
 

                                                                                                                        Αθήνα, 11/05/2020 

                                                                                     Α.Π.:  30 

                                                                            
 
                                                              ΠΡΟΣ: 
 

1. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                            κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

                                                             Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου  
                                                           101 63  Καλλιθέα  
 

                                                       2.  ΔΙΟΙΚΗΤΗ Ο.Α.Ε.Δ.     
                                                            κ. Σπυρίδωνα Πρωτοψάλτη  
                                                            Εθνικής Αντιστάσεως 8, 17456 Άλιμος   
  

 

 

ΘΕΜΑ:  Περιορισμός   προσέλευσης   πολιτών   στα  ΚΕΠ  για   ανανέωση   κάρτας   

              ανεργίας ή  βεβαίωση χρόνου ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. 

 

 

Κύριε Υφυπουργέ, 

Κύριε Διοικητά, 
 

      Η ανανέωση κάρτας ανεργίας και η έκδοση βεβαίωσης χρόνου ανεργίας του 
Ο.Α.Ε.Δ. αποτελούν δύο από τις πιο δημοφιλείς διαδικασίες που διεκπεραιώνονται 
από τα ΚΕΠ τα τελευταία χρόνια. 
 

      Η επανέναρξή τους από τις 11/05/2020, σε μια περίοδο που ακόμη υπάρχει 
αβεβαιότητα για τη λοίμωξη COVID-19,  πέραν από την επικινδυνότητα λόγω 
συγχρωτισμού που θα παρουσιαστεί, φέρνει στην επιφάνεια και την ανάγκη 
απλουστεύσεων που θα διευκολύνουν τόσο τους πολίτες όσο και τους υπαλλήλους 
των ΚΕΠ. 
 

Συγκεκριμένα προτείνουμε τα ακόλουθα: 

 

1. Ανανέωση της κάρτας ανεργίας από 3 μήνες κάθε 6 μήνες 

 

    Η αύξηση του χρονικού διαστήματος για την ανανέωση κάρτας ανεργίας από 
τρίμηνο σε εξάμηνο, μειώνει τις επισκέψεις των ανέργων στα ΚΕΠ από τέσσερις σε 2 
φορές ανά έτος και το κόστος σε αναλώσιμα κατά 50%. Μέσω λειτουργικών 
διασυνδέσεων μπορούν να ελέγχονται οποιεσδήποτε παρατυπίες.  
 

2. Αποστολή ανανέωσης ανεργίας και βεβαίωσης ανεργίας με SMS στο  
     κινητό του πολίτη 

 

     Μεγάλο ποσοστό των πολιτών προσέρχεται στα ΚΕΠ για την ανανέωση κάρτας 
ανεργίας ή τη βεβαίωση ανεργίας λόγω μη δυνατότητας εκτύπωσης στο σπίτι. 
 

 

      

 



 

   Η βάση δεδομένων του ΟΑΕΔ διαθέτει και τον αριθμό κινητού του κάθε ανέργου.     
   Προτείνεται στα πρότυπα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης να αποστέλλεται 
μήνυμα SMS στο κινητό του πολίτη, μετά την ολοκλήρωση της ανανέωσης ή της 
έκδοσης βεβαίωσης ανεργίας που έχει ζητήσει είτε από το σπίτι είτε από ΚΕΠ. Το 
SMS θα φέρει μοναδικό κωδικό που θα καθιστά έγκυρη την κάθε ανανέωση ή 
βεβαίωση. Η επίδειξη του SMS θα καταργήσει την έγχαρτη βεβαίωση, η παρουσίαση 
της οποίας είναι σήμερα υποχρεωτική στα Μέσα Μαζικών Μεταφορών. 

     Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι επισκέψεις πολιτών στα ΚΕΠ και μειώνεται και 
το λειτουργικό κόστος των ΚΕΠ σε γραφικές ύλες (χαρτί, μελάνη). 

 

3. Σχεδιασμός εφαρμογής (App) για έξυπνα κινητά (smart phones) 

 

    Στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στα πλαίσια του διαρκούς 
εκσυγχρονισμού του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης μπορεί να σχεδιαστεί εφαρμογή (App) για έξυπνα κινητά στην οποία 

ο πολίτης θα μπορεί να εισέρχεται με τους κωδικούς του και να εμφανίζει στο κινητό 
του οποιαδήποτε βεβαίωση χρειάζεται προς χρήση. 
 

 

     Τέλος, θέλουμε να επισημάνουμε για πολλοστή φορά πως δεν νοείται δημόσια 
υπηρεσία να μην εξυπηρετεί πολίτες για διαδικασίες αρμοδιότητας του φορέα στον 
οποίο υπάγεται και των ΚΕΠ, στα οποία έχουν ανατεθεί.  Μέχρι και σήμερα, τα 
Κ.Π.Α. ήταν οι μοναδικές υπηρεσίες που αρνούνταν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες 
για συγκεκριμένες διαδικασίες τους, χωρίς καμία σοβαρή τεκμηρίωση της άρνησης. 
Στις μέρες μας βέβαια πλέον, λόγω της πανδημίας από τον νέο ιό, εμφανίζονται και 
άλλες υπηρεσίες να ακολουθούν την ίδια τακτική. 
 

     Ειδικά όσον αφορά τον Ο.Α.Ε.Δ., υπήρχαν και υπάρχουν πολλές καταγγελίες 
πολιτών που απευθύνθηκαν σε Κ.Π.Α. για αρχική έκδοση κάρτας ανεργίας και 
αντιμετώπισαν άρνηση των υπαλλήλων να τους εκδώσουν παράλληλα και βεβαίωση 
ανεργίας παραπέμποντάς τους στο πλησιέστερο ΚΕΠ, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία 
των πολιτών. 
 

     Κατόπιν αυτών, υπάρχει εξαιρετική ανάγκη και σας καλούμε να προβείτε άμεσα 
στο άνοιγμα των Κ.Π.Α. για την εξυπηρέτηση των πολιτών μετά από συνεννόηση 
(ραντεβού) όταν είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία, όπως προβλέπεται την 
περίοδο αυτή για δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς.  
 

 

Με τιμή 
 

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

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 

 


