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ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικά θετικού διαγνωστικού ελέγχου (Νόσησης) 

 

Κύριε Υφυπουργέ, 

    Καθημερινά προσέρχονται στην υπηρεσία μας πολίτες οι οποίοι είτε κατόπιν υπόδειξης 
νοσοκομείων, υγειονομικών δομών και φαρμακείων όπως δηλώνουν θέλουν να 
πληροφορηθούν το αποτέλεσμα των διαγνωστικών ελέγχων (pcr και rapid) με πλήθος 
θετικών είτε ήδη γνωρίζουν το θετικό αποτέλεσμα και αδιαφορούν, δημιουργώντας 
επισφαλείς συνθήκες για τη δημόσια υγεία. Εκτός από την είσοδό τους στην υπηρεσία που 
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέπεται, παραμένουν στην αναμονή με άλλους 
πολίτες χωρίς να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας. Οι υπάλληλοι έρχονται αντιμέτωποι με όσους 
ακούσια ή εκούσια παραβιάζουν την καραντίνα, υπάρχουν διαρκώς διαπληκτισμοί χωρίς 
ωστόσο να είναι υποχρεωμένοι να αναλώνονται σε διαδικασίες αστυνόμευσης στο χώρο 
εργασίας τους. 

    Σε πολλά ΚΕΠ, όπως σας έχει γνωστοποιηθεί, δεν υπάρχει εντεταλμένο προσωπικό για 
έλεγχο εισόδου παρά τις συστάσεις προς τις δημοτικές αρχές, αναγκάζονται οι υπάλληλοι να 
παίξουν το ρόλο αυτό ώστε να προφυλάξουν εαυτούς και πολίτες, δεν υπάρχουν συσκευές 
επαλήθευσης πιστοποιητικών ή εάν υπάρχουν δεν λειτουργούν αποτελεσματικά, στην 
πλειονότητα των ΚΕΠ δεν γίνονται απολυμάνσεις και οι χώροι δεν εξαερίζονται επαρκώς. 
Έχουμε επαναλάβει το αίτημα αυτό και στο παρελθόν χωρίς αποτέλεσμα αλλά πλέον η 
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί δεν είναι ανεκτή και τα μέτρα προστασίας για τη δημόσια 
υγεία στη πράξη αυτοαναιρούνται. 

     Σε μια υπηρεσία που δέχεται μεγάλο όγκο κοινού, όταν ακόμα τα κρούσματα είναι 
χιλιάδες και ο κίνδυνος διασποράς μεγάλος, οφείλετε να διασφαλίσετε την υγεία των 
υπαλλήλων και των πολιτών. 
 



 

   

     Σας ζητάμε να προβείτε άμεσα: 

 Στην απενεργοποίηση των πιστοποιητικών εμβολιασμού σε νοσούντες κατά τη 
διάρκεια της καραντίνας 

 Στην απενεργοποίηση της εκτύπωσης των πιστοποιητικών θετικού διαγνωστικού 
ελέγχου για όσο διάστημα ενδείκνυται 

 Στην ανάληψη ευθύνης της γνωστοποίησης του αποτελέσματος από τις υγειονομικές 
δομές (δημόσιες και ιδιωτικές) και να μην παραπέμπουν τους πολίτες στα ΚΕΠ καθώς 
αυτά δεν αποτελούν παραρτήματά τους. 

 Στη διάθεση προσωπικού και εξοπλισμού εκ μέρους των δημοτικών αρχών για τον 
έλεγχο εισόδου 

 

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

             

             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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