
 

                                                                                                                         Αθήνα, 22/02/2021 

                                                                                     Α.Π.:  77 

                                                                            

                                                                                ΠΡΟΣ: 
  

                                                        1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

                                                            κ. Μαυρουδή Βορίδη 
                                                            Βασ. Σοφίας 15 

                                                            106 74  Αθήνα 
 

                                                        2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                  κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

                                                  Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου  
                                                  101 63  Καλλιθέα  
 

ΘΕΜΑ:   Επίσπευση   επικαιροποίησης    των    email    Δημοτολογίων    και   
             Ληξιαρχείων 

Σχετ.: Το με Α.Π. 70/16-11-2020 έγγραφο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. προς τον Γενικό 
Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του ΥΠΕΣ με θέμα «Επικαιροποίηση των 
email Δημοτολογίων και Ληξιαρχείων» 
 

 

 

 

Κύριε Υπουργέ, 
 

Κύριε Υφυπουργέ, 
 

 

 

     Όπως ήδη γνωρίζετε, με το άρθρο 99 του Ν.4727/2020, από 01/01/2021 τέθηκε 
σε ισχύ η κατάργηση της τηλεομοιοτυπίας ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ των 
υπηρεσιών του Δημοσίου. Επομένως, η επικοινωνία πρέπει να πραγματοποιείται 
πλέον με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
 

     Οι συνάδελφοί μας, τόσο με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των 
θυρίδων μέσω του gov.gr όσο και μέσω της εφαρμογής E-KEP, εξυπηρετούν χιλιάδες 
αιτήματα προς τους Δήμους καθημερινά. 
 

     Η Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. με το ανωτέρω σχετικό στις 16/11/2020 ενημέρωσε έγκαιρα 

το ΥΠΕΣ πως τα στοιχεία επικοινωνίας Δημοτολογίων και Ληξιαρχείων  και ειδικότερα 
τα email που διατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα του δεν είναι επικαιροποιημένα. 

Για την ακρίβεια έγινε ιδιαίτερη μνεία στην ύπαρξη πολλών προσωπικών email 

υπαλλήλων, ενώ μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Θυρίδων ΚΕΠ 
εντοπίστηκαν και αρκετά  ανενεργά email. Ωστόσο, τρεις μήνες μετά την ενημέρωση 
του ΥΠΕΣ εκ μέρους μας, αλλά και σχεδόν 2 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
διάταξης νόμου για την κατάργηση χρήσης της τηλεομοιοτυπίας και των συσκευών 
της, δεν έχει υπάρξει ενέργεια για την επίλυση του προβλήματος που 
αντιμετωπίζουμε. 
 

     Απόρροια της ανωτέρω κατάστασης είναι, δυστυχώς,  οι συνάδελφοί μας να 
καταφεύγουν στην ανεύρεση των απαραίτητων email σε μηχανές αναζήτησης στο 
διαδίκτυο ή στις επίσημες ιστοσελίδες των Δήμων. Στην πρώτη περίπτωση έχουν 
εντοπιστεί λανθασμένα στοιχεία email, ενώ στη δεύτερη αρκετές φορές βρισκόμαστε  
αντιμέτωποι με μη ενημερωμένες ιστοσελίδες και με ελλιπή στοιχεία επικοινωνίας. 
Και οι δυο περιπτώσεις επιφέρουν σπατάλη πολύτιμου χρόνου για τους 
εργαζόμενους, αλλά και καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση του πολίτη. 
 

 



 

 

     Για τους προαναφερθέντες λόγους και επειδή δεν νοείται Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση χωρίς την ανεμπόδιστη εφαρμογή διατάξεων νόμων που την 
προάγουν, σας ζητούμε να προβείτε άμεσα στις παρακάτω ενέργειες: 

  Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας και συγκεκριμένα των 
υπηρεσιακών email των Δημοτολογίων και Ληξιαρχείων όλης της χώρας. 

  Συγκέντρωση και διάθεση των email των υπηρεσιών των Δήμων που 
εκδίδουν Βεβαιώσεις Μόνιμης Κατοικίας. 

  Ισχυρή σύσταση για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας από όλες τις 
δημοτικές υπηρεσίες, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις υπηρεσιών που 
συνεχίζουν να εξυπηρετούν μέσω τηλεομοιοτυπίας. 

  Σύσταση προς τους Δήμους τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, email) των 
υπηρεσιών τους να βρίσκονται σε εμφανή σημεία στις επίσημες ιστοσελίδες 
τους και να γνωστοποιείται άμεσα στο ΥΠΕΣ κάθε μεταβολή τους. 

  Ενημέρωση της εφαρμογής Ε-ΚEP από το ΥΨηΔ με όλα τα απαραίτητα 
.στοιχεία επικοινωνίας και συγκεκριμένα με τα email Δήμων (για υπηρεσίες 
.έκδοσης Βεβαιώσεων Μόνιμης Κατοικίας), Δημοτολογίων και  Ληξιαρχείων. 

 

Με τιμή 

 

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

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 
       

 


