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Αθήνα,  12 Ιουνίου 2013 
Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ6/ 2 /οικ.16942 

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15  ΠΡΟΣ: 
Όλα τα ΚΕΠ (με email) 
 
 KOIN: 

ΥΑΠ 

ekep@yap.gov.gr 

f.kaklamanis@yap.gov.gr 

ermis_support@syzefxis.gov.gr 

 

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα 

FAX: 213 131 3180 

Πληροφορίες  

E – mail:  kep-info@yap.gov.gr 

  

 
 

ΘΕΜΑ: «Διαχείριση αιτημάτων ΚΕΠ μέσω της εφαρμογής Ticketing» 
 

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό με τις εγκυκλίους ΥΑΠ/Φ.19.7/Β/220/1231/23-5-
2012 και ΥΑΠ/Φ.19.7/Β/225/1373/7-6-2012 της Υπηρεσίας Ανάπτυξης 
Πληροφορικής σχετικά με τη μετάπτωση στο νέο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων 
πολιτών (EKEP) έχει δημιουργηθεί για την υποστήριξη των ΚΕΠ υπηρεσία 
ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων (ticketing). 

Κατά συνέπεια για οποιοδήποτε συστημικό ή επιχειρησιακό πρόβλημα θα 
πρέπει ο υπάλληλος του ΚΕΠ είτε να ανοίγει σχετικό αίτημα μέσω της σχετικής 
ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα: 
ticketing.ktpae.gr/ekep είτε να το υποβάλλει μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 
εξυπηρέτησης 1500 το οποίο υποχρεούται να προβεί στην καταγραφή του 
αιτήματος μέσω του ticketing.ktpae.gr/ekep σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης 
εξυπηρέτησης – απάντησης. 

Παρακαλούμε προκειμένου να καταστεί λειτουργική η διαχείριση των 
αιτημάτων από ΚΕΠ που αφορούν συστημικά και επιχειρησιακά προβλήματα, για 



την υποχρεωτική χρήση των ανωτέρω διαδικασιών ενημέρωσης για όλες τις 
ακόλουθες περιπτώσεις αναφοράς προβλημάτων. Ειδικότερα: 

 Για την μεταβολή των κωδικών εισόδου στην εφαρμογή EKEP 
(ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, μεταβολή, υπενθύμιση κωδικού, κ.α.) θα 
πρέπει να επιλεγεί η σωστή κατηγορία του προβλήματος, δηλαδή 
"ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΜΟΥ eKEP". 

 Για περιπτώσεις αλλαγών στοιχείων (μετεστεγάσεις, αλλαγή τηλεφώνων ή 
FAX, κ.α.) θα πρέπει να επιλεγεί "ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ - Δ/ΝΣΕΩΝ ΚΕΠ" 

 Προβλήματα με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της εφαρμογής διαχείρισης 
υποθέσεων ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ 

 Ενημέρωση των διαδικασιών της εφαρμογής ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ  

Ειδικά για προβλήματα που σχετίζονται με θέματα ψηφιακών πιστοποιητικών 
(όπως ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ή ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ) το αίτημα θα πρέπει 
να γίνεται μέσω του ticketing.ktpae.gr/pki 

Στο σύστημα δεν απαιτείται κάποιος κωδικός για την δημιουργία του αιτήματος, 
αλλά θα πρέπει υποχρεωτικά στο αίτημα να δηλώνεται μόνον το προσωπικό 
υπηρεσιακό e-mail του ΚΕΠ, ή το γενικό e-mail του ΚΕΠ (στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει προσωπικό υπηρεσιακό e-mail). Αιτήματα που έχουν ανοιχθεί με στοιχεία 
από άλλους λογαριασμούς (π.χ. gmail, hotmail) δεν θα εξυπηρετούνται για λόγους 
ασφαλείας. 

Δεδομένου ότι δε θα εξυπηρετείται η αναφορά των ανωτέρω περιπτώσεων 
μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για ενδεχόμενες διευκρινίσεις 
υφίσταται η δυνατότητα επικοινωνίας με το 1500 καθώς και με την υπηρεσία μας. 

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 

 

Π. Κρομμύδας 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
της Γραμματείας 

Του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

κ.α.α. Ελένη Σαρρή 
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