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Μέγαρα,30  Ιουνίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Λειτουργία των Κζντρων Εξυπηρζτηςησ Πολιτών (ΚΕΠ) 
 του Δήμου Μεγαρζων, 

κατά την θερινή περίοδο 
 

φμφωνα με ςχετικι Εγκφκλιο του Τπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
(Αριθμ.πρωτ: 21101/25.6.21), τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοικθτικών διαδικαςιών και 
τθσ Διεφκυνςθσ Τπθρεςιών μίασ ςτάςθσ, που αφορά ςτην λειτουργία των Κζντρων 
Εξυπηρζτηςησ Πολιτών (ΚΕΠ) των ΟΣΑ Α΄βαθμοφ, ιςχφουν τα παρακάτω από 
Δευτζρα 18 Ιουνίου 21 ζωσ και Παραςκευή 27 Αυγοφςτου 2021: 

1) Σο ωράριο λειτουργίασ για όλα τα ΚΕΠ τθσ χώρασ παραμζνει το ίδιο όπωσ 
είχε διαμορφωκεί με ςχετικι εγκφκλιο του Τπουργείου Ψθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ από τον Νοζμβριο του 2020, δθλαδι ΔΕΤΣΕΡΑ ζωσ 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ από 07.30 ζωσ 15.30 ενώ η εξυπηρζτηςη των πολιτών θα 
πραγματοποιείται από 07.30 ζωσ 15.00. 

2) Η εξυπθρζτθςθ μζςω ΡΑΝΣΕΒΟΤ διατθρείται ωσ εξισ: 

 ε όλα τα ΚΕΠ μζςω τθσ πλατφόρμασ εξυπθρζτθςθσ φυςικών  
Ραντεβοφ, είτε με τθλεφωνικι προςυνεννόθςθ είτε θλεκτρονικά μζςω 
τθσ διεπαφισ πολίτθ (rantevou.kep.gov.gr). 

3) Ειδικότερα, όςον αφορά τθν εξυπθρζτθςθ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ςε δθμόςιεσ 
Τπθρεςίεσ, επιςθμαίνεται ότι  θ είςοδοσ ςτα δθμόςια καταςτιματα 
επιτρζπεται ελεφκερα ςτουσ Δικηγόρουσ με επίδειξθ τθσ επαγγελματικισ 
τουσ ταυτότθτασ, κάκε εργάςιμθ θμζρα και ώρα χωρίσ κανζνα χρονικό ι 
άλλο περιοριςμό. Οι Δικηγόροι, εξυπηρετοφνται ςτισ δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ 
κατόπιν προθγοφμενου ραντεβοφ, ςε κάκε περίπτωςθ όμωσ οι Τπθρεςίεσ 
κατά τον κακοριςμό των ραντεβοφ κα πρζπει να δίνουν προτεραιότθτα ςτθν 
εξυπθρζτθςθ των Δικθγόρων. ε περιπτώςεισ δε που Δικθγόροι 
προςζρχονται ςτισ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ χωρίσ προθγοφμενο ραντεβοφ κα 
εξυπθρετοφνται, μόνο εφόςον διαςφαλίηεται θ απαιτοφμενθ απόςταςθ και 
δεν υπάρχει ςυνωςτιςμόσ εντόσ τθσ Τπθρεςίασ. 

4) Πολίτεσ οι οποίοι προςζρχονται ςτα ΚΕΠ χωρίσ ραντεβοφ εξυπηρετοφνται 
μόνον για το Γνήςιο τησ Τπογραφήσ και τισ διαδικαςίεσ οι οποίεσ 
ςχετίηονται με τον εμβολιαςμό κατά τθσ covid – 19.  Η είςοδοσ εντόσ των  
ΚΕΠ πραγματοποιείται  ςφμφωνα με τα κατά περίπτωςθ  ιςχφοντα μζτρα 
προςταςίασ, για τθν αποφυγι ςυνωςτιςμοφ. 

 



5) Για τθν εφαρμογι των λοιπών κεμάτων που αφοροφν ςτουσ εργαηόμενουσ 
ςτα ΚΕΠ ωσ Δθμοτικών Τπαλλιλων (π.χ. ομάδεσ αυξθμζνου κινδφνου, 
χοριγθςθ ειδικισ άδειασ απουςίασ, εφαρμογι τθλεργαςίασ και μζτρων 
προςταςίασ) αρμόδια είναι θ εκάςτοτε Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ του Διμου, 
βάςει των εγκφκλιων οδθγιών του Τπουργείου Εςωτερικών. 

 
6) Σηλζφωνα επικοινωνίασ των Πολιτών: 

- ΚΕΠ Μεγάρων: 22960 83270 
- ΚΕΠ Νζασ Περάμου: 22960 35262 
 
 
 

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 

& Δημοςίων χζςεων 


