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ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ

ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την

επωνυμία: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΠ – ΠΟΣΕ ΚΕΠ» που εδρεύει στην Αθήνα,

κατάστημα ΚΕΠ Συντάγματος, στη συμβολή των οδών Όθωνος και

Λεωφ. Αμαλίας και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

1) Το Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον

Υπουργό Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα και στην

οδό Νίκης, αρ. 7.

2) Τον Υπουργό Εσωτερικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός

Νίκης, αρ. 27,

3) Τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που κατοικοεδρεύει

στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου,

4) Τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικών

Yποθέσεων που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 29,
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5) Τον Υπουργό Υγείας, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός

Αριστοτέλους, αρ. 17,

6) Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) που εδρεύει στην

Αθήνα και στην οδό Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8,

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

ΠΡΟΣ

Τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.Μ.Ε.Δ.), που εδρεύει

στην Αθήνα, επί της οδού Πλ. Βικτωρίας, αρ. 7 και εκπροσωπείται

νόμιμα.

Με την παρούσα σας δηλώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση της

Ομοσπονδίας μας, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού της

Συμβουλίου την 20η Σεπτεμβρίου 2022, συνήλθε σε έκτακτη

πανελλαδική συνεδρίαση, ότε και τέθηκε ως θέμα της ημερήσιας

διάταξης η ανάθεση της διαδικασίας υποβολής αίτησης ΚΕ.Π.Α. των

ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,

γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά και σε πολλές περιπτώσεις

καθιστά ανέφικτη την εκτέλεση των καθηκόντων μας.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με πρόσφατη εγκύκλιο

του, παρέχει τη δυνατότητα βάσει των προβλέψεων της παρ. 3 του
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άρθρου 103 του ν. 4961/2022 και σύμφωνα με την υπ' αριθμ.

83779/12.09.2022 απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)» (Β'4830), η υποβολή της

αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας από τον ενδιαφερόμενο να

μπορεί να γίνει και μέσω των Κέντρων Κοινότητας (Κ.Κ), των

Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και των Γραμματειών

του ΚΕ.ΠΑ. Η υποβολή της αίτησης από τον υπάλληλο των σημείων

φυσικής εξυπηρέτησης διενεργείται για λογαριασμό του αιτούντος με

χρήση κωδικών Δημόσιας Διοίκησης.

Κατά τη συνηθισμένη τακτική του Υπουργείου Ψηφιακής

Διακυβέρνησης, η ενημέρωση σχετικά με τα πρόσθετα καθήκοντά

μας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας, παρά

τις συνεχείς διαμαρτυρίες μας ότι δεν δίνεται επαρκής χρόνος στους

εργαζόμενους των ΚΕΠ όπως προετοιμαστούν καταλλήλως. Πέραν

αυτού διαπιστώθηκε ότι για μία ακόμα φορά δεν υπάρχει μέριμνα

οργάνωσης καθώς δεν λήφθηκε υπόψη ότι: α) πρόκειται για μία εξ

ολοκλήρου νέα διαδικασία , η οποία αφορά μια ευαίσθητη κατηγορία

πολιτών, με την οποία δεν υπάρχει εξοικείωση των υπαλλήλων και

είναι χρονοβόρα, β) οι πολίτες ΑΜΕΑ σύμφωνα με τη νομοθεσία

εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα, γεγονός που θα οδηγήσει σε

διενέξεις με άλλους πολίτες που θα έχουν αριθμό προτεραιότητας,

ιδιαίτερα σε ημέρες αυξημένης προσέλευσης, γ) υπάρχουν ΚΕΠ με

ελλιπείς υποδομές προσβασιμότητας για τους πολίτες με κινητικά

προβλήματα, δ) η κατάθεση της αίτησης στις γραμματείες των
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Κ.Ε.Π.Α γίνεται μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, ενώ στα

ΚΕΠ δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα, ε) τα ΚΕΠ μετατρέπονται από

επικουρικό σημείο υποδοχής σε κύριο στ) λόγω της χωρικής

διάρθρωσης των περισσότερων καταστημάτων ΚΕΠ δεν υπάρχουν

ιδιαίτεροι χώροι που να εξασφαλίζουν την ιδιωτικότητα, την

εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα και οι πολίτες περιμένουν δίχως

την τήρηση των αποστάσεων και σε συνθήκες συνωστισμού.

Πιο συγκεκριμένα, έχοντας εξαντλήσει κάθε άλλο ηπιότερο της

απεργιακής κινητοποίησης μέτρο και ειδικότερα: α) μετά από

συνεχείς αγωνιώδεις προσπάθειες και μετά από ατελέσφορες

παραινέσεις και πιέσεις για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν

στη διαδικασία της υποβολής αίτησης ΚΕ.Π.Α. των ατόμων με Ειδικές

Ανάγκες στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών β) μετά την αποστολή

αναρίθμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων και εγγράφων προς

διάφορους εμπλεκόμενους αποδέκτες, τόσο από οργανικές μονάδες

ΚΕΠ όσο και από το συνδικαλιστικό μας όργανο που εκπροσωπεί τους

υπαλλήλους των ΚΕΠ,

Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας αφού, διαπιστώθηκε

η απαρτία του σώματος, αποφάσισε με πλειοψηφία των συνέδρων και

σύμφωνα με το καταστατικό της, την διεξαγωγή απεργιακής

κινητοποίησης με ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ που θα πραγματοποιηθεί από

την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 για άπαν το προσωπικό που

απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών από τα καθήκοντα

της διεκπεραίωσης όλων διαδικασιών που σχετίζονται με την
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υποβολή και καταχώρηση αιτήσεων πιστοποίησης αναπηρίας

(ΚΕ.Π.Α.) .

Παρά το γεγονός ότι η φύση της απεργιακής μας

κινητοποίησης σε συνδυασμό με το είδος των παρεχόμενων

υπηρεσιών μας δεν εκθέτουν σε κίνδυνο τις εγκαταστάσεις σας και

δεν δύνανται να προκαλέσουν ατυχήματα και καταστροφές, ορίζουμε

ως προσωπικό ασφαλείας το σύνολο των εργαζομένων, που

απασχολούνται στα κατά τόπον καταστήματα ΚΕΠ από την Τρίτη 4

Οκτωβρίου 2022 σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.

Με την παρούσα σας καλούμε ακόμα σε δημόσιο διάλογο

ενώπιον του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας προς το σκοπό

υλοποίησης των ως άνω αιτημάτων μας με προγραμματισμένη

ημερομηνία συνάντησης την Πέμπτη 29/09/2022 και ώρα 13:00.

Επειδή ο σκοπός της ως άνω απεργιακής κινητοποίησής μας με

τη μορφή αποχής αποκλειστικά και μόνο από τα ως άνω καθήκοντα

είναι απολύτως νόμιμος σύμφωνα με τα ως άνω εκτιθέμενα.

Επειδή η απεργιακή μας κινητοποίηση αποτελεί το έσχατο

μέσο, αφού προηγουμένως εξαντλήσαμε κάθε ηπιότερο μέτρο.

Επειδή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ελήφθη με την

παρουσία πλέον του ½ του αριθμού των τακτικών αντιπροσώπων των
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ταμειακά τακτοποιημένων σωματείων-μελών και με μυστική

ψηφοφορία.

Επειδή εν προκειμένω πληρούνται άπασες οι τυπικές και

ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματός μας για

προσφυγή σε απεργιακή κινητοποίηση με τη μορφή αποχής από τα

ως άνω καθήκοντα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Σας γνωστοποιούμε την απόφασή μας για ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

από την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 για άπαν το προσωπικό που

απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών από τα ως άνω

καθήκοντα με νόμιμα αιτήματα:

1. Την αναστολή της διαδικασίας υποβολής αίτησης ΚΕ.Π.Α

έως την επαρκή εκπαίδευση και εξοικείωση του

προσωπικού προς αυτή.

2. Τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών των ΚΕΠ, με τρόπο

που να διασφαλίζονται οι κατάλληλες υποδομές

προσβασιμότητας για πολίτες με αναπηρία.
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3. Την δημιουργία συνθηκών εμπιστευτικότητας, ώστε να

εγγυηθεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των

ατόμων ΑΜΕΑ.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλείται να επιδώσει νόμιμα

την παρούσα προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται προς γνώση

τους και για την επέλευση των νομίμων συνεπειών, αντιγράφοντάς

την ταυτόχρονα ολόκληρη στην Έκθεση Επίδοσής του.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος


	ΠΡΟΣ

