
 

                                                                                                                         Αθήνα, 05/11/2020 
                                                                                     Α.Π.: 68 

 
 
                                                           ΠΡΟΣ: 

                                                       1. YΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                           κ. Κυριάκο Πιερρακάκη 

                                                            Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου  

                                                          101 63  Καλλιθέα     

                                                       2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                           κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

                                                            Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου  

                                                          101 63  Καλλιθέα  

                                                       3. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  

                                                           ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

                                                           ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  

                                                           κ. Λεωνίδα Χριστόπουλο   

                                                           Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου  

                                                          101 63  Καλλιθέα  

 

                                                       

ΘΕΜΑ: Λειτουργία  των  ΚΕΠ  –  Βελτίωση  εξυπηρέτησης  των  πολιτών  με  

            ηλεκτρονικά  μέσα λόγω της πανδημίας  Covid-19 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Κύριε Υφυπουργέ,  

Κύριε Γενικέ, 

 

     Μετά τις σημερινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για 

καθολικό lockdown σε όλη τη χώρα λόγω της έξαρσης της πανδημίας Covid-19, 

θέτουμε υπόψη σας και παρακαλούμε για τα ακόλουθα: 

Α. Λειτουργία των ΚΕΠ 

1. Τα ΚΕΠ να επιστρέψουν στη λειτουργία που όριζε η Υπουργική Απόφαση 

ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α /32/οικ.7945/2020 ΦΕΚ 865/Β/16-3-2020 με την έκδοση νέας όμοιας 

Υπουργικής Απόφασης. 

2. Οι Βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής να μην εξαιρούνται από την υποχρεωτική 

εξυπηρέτηση μέσω ραντεβού, καθώς αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ζητούμενων διαδικασιών στα ΚΕΠ και το νόημα του lockdown είναι ο περιορισμός της 

μετακίνησης των πολιτών και του συνωστισμού τους έξω από τα ΚΕΠ. Το ίδιο πρέπει 

να ισχύει και για την εξυπηρέτηση των δικηγόρων.  



 

3. Οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται και πάλι εξ αποστάσεως, 

τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παραλαμβάνοντας τα αιτηθέντα με 

συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά στις περιπτώσεις που επαληθεύεται η γνησιότητα 

αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης και η ταυτότητα του εκδότη.  

4. Όσον αφορά την υποχρεωτική τηλεργασία στο 50% επιπλέον των υπαλλήλων που 

ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, η εξειδίκευσή της στους υπαλλήλους των 

ΚΕΠ  είναι περιοριστική. Η εφαρμογή της μόνο στα ΚΕΠ που συμμετέχουν στο 

πιλοτικό πρόγραμμα myKEPlive ουσιαστικά ακυρώνει την υποχρεωτική συμμετοχή 

του 50% των υπαλλήλων στην εξ αποστάσεως εργασία. Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ 

πρέπει να συμμετέχουν στην τηλεργασία με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως 

εφαρμόζεται σε όλο τον Δημόσιο Τομέα, είτε μέσω της χρήσης των Θυρίδων ΚΕΠ, 

του email της υπηρεσίας τους ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο κρίνει ο 

Προϊστάμενος του ΚΕΠ.  

 

Β. Βελτίωση εξυπηρέτησης πολιτών με ηλεκτρονικά μέσα λόγω Covid-19 

     Μετά τη ραγδαία επιδείνωση της πανδημίας Covid-19 για τη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης των πολιτών με ηλεκτρονικά μέσα κρίνεται απαραίτητη η επίσπευση 

της λειτουργίας των παρακάτω: 

- Πλατφόρμα για ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης/κλείσιμο ραντεβού 

σε ΚΕΠ στα πρότυπα του ΕΦΚΑ.  

- Εφαρμογή του άρθρου 25 του Ν.4727/2020, ώστε οι πολίτες να 

μπορούν να πιστοποιούν το κινητό τους μέσω ΚΕΠ και να διεκπεραιώνουν 

ηλεκτρονικά στη συνέχεια το γνήσιο της υπογραφής τους μέσω gov.gr. 

- Ηλεκτρονική έκδοση και Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης στο gov.gr.  

- Ηλεκτρονική έκδοση τυποποιημένων αιτήσεων-δηλώσεων της ΑΑΔΕ 

στο gov.gr.  

- Πρόσβαση στις ληξιαρχικές πράξεις μέσω Θυρίδων ΚΕΠ από το Μητρώο 

Πολιτών. 

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

   

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 
 
 


