχωρήσετε στην προσωρινή αναστολή διεκπεραίωσης από τα 

ΚΕΠ των ακόλουθων χρονοβόρων διαδικασιών αρμοδιότητας:  



 

 

 

Ι.  Υπουργείου Δικαιοσύνης 

    Πρόκειται για διαδικασίες που βρίσκονταν σε αναστολή, αλλά επανήλθαν χωρίς 

καμία ουσιαστική απλούστευση και κυρίως χωρίς να ανταποκρίνονται στις 

υπάρχουσες ΚΥΑ. Ο τρόπος διεκπεραίωσής τους μέσω της πλατφόρμας 

solon.gov.gr είναι ο πιο δύσχρηστος που έχουμε συναντήσει από την έναρξη 

λειτουργίας του Θεσμού των ΚΕΠ και κυρίως ο πιο χρονοβόρος. Με την επαναφορά 

και του ηλεκτρονικού παράβολου για μεγαρόσημα ο χρόνος διεκπεραίωσης 

αυξήθηκε ακόμα περισσότερο, για να μην αναφέρουμε πολλάκις την ανάγκη δύο 

επισκέψεων σε ΚΕΠ. 

 

ΙΙ. Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών  

     Πρόκειται για διαδικασίες που μέχρι και σήμερα δεν έχουν απλουστευτεί. Η 

συγκέντρωση δικαιολογητικών ειδικά για τις μεταβιβάσεις και τις άδειες οδήγησης 

επιφέρει μεγάλη καθυστέρηση στην διεκπεραίωση. 

 

ΙΙΙ. Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

      Απογραφή στρατεύσιμων για το έτος 2022 

     Η συγκεκριμένη διαδικασία ξεκινά αρχές του έτους και έρχεται να προστεθεί 

στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση. Επιπλέον, εδώ και ένα χρόνο οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να ολοκληρώσουν την απογραφή τους μέσω του ιστότοπου 

http://www.stratologia.gr με τους προσωπικούς κωδικούς taxis και είναι γνωστό 

ότι όλοι έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν και διαθέτουν ΑΦΜ.   

 

Κύριε Υφυπουργέ, 

 

     Οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ έχουμε ανταποκριθεί με το παραπάνω αναλαμβάνοντας 

διοικητικές υποθέσεις σχετικές με την πανδημία. Τώρα θεωρούμε ότι θα πρέπει να 

ανταποκριθείτε και εσείς θετικά στο αίτημά μας για αποσυμφόρηση των ΚΕΠ με την 

αναστολή διεκπεραίωσης διαδικασιών από τα ΚΕΠ για όσο χρόνο διαρκεί η 

πανδημία και το διοικητικό βάρος που αυτή επιφέρει στις υπηρεσίες μας.  

    

 

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

   

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 
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