
 

                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                Αθήνα, 05/04/2021 

                                                                                     Α.Π.: 79 
 

                                                           ΠΡΟΣ: 
                                                           ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                           κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

                                                            Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου  
                                                          101 63  Καλλιθέα  
                                                    

                                                           ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
                                                      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  

                                                 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  

                                                           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 

                                                 Υπόψη Προϊσταμένου Δ/νσης 

                                                           κ. Κωνσταντίνου Καπαρού 

                                                           Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου 

                                                           101 63  Καλλιθέα 

                                                           (Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)  

                                                      

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός επισκέψεων των πολιτών στα ΚΕΠ, τεχνικές  
           βελτιώσεις πλατφόρμας και απαρέγκλιτη εφαρμογή του από τα ΚΕΠ. 
Σχετ.: (α) Το έγγραφό μας με Α.Π. 68/05.11.2020 και θέμα «Λειτουργία των ΚΕΠ –  

                Βελτίωση εξυπηρέτησης των πολιτών με ηλεκτρονικά μέσα λόγω της  
                πανδημίας Covid-19». 

          (β) Το έγγραφό μας με Α.Π. 76/17.02.2021 με θέμα «Τεχνικές βελτιώσεις  
               στην Πλατφόρμα Επισκέψεων για την διαχείριση ραντεβού εξυπηρέτησης 

               των πολιτών στα ΚΕΠ» προς τη Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας Στάσης του  
               ΥΨηΔ.  
 
 

Κύριε Υφυπουργέ,  

 
 

     Με το ανωτέρω (α) σχετικό ζητήσαμε και λειτουργεί πλέον και για το κοινό ο 
Προγραμματισμός επισκέψεων στα ΚΕΠ ηλεκτρονικά, για τον οποίο εκφράζουμε κατ’ 
αρχήν την ικανοποίησή μας. Με το ανωτέρω (β) σχετικό ως χρήστες της πλατφόρμας 
που διατίθεται για τη διαχείριση των ραντεβού παρατηρήσαμε αδυναμίες και 
προτείναμε τεχνικές βελτιώσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την 
περαιτέρω διευκόλυνση της εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ. 
  

     Μετά την παροχή δυνατότητας στους πολίτες να προγραμματίζουν οι ίδιοι 
ηλεκτρονικά τις επισκέψεις τους στα ΚΕΠ επανερχόμαστε στο θέμα των τεχνικών 
βελτιώσεων, αναφέροντας τους λόγους που τις καθιστούν κρίσιμες ως ακολούθως: 
 

1. Υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία «ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ» και 
«ΘΕΜΑ» (Αν δεν υπάρχει κινητό συμπληρώνεται σταθερό ή 9999999999) 
 

α) Το (ΚΙΝΗΤΟ) ΤΗΛΕΦΩΝΟ και το ΘΕΜΑ του πολίτη είναι απολύτως 
απαραίτητα, για επικοινωνία μαζί του και την αποφυγή άσκοπης μετακίνησης:  
 Όταν η εξυπηρέτηση μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως (πληροφορίες ή 

διαδικασίες που μπορούν να διεκπεραιωθούν και τηλεφωνικά). 

 Όταν πρέπει να ακυρωθεί το ραντεβού στην περίπτωση διαδικασίας που δεν 
διεκπεραιώνεται μέσω ΚΕΠ στην περίπτωση απουσίας του μοναδικού 
υπαλλήλου που υπηρετεί σε αυτό και στην περίπτωση που το ΚΕΠ θα είναι 
κλειστό λόγω κρούσματος Covid-19.  



 

β) Το ΘΕΜΑ είναι επίσης απαραίτητο για την καλύτερη διαχείριση των ραντεβού, 

ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο εξυπηρέτησης ειδικά στις περιπτώσεις που 
δεν επαρκεί το τέταρτο της ώρας για την εξυπηρέτηση του πολίτη.  

2. Αυτόματη αποστολή μηνύματος sms στο κινητό του πολίτη για την 
επιβεβαίωση του ραντεβού και τη νόμιμη μετακίνησή του. 
 

Με τη βελτίωση αυτή αντιμετωπίζεται φιλικά ο πολίτης, το φυσικό περιβάλλον 
και ο εργαζόμενος σε ΚΕΠ. Κρίνεται μάλιστα εξαιρετικά αναγκαία διότι, πολλοί 
πολίτες δεν έχουν εκτυπωτή να εκτυπώσουν τα στοιχεία του ραντεβού τους, όσοι 
έχουν είναι κρίμα να αναλώνουν χαρτί που επιβαρύνει το περιβάλλον και τέλος 
οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ έχουν πλήθος άλλων υποχρεώσεων  και δεν θα πρέπει να 
συνεχίσουν να επιβαρύνονται με μία ακόμα, στέλνοντας οι ίδιοι sms στον πολίτη 
που δεν διαθέτει/γνωρίζει το email του ή δεν μπορεί να κλείσει μόνος το 
ραντεβού του σε ΚΕΠ.  

 

     Κύριε Υφυπουργέ,   

     Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο προγραμματισμός των επισκέψεων των 
πολιτών στα ΚΕΠ, ως υποχρέωση για την δια ζώσης εξυπηρέτησή τους, επιβλήθηκε 
για την αποφυγή συναθροίσεων πολιτών μέσα και έξω από τα ΚΕΠ που ευνοούν τη 

διασπορά του SARS-CoV-2.  
 

     Αδιαμφισβήτητα ο προγραμματισμός αυτός αποτελεί συνάμα δείγμα και 
πρακτική ενός σύγχρονου Ευρωπαϊκού Διοικητικού Πολιτισμού που σέβεται 
τον πολίτη και τον εργαζόμενο –σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ραντεβού  
εξυπηρετούν δημόσιες υπηρεσίες τους πολίτες από χρόνια πριν- και θα πρέπει με 
κάθε τρόπο να διασφαλίσει το ΥΨηΔ την εφαρμογή του σήμερα, όπως και τη 
διατήρησή του αύριο μετά το πέρας της πανδημίας Covid-19 στη χώρα μας. 
 

     Προς αυτή την κατεύθυνση και επειδή: 
 Σε αρκετές περιπτώσεις πολίτες προσέρχονται χωρίς επιβεβαιωμένο 

ραντεβού, συναθροίζονται έξω από τα ΚΕΠ, ζητούν να εξυπηρετηθούν άμεσα 

και έρχονται σε προστριβές με εργαζόμενους. 

 Πολιτικοί ή υπηρεσιακοί προϊστάμενοι υποχρεώνουν τους εργαζόμενους στα 
ΚΕΠ να εξυπηρετούν το κοινό χωρίς ραντεβού.   

 Δεν είναι εύκολο για ορισμένους να αλλάξουν συνήθειες χρόνων.  

 Απαιτούνται ευρύτερη δημοσιότητα για τους νέους όρους υποδοχής πολιτών 
στα ΚΕΠ, υπομνήσεις με αυστηρές συστάσεις για την τήρηση των νέων όρων 
από τα ΚΕΠ και δημιουργία συνθηκών ασφάλειας, όπου δεν υπάρχουν. 

 

     Σας παρακαλούμε να προβείτε άμεσα σε ενέργειες για την απαρέγκλιτη 
εφαρμογή του προγραμματισμού επισκέψεων πολιτών από τα ΚΕΠ σε 
συνθήκες ασφάλειας για τους εργαζόμενους. 
 

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

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 


