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ΥηοσιÞριξηò Υηηρεσιþ,:

Συμφωνο 1.ιε τΙò νÝεò συνθÞκεò ΠΟß,j ÝΧΟυν διαμοριρωθεß ,εξοιτßοò ΤΟυ ΚΟρονΟßοι,ι Covid 2019

ι(Οι με σt{ΟΠü την ευρυθμη ΚΟι αΠΟΤελεσμοτικÞ λειτ-οι__ιργßο Τ{_ýν υΠηρεσιþν 1ιοò, με τΟ

ονωτÝρω σχετικü Ýψραφο τηò Υηηρεσßαò μαò ßΧ), σαò γνωρßσομε τη διαδικασßιι

εξιJΠηρÝτησηò των ηολιτþν ΟΠü ΤΟν e_ΕφΚΑ, μÝσω Τηò ηλεκτρονßκÞò εφòρμογιιò ΚßιεισßμΟΤΟò

ραντεβοßι, στΟ ΠλΟßσιΟ Τηò ΚολýΤερηò εξυΓßηρÝτησηò TOiJ ΚΟινΟý ΚΟι Τηò αηοιτ,υγÞò του

συγχρωτßσμΟιJ ατ|ò ΜΟνÜδεò τΟυ e-EO;(A,

Ι"ºε αφορμÞ τα ιαραιüτ,ω σοò υηενθυμßζουμε το σχετßκü Ý,τροφο μαò ,σýμφωνο με το οποßο

ηδιοδικοσßαεξυπηρÝτησηòυηοστηρßζετοιαΠüτηνοιιαβαθμισμÝνηεφαρl-ιογιß<.ιιºÝνουμε

Διιτνομιý μÝσοΙ 
,ΙΡtΔΑ, 

με UID. 5i64ebf0ae667b8] Βò080ιι0_] στιò ι8ß09/2rJ 20_]7

òΕftξΑ: <« ΔgευκρqψßΦξßζ γ3σ τιj δααδικασΙε εξα;πτßρÝτησηq ατττ* º,òζ ιΞτιΓgρεΓJßεò τοι;
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0σφαλεßφ>, μÝσω τηò οποΙοò κλεßνονται ηλÝον ουτüμοτο το ρο\ΓΓεβου οπο τον

συναλλασσüμενο μÝσω του δικτυοκοý τüιßου του e_ ΕΦΚΑ ννι,νιηl.efΚα.qον.qýγ

Στο ποροπονω εγγραφü μοò Ýχει περιγροφεß η διαδικασßο κλεισßματοò ροντεβου

στD ΥπακατÜσττßg.lα, σε περßητωση πG1l κÜΓßφι@ò σσφαλισμÝνφò το

ειτισκεφτεß {τρι.ισιιòÞ τΕαρΦυσßα}. ΕηειδÞ πορατηρεßται το φοινüμενο ο| υπηρεσßεò

μοò νο μην κατοχωροýν το ρο\τεβοý στην ποροπüνω ηλεκτρονικÞ διεýθυνση,

υπενθυμßζουμε üτι η καταχþρηση θο γßνετοι υποχρεωτικü μÝσω τηò σχετικÞò

πλατφüρμοò. (σχετ. το οπü S/9/202O ηλεκτρονικü μÞ\,υμÜ μοò προò τιò ΠΥΣΥ). Στjμειþνετσι

επßσηò üτι για κÜθε εξυπηρετοýμενΦ Α.ß"Ε.Κ.Α. 8α πρÝττεε να κλεßνετεΙΕ ΚαΙ Vfi

ΚατGΧωρεßταδ δΙακρßΤΟ ρα1rτεβòý.

Π

Τα ονωτÝρω δεν εηη οδηγßεò για την πρüσβαση των δι

συμφωνΟ του cρθ. 34 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ ?_08Ιτ,Α'Ι77-9-2013) ηου

üτι <.Η εßσοδοò στο Υηουργεßα κοι σΓα δημοσιο κατοστÞματα επ{τρÝπετοι

ελεýθερα σΓουò δικηγüρουò με εηßδειξη τηò επαγγελμοτ|κÞò τουò ταυτüτητοò, κüθε εργüσιμη

ημÝρα κοι þρο χωρßò χρονικü Þ üλλο περιορισμü».

ΕπομÝνωò θο πρÝπει να εßναß δυνοτÞ η εξυπηρΓΓηση των δικηγüρων/ με τιlν εηßδειξη τηò

ταυτüτητÜò τουò, στο χρονικÜ

ΚοινΟυ.

ΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ

διαστÞματα εκτüò του προβλεπομενου ωρορßου εξυ πηρÝτησηò
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