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Εισαγωγή 

Το παρόν εγχειρίδιο αφορά στη χρήση της νέας πλατφόρμας 

διαχείρισης φυσικών ραντεβού και απευθύνεται στους υπαλλήλους, 

Προϊσταμένους και Διευθυντές των ΚΕΠ. 

Για την πρόσβαση στο περιβάλλον διαχείρισης ραντεβού ο υπάλληλος 

μεταβαίνει στις εξωτερικές εφαρμογές.  Η σύνδεση στο διαχειριστικό 

περιβάλλον διαχείρισης θα πραγματοποιείται με Κωδικούς Δημόσιας 

Διοίκησης. 

Ρόλοι και Δικαιώματα 

Στην πλατφόρμα επισκέψεων ΚΕΠ υπάρχουν δύο ρόλοι. Τα 

δικαιώματα των δύο ρόλων απορρέουν από τα αντίστοιχα δικαιώματα 

της θυρίδας: 

1. Διαχειριστής – Διευθυντής / Προϊστάμενος ΚΕΠ 

2. Χειριστής – Υπάλληλος ΚΕΠ 

Σε κάθε ρόλο αντιστοιχούν τα παρακάτω δικαιώματα: 

● Οι χειριστές μπορούν να προσθέσουν, τροποποιήσουν, 

ακυρώσουν, και να εκτυπώσουν τη λίστα ραντεβού.  

● Οι διαχειριστές επιπλέον μπορούν να προσθέσουν, να 

ενεργοποιήσουν, να απενεργοποιήσουν και να διαχειριστούν 

ουρές εξυπηρέτησης. 

○ Σε κάθε ουρά μπορούν να προσθέσουν και να αφαιρέσουν 

εξαιρέσεις, σε περίπτωση απουσίας ή άδειας υπαλλήλων. 
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Ορισμός Ουρών Εξυπηρέτησης 

Οι ουρές εξυπηρέτησης αφορούν τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων των 

καταστημάτων, για την εξυπηρέτηση φυσικών ραντεβού. Ένας 

υπάλληλος εξυπηρετεί μια ουρά. Το σύστημα έχει μια προκαθορισμένη 

ουρά.  

Επιπρόσθετα, οι Προϊστάμενοι των καταστημάτων έχουν την 

δυνατότητα να ενεργοποιήσουν επιπρόσθετες ουρές, οι οποίες θα 

παραμένουν κρυφές στο κοινό. Η ενεργοποίηση μιας επιπρόσθετης 

ουράς σημαίνει πως αναθέτουμε σε έναν ακόμη υπάλληλο να 

εξυπηρετήσει φυσικά ραντεβού, χωρίς να δίνουμε τη δυνατότητα 

στους πολίτες να βλέπουν την ουρά αυτή. 
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Πλοήγηση 

Οι οθόνες χωρίζονται σε δύο (2) σκέλη: 

1. Στα αριστερά ή διαχείριση ραντεβού και ουρών 

2. Στα δεξιά το «ιστορικό/φίλτρα και ενέργειες» 

Για  την πλοήγηση μεταξύ της αρχικής οθόνης και των επιμέρους 

σελίδων είναι διαθέσιμη σε κάθε οθόνη η κεντρική μπάρα (Αρχική / 

Ραντεβού – Ουρές / επιμέρους σελίδες). 
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Διαχείριση Ραντεβού 

Για να μεταβείτε στην προβολή και διαχείριση των ραντεβού, από την 

αρχική σελίδα, μπορείτε να πατήσετε πάνω στην ένδειξη Ραντεβού, 

η οποία βρίσκεται μέσα στη λίστα των διαφορετικών επιλογών του 

πίνακα, όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

Προβολή των Ραντεβού 

Στη σελίδα προβολής των ραντεβού έχετε στη διάθεση σας: 

● Πίνακα προβολής των ραντεβού. 

● Δυνατότητα αναζήτησης με όνομα και επώνυμο. 

● Δυνατότητα ειδικότερης προβολής βάσει ημερομηνίας. 

Τα ραντεβού τα οποία εμφανίζονται στον πίνακα αφορούν μόνο στα 

ΚΕΠ στα οποία έχετε τα αντίστοιχα δικαιώματα. 
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Προβολή με Ημερομηνία 

Μπορείτε να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα ειδικότερης προβολής των 

ραντεβού επιλέγοντας συγκεκριμένους μήνες και ημέρες από τις 

ενδείξεις που εμφανίζονται ακριβώς πάνω από τον πίνακα. 

Η τελευταία ημερομηνία (μήνας και ημέρα) στην οποία μπορείτε να 

ανατρέξετε είναι αυτή στην οποία υπάρχει τουλάχιστον ένα ραντεβού. 

 

 

Εκτύπωση Λίστας 

Για να αποθηκεύσετε σε PDF ή να εκτυπώσετε τα ραντεβού, πρέπει 

απαραιτήτως να επιλέξετε μια συγκεκριμένη ημέρα. Έπειτα κάνετε 

κλικ στο κουμπί ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, για να ενεργοποιήσετε την 

παραγωγή και εκτύπωση του PDF των ραντεβού της ημέρας. 

 

Η λίστα σας είναι έτοιμη με τα ραντεβού ανά ώρα και ουρά. 
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Προσθήκη Ραντεβού 

Για να προσθέσετε νέο ραντεβού πατάτε πάνω στο κουμπί 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Θα μεταβείτε σε νέα σελίδα. 

 

Στη σελίδα της προσθήκης έχετε διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα πεδία 

για να κλείσετε γρήγορα και άμεσα το ραντεβού. Τα πεδία: 

● ΚΕΠ, με προεπιλογή ένα από τα ΚΕΠ στα οποία έχετε 

εξουσιοδότηση. 

● Ημερομηνία, στην οποία διαλέγετε την ημέρα του ραντεβού 

μέσα από μια διαδραστική προβολή ημερολογίου. 

● Ώρα, διαλέγετε την ώρα του ραντεβού από μια λίστα εμφάνισης 

διαθέσιμων ωρών για ραντεβού. 

● Email, συμπληρώνετε προαιρετικά με την ηλεκτρονική 

διεύθυνση του πολίτη, στην περίπτωση που ο πολίτης επιθυμεί 

να λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία του ραντεβού του. 

● Όνομα, συμπληρώνετε με το όνομα του πολίτη. 

● Επώνυμο, συμπληρώνετε με το επώνυμο του πολίτη. 

● Τηλέφωνο, συμπληρώνετε προαιρετικά με το τηλέφωνο του 

πολίτη, στην περίπτωση που ο πολίτης επιθυμεί να 

επικοινωνήσετε μαζί του τηλεφωνικώς, εάν αλλάξει ή ακυρωθεί 

το ραντεβού του από το ΚΕΠ. 

● Σημειώσεις, συμπληρώνετε προαιρετικά όποιες σημειώσεις 

κρίνετε απαραίτητες για το ραντεβού. 
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Ολοκληρώνοντας τη συμπλήρωση των στοιχείων, κάνετε κλικ στο 

κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ στο κάτω δεξιό μέρος της σελίδας. 

Στην περίπτωση αναίρεσης επεξεργασίας της φόρμας, πατήστε στην 

κεντρική μπάρα επιλογών πλοήγησης. 
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Τροποποίηση Ραντεβού 

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα ραντεβού κάνοντας κλικ στο 

Επώνυμο του πολίτη, στον πίνακα της συνολικής προβολής των 

ραντεβού.  

 

Η τροποποίηση ραντεβού γίνεται με τον ίδιο τρόπο και τα ίδια πεδία 

όπως και η προσθήκη. 

Για να ολοκληρώσετε την τροποποίηση πατήστε σε μία από τις 

επιλογές που εμφανίζονται, έτσι ώστε να αποθηκευτούν τα στοιχεία 

του ραντεβού. 

Ακύρωση Ραντεβού 

Μπορείτε να ακυρώσετε ένα ή πολλαπλά ραντεβού από τησελίδα 

προβολής των συνολικών ραντεβού, επιλέγοντας τα ραντεβού που 

επιθυμείτε και μεταβαίνοντας στην ενέργεια ακύρωσης. 
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Εναλλακτικά μπορείτε να ακυρώσετε ένα ραντεβού και από τησελίδα 

τροποποίησης ενός ραντεβού. 

 

Πατώντας «ακύρωση» θα μεταβείτε αρχικά στη σελίδα επιβεβαίωσης, 

κατά την οποία θα πρέπει απαραιτήτως να δηλώσετε/  επιλέξετε μία 

από τις διαθέσιμες αιτιολογίες. 
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Διαχείριση Ουρών Εξυπηρέτησης 

Η διαχείριση των ουρών γίνεται μόνο από τον Διαχειριστή του ΚΕΠ. 

Για να μεταβείτε στην προβολή και διαχείριση των ουρών, από την 

αρχική σελίδα μπορείτε να πατήσετε πάνω στην ένδειξη Ουρές 

εξυπηρέτησης, η οποία βρίσκεται μέσα στη λίστα των διαφορετικών 

επιλογών του πίνακα, όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

Προβολή 

Η προβολή των ουρών είναι ανάλογη με αυτή των ραντεβού. Οι ουρές 

τις οποίες βλέπετε στον πίνακα αφορούν μόνο τα ΚΕΠ στα οποία έχετε 

τα αντίστοιχα δικαιώματα. 
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Προβολή ανά Κατάσταση 

Μπορείτε να δείτε ενεργές ή ανενεργές ουρές κάνοντας κλικ στις 

αντίστοιχες επιλογές στο δεξί μενού της σελίδας. 

 

Προσθήκη Ουράς 

Η λειτουργία προσθήκης της ουράς είναι ανάλογη με την προσθήκη 

ραντεβού. Απαιτεί μόνο την επιλογή του ΚΕΠ. 
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Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση 

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ουρές 

εξυπηρέτησης, επιλέγετε τις ουρές που επιθυμείτε και πραγματοποιείτε 

την αντίστοιχη μετάβαση στον πίνακα συνολικής προβολής των 

ουρών. 

 

Εξαιρέσεις Λειτουργίας Ουρών 

Στη σελίδα επεξεργασίας μιας ουράς έχετε την δυνατότητα να 

προσθέσετε εξαιρέσεις. Οι εξαιρέσεις είναι ειδικές ρυθμίσεις της ουράς, 

στις οποίες μπορείτε να δηλώσετε ημέρες κατά τις οποίες ο υπάλληλος 

δε θα είναι διαθέσιμος. 

 

 


