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    Θέμα:           «Αίτημα αναστολής λειτουργίας Επιτροπών Κ.Ε.Π.Α».  
                            (Σχετ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190  Υπ. Εσωτερικών ) 
 

 
Κύριε Διοικητά,  

Σε εφαρμογή των κατευθύνσεων και των οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και 

του ίδιου του φορέα μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την εξάλειψη του 

κινδύνου της διασποράς του φονικού ιού στους εργασιακούς μας χώρους, γεννάται 

προβληματισμός, για την ασφάλεια διεξαγωγής των συνεδριάσεων των επιτροπών των 

Κέντρων Ελέγχου Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.).  
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Παρότι αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη  της διεκπεραίωσης των αιτημάτων από τις πλέον 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες  των συμπολιτών μας, τη δεδομένη στιγμή, πιστεύουμε ότι  

εκείνο που προέχει, είναι η ασφάλεια τόσο των συναλλασσόμενων συμπολιτών μας, όσο 

και των ίδιων των εργαζομένων που συμμετέχουν σ’ αυτές τις επιτροπές.  

Η επίκληση των όποιων μέτρων λαμβάνονται από την πλευρά της υπηρεσίας, για τη 

μείωση του κινδύνου της διασποράς του ιού, οφείλουμε να σας επισημάνουμε, ότι σε 

καμία περίπτωση δεν τον εκμηδενίζουν, ιδίως, δε, όταν καθημερινά, πραγματοποιούνται 

εκατοντάδες συνεδριάσεις σε περιορισμένο χώρο, όπου συγχρωτίζονται τουλάχιστον έξι 

άτομα, κι αυτό συμβαίνει, όταν την ίδια στιγμή, απαγορεύεται η συνάθροιση τεσσάρων 

ατόμων σε δημόσιο χώρο.  

Επιπλέον, μετά το κλείσιμο των σχολείων και τη λήψη των τελευταίων μέτρων, για τη 

χορήγηση των προβλεπόμενων ειδικών αδειών προς το προσωπικό, που ορθά δίνονται, οι 

παραμένοντες υπάλληλοι στις μονάδες και τα υποκαταστήματα του φορέα μας, 

επιβαρύνονται με πρόσθετο φόρτο εργασίας, πράμα που δυσκολεύει τη συγκρότηση των 

σχετικών επιτροπών.   

Επειδή, λοιπόν, τα ζητήματα δημόσιας υγείας, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με 

ημίμετρα, ζητούμαι την άμεση αναστολή των συνεδριάσεων των επιτροπών Κ.Ε.Π.Α. και 

ταυτόχρονα, όπως υπάρξει σχετική πρόνοια για την παράταση των προθεσμιών, όπως είχε 

γίνει και κατά την πρώτη περίοδο των περιοριστικών μέτρων, ώστε να μην δημιουργηθούν 

προβλήματα στους ενδιαφερόμενους συμπολίτες μας.   

Σε κάθε άλλη περίπτωση, επιφυλασσόμαστε περαιτέρω ενεργειών μας.  

 

                                                                      Με εκτίμηση,  

 

 


