ΥΑΡΣΑ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ
ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΔΝΙΥΤΔΩΝ
1. Η Πολιτική τοσ Οργανισμού
Ζ δηνίθεζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ δεζκεύεηαη λα ηθαλνπνηήζεη ζην κέγηζην δπλαηό ηηο απαηηήζεηο
ησλ παξαγσγώλ θαη ινηπώλ δηθαηνύρσλ ησλ θνηλνηηθώλ εληζρύζεσλ, παξέρνληαο πςεινύ
επηπέδνπ ππεξεζίεο.
Οη ππεύζπλνη θαη νη εξγαδόκελνη όισλ ησλ Γηεπζύλζεσλ, Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ ηνπ
Οξγαληζκνύ, ππνρξενύληαη λα ελεξγνύλ ζύκθσλα κε ηε δέζκεπζε απηή θαη ηηο αξρέο
πνηόηεηαο πνπ ζπλνςίδνληαη ζηα αθόινπζα:


Ζ εμππεξέηεζε ησλ δηθαηνύρσλ γίλεηαη κε επγέλεηα, ζεβαζκό θαη κε ηνλ επθνιόηεξν
γηα απηνύο ηξόπν,



Ζ δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ είλαη άκεζε θαη γίλεηαη κε όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο
(γξαπηά, πξνθνξηθά θαη ειεθηξνληθά),



Οη απαληήζεηο πνπ παξέρνληαη είλαη μεθάζαξεο, θαηαλνεηέο θαη πεξηεθηηθέο,



Ζ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ είλαη βαζηθή πξνηεξαηόηεηα,



Οη πξνηάζεηο, νη ζπζηάζεηο θαη ηα ζρόιηα ησλ δηθαηνύρσλ είλαη ζεκαληηθά. Ο
Οξγαληζκόο ηα θαηαγξάθεη, ηα αμηνινγεί θαη βειηηώλεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κέζσ
απηώλ,



Ζ κε ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαηνύρσλ από ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο αληηκεησπίδεηαη
άκεζα από δηαδνρηθά επίπεδα δηνίθεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ, αλάινγα κε ην
πξόβιεκα,



Ο Οξγαληζκόο ρξεζηκνπνηεί όιεο ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο γηα λα παξέρεη ηε
κέγηζηε δπλαηή εμππεξέηεζε,



Ο Οξγαληζκόο αλαβαζκίδεη ζπλερώο ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη κέζσ ηεο δηαξθνύο
επηκόξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ.

2. Ευαρμογή της Πολιτικής
Οη εξγαδόκελνη ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ζαο εμππεξεηνύλ κέζσ ηειεθώλνπ, ειεθηξνληθήο θαη
ζπκβαηηθήο αιιεινγξαθίαο, θαμ ή κε επίζθεςε ζηα γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνύ.
Οη Πξντζηάκελνη ησλ Οξγαληθώλ Μνλάδσλ παξαθνινπζνύλ όηη όια ηα ζέκαηά ζαο
επηιύνληαη, εηδηθά όηαλ απαηηείηαη ε εκπινθή δύν ή πεξηζζνηέξσλ Οξγαληθώλ Μνλάδσλ.
Δάλ δελ είζηε ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ εμππεξέηεζε ή έρεηε λα θαηαγγείιεηε νηηδήπνηε ή
νπνηνλδήπνηε:
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Απεπζύλεζηε αξρηθά, κε νπνηνδήπνηε από ηνπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο πνπ
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο πνπ ζαο
εμππεξέηεζε πεξηγξάθνληαο ιεπηνκεξώο ηελ θαηάζηαζε ή ην ζπκβάλ.



Ο αξκόδηνο πξντζηάκελνο δηεξεπλά ην ζπκβάλ θαη ζαο απνζηέιιεη ηεθκεξησκέλε
απάληεζε εληόο 20 εξγάζηκσλ εκεξώλ θαη εθόζνλ απαηηείηαη πξνβαίλεη ζηηο θαηάιιειεο
ελέξγεηεο.



Δάλ δε κείλεηε ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ αληαπόθξηζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο
κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηε αξκόδηα Γηεύζπλζε ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, ε νπνία
δηεξεπλά εθ λένπ ηελ θαηάζηαζε θαη ζαο απνζηέιιεη ζρεηηθή απάληεζε.

Αξκόδηεο γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζή ζαο είλαη νη Πεπιθεπειακέρ Γιεςθύνζειρ (βιέπε
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η). Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα επηζθέπηεζηε θαη λα εμππεξεηείζηε από ην
Γξαθείν Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε (Γ.Δ.Π) πνπ βξίζθεηαη ζην θηίξην ηεο Κεληξηθήο
Τπεξεζίαο ( Γνκνθνύ 5, Αζήλα) ή από ην Σειεθσληθό Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ πνπ
ιεηηνπξγεί ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο θαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνύ.
Δπίζεο, πιεξνθνξίεο βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο θαη ζηελ ιζηοζελίδα ηος Οπγανιζμού
(www.opekepe.gr), όπνπ κπνξείηε λα βξείηε Δθαπμογέρ, Γεληία Σύπος, Δγκςκλίοςρ –
Ένηςπα θαη ςσνέρ Δπυηήζειρ (Frequently Asked Questions -FAQ), όπνπ απαληώληαη
ηα πην ζπρλά εξσηήκαηά ζαο, απιά θαη θαηαλνεηά.

2.1 Καηαβολή Δπιδοηήζευν


Ο Οξγαληζκόο δεζκεύεηαη λα πιεξώλεη άκεζα ηηο αηηήζεηο δηθαηνύρσλ γηα θάζε Μέηξν,
εθηόο εάλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά γηα ζπγθεθξηκέλα Μέηξα, από ηνπο ζρεηηθνύο
θαλνληζκνύο ηεο Δ.Δ., εθ’ όζνλ έρνπλ ηεξεζεί όιεο νη πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο θαη
πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ.

2.2 Γιαδικαζία Ένζηαζηρ


Δάλ επηζπκείηε, κπνξείηε λα ππνβάιεηε έλζηαζε θαηά απόθαζεο αλαθνξηθά κε ηελ
πιεξσκή ζαο ή νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ζαο, ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε εληόο
15 εκεξώλ από ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεηε γλώζε, εθηόο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά
από ηελ Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία.

2.3 Καηαπολέμηζη Παπαηςπιών – Κςπώζειρ


Ο Οξγαληζκόο δύλαηαη λα δηεξεπλήζεη ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ππνςία
παξαηππίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ην ζρεηηθό λόκν θαη εθόζνλ νη ππνςίεο
απνδεηρζνύλ βάζηκεο, επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο από ηε λνκνζεζία θπξώζεηο.

3. Μέσα Επικοινωνίας με τον Πολίτη
3.1 Σηλεθυνικό Κένηπο Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών - Υειπιζμόρ Σηλεθυνημάηυν
Δμππεξεηείζηε ηειεθσληθά (βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η) γηα ζέκαηα γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη
πξνζθόκηζε εγγξάθσλ ή γξαπηνύ αηηήκαηνο. Ζκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ
είλαη από Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή από ηηο 09:30 έσο ηηο 13:30. Σα ηειεθσλήκαηά ζαο:
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Απαληώληαη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό αθνύ δηαιέμεηε ηελ θαηάιιειε γηα εζάο απηόκαηε
επηινγή.



Οη εθπξόζσπνη ηνπ Οξγαληζκνύ όηαλ απαληνύλ ζην ηειέθσλν, αλαθέξνπλ: Σκήκα ή
Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε πνπ ππεξεηνύλ θαζώο θαη ην νλνκαηεπώλπκό ηνπο.



Καηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα ώζηε λα κε γίλεηαη κεηαθνξά ησλ θιήζεσλ ζαο από
ηνλ έλαλ εθπξόζσπν ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ζηνλ άιινλ.



Δάλ ε θιήζε ζαο ρξεηάδεηαη λα κεηαθεξζεί αξκνδίσο, ηόηε ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ηε
κεηαθνξά θαη ην όλνκα ηνπ αξκνδίνπ εθπξνζώπνπ.



Δάλ ν αξκόδηνο εθπξόζσπνο δελ είλαη ζε ζέζε λα απαληήζεη, έρεη θξνληίζεη λα θξαηάεη
κήλπκα θάπνηνο ζπλάδειθόο ηνπ, ώζηε ην ηειεθώλεκα λα απαληεζεί ην απγόηεπο ηελ
επόκελε εξγάζηκε εκέξα.



Αλ όινη νη αξκόδηνη εθπξόζσπνη είλαη απαζρνιεκέλνη ε θιήζε ζαο κεηαθέξεηαη ζην
Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ. Αλ θαη απηνί νη εθπξόζσπνη είλαη απαζρνιεκέλνη ζαο
δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα αθήζεηε ερεηηθό κήλπκα ζηελ ηειεθσληθή ζπξίδα κε ηα
ζηνηρεία ζαο, έλα ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ εξσηήκαηνο
ζαο. Σελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα ν αξκόδηνο εθπξόζσπνο ζα ζαο θαιέζεη γηα λα ζαο
εμππεξεηήζεη.



Ζ παξαπάλσ πνιηηηθή ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο είλαη ίδηα ηόζν ζηηο Πεξηθεξεηαθέο
Γηεπζύλζεηο όζν θαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία. Γηα θαιύηεξε εμππεξέηεζε παξαθαινύκε
όπσο απεπζύλεζηε ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε ε νπνία ρεηξίδεηαη ηα ζέκαηα
ηεο πεξηνρήο ζαο.



Σα ζέκαηα πνπ ζα θαιύπηνληαη από ην Σειεθσληθό Κέληξν Δμππεξέηεζεο αθνξνύλ
Πιεξσκέο Δληαίαο Δλίζρπζεο, Πιεξσκέο Μέηξσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Πιεξσκέο
Μεραληζκώλ Αγνξάο, Γηαρείξηζε Γηθαησκάησλ, Θέκαηα Διέγρσλ, Θέκαηα
Ψεθηνπνίεζεο θαη ηέινο Λνηπά Θέκαηα πέξα ησλ Δπηδνηήζεσλ.

3.2 Υειπιζμόρ Ένηςπηρ Αλληλογπαθίαρ και Φαξ


Σα γξαπηά αηηήκαηα ή εξσηήκαηά ζαο ηα απεπζύλεηε ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή
Γηεύζπλζε (βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η), αλαγξάθνληαο κεηαμύ άιισλ θαη ην ηειέθσλό ζαο.



Δληόο ηεο επόκελεο, από ηελ παξαιαβή ηνπ γξαπηνύ αηηήκαηνο, εξγάζηκεο εκέξαο ζαο
επηβεβαηώλνπκε ηειεθσληθώο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο θαη ζαο ελεκεξώλνπκε
γηα ηνλ Αξηζκό Πξσηνθόιινπ θαζώο θαη γηα ηα ζηνηρεία ηνπ αξκνδίνπ εθπξνζώπνπ γηα
ην ρεηξηζκό ηνπ δεηήκαηνο ζαο.



Αθνινύζσο, ζαο απνζηέιινπκε κηα μεθάζαξε απαληεηηθή επηζηνιή, εληόο 30
εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ αηηήκαηόο ζαο. Δάλ απηό δελ
είλαη εθηθηό, ηόηε ν αξκόδηνο εθπξόζσπνο επηθνηλσλεί καδί ζαο θαη ζαο ελεκεξώλεη γηα
ην ρξόλν θαη ηνπο ιόγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο.

3.3 Υειπιζμόρ Ηλεκηπονικήρ Αλληλογπαθίαρ


Σα ειεθηξνληθά αηηήκαηα ή εξσηήκαηά ζαο ηα απεπζύλεηε ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή
Γηεύζπλζε (βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η).



Δληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο εκέξαο, ν αξκόδηνο ζαο επηβεβαηώλεη ειεθηξνληθά ηελ
παξαιαβή.



Αθνινύζσο, ζαο απνζηέιινπκε κηα μεθάζαξε απαληεηηθή ειεθηξνληθή επηζηνιή, εληόο
20 εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ αηηήκαηόο ζαο. Δάλ απηό
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δελ είλαη εθηθηό, ηόηε ν αξκόδηνο εθπξόζσπνο επηθνηλσλεί ειεθηξνληθά καδί ζαο θαη
ζαο ελεκεξώλεη γηα ην ρξόλν θαη ηνπο ιόγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο


Δάλ δελ έρεηε πξνζσπηθό ινγαξηαζκό ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ηόηε πξέπεη λα ην
αλαθέξεηε θαη λα ζεκεηώζεηε ην όλνκα, ηε δηεύζπλζε θαη ην ηειέθσλό ζαο ώζηε λα ζαο
απαληήζνπκε γξαπηώο. Ζιεθηξνληθά κελύκαηα κπνξείηε λα απνζηέιιεηε θαη από ηα
Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ.

3.4 Υειπιζμόρ επιζκέτευν
Δπηζθέςεηο θαη πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο κε αξκόδην εθπξόζσπν ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ γίλνληαη
θαηά πξνηεξαηόηεηα ζηηο νηθείεο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο (βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η).
Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα επηζθέπηεζηε ην Γξαθείν Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε (Γ.Δ.Π.).
Ζκέξεο θαη ώξεο επηζθέςεσλ είλαη από Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή από ηηο 09:00 έσο ηηο
12:00.
Δμππεξέηεζε δηθαηνύρνπ ζηηο Μνλάδεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο από αξκόδην εθπξόζσπν
γίλεηαη κόλν κε πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε.


ε πεξίπησζε πνπ ζαο δεηήζνπκε λα έξζεηε γηα θάπνην ζέκα ζαο, ζαο αλαθέξνπκε ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα έρεηε καδί ζαο, ην όλνκα ηνπ εθπξνζώπνπ κε ηνλ νπνίν
ζα ζπλαληεζείηε, ηνλ ηόπν θαη ηελ ώξα ηεο ζπλάληεζεο.



Δάλ δεηήζεηε εζείο ζπλάληεζε, κέζσ ηνπ Γ.Δ.Π. ή ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ, πξέπεη λα
αλαθέξεηε ζαθώο ην ζέκα ζαο. Σελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα από ηελ παξαιαβή ηνπ
αηηήκαηνο, ζαο νξίδνπκε ζπλάληεζε θαη ζαο αλαθέξνπκε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη
λα θέξεηε, ην όλνκα ηνπ εθπξνζώπνπ κε ηνλ νπνίν ζα ζπλαληεζείηε θαζώο θαη ηνλ
ηόπν θαη ηελ ώξα ηεο ζπλάληεζεο.



Κάζε πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηείηαη εληόο 10 ιεπηώλ από ηελ
γλσζηνπνίεζε ηεο άθημήο ζαο.



ε πεξίπησζε πνπ πξνζέξζεηε ρσξίο πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε ζα ηεξείηαη
απζηεξά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, κε εμαίξεζε ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ή απηά πνπ
ρξήδνπλ βνήζεηαο.

4. Προτωράμε Μπροστά
Με ρξήζε λέσλ θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ θαη ηε δηθή ζαο ζπκβνιή, ν Οξγαληζκόο ζρεδηάδεη
θαη παξέρεη άκεζα ζην δηθαηνύρν κηα ζεηξά ππεξεζηώλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο.
Ο Οξγαληζκόο δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα δηαδηθηπαθήο ππνβνιήο παξαηεξήζεσλ θαη
πξνηάζεσλ αλαβαζκίδεη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ κε ηε ζπκβνιή ηνπ
δηθαηνύρνπ.
Ο δηθαηνύρνο κπνξεί:


Να ζπκπιεξώζεη δηαδηθηπαθό έληππν εξσηεκάησλ, παξαπόλσλ, πξνηάζεσλ.



Να αμηνινγήζεη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ κέζσ εηδηθνύ έληππνπ
απνηύπσζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο.



Να απνζηείιεη ειεθηξνληθό κήλπκα κέζσ ηεο θόξκαο θαηαρώξεζεο εξσηεκάησλπαξαπόλσλ
δηθαηνύρσλ
θνηλνηηθώλ
εληζρύζεσλ
(http://www.opekepe.gr/entypo_erwthmata.asp), όπνπ θάζε πξόηαζε ή παξαηήξεζε
είλαη εππξόζδεθηε.
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4.1 Γιαδικηςακέρ Τπηπεζίερ (www.opekepe.gr)
ηνρεύνληαο ζε απιέο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο, θηιηθέο πξνο ην δηθαηνύρν, ε ηζηνζειίδα
ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ αλαβαζκίδεηαη ζπλερώο κε ππεξεζίεο όπσο:


Ένηαξη ζηιρ ΑΠΔ: Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα ηελ έληαμε ζην θαζεζηώο ησλ
επαγγεικαηηώλ αγξνηώλ γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ).



Γιαδικηςακή Δνημέπυζη Αγποηών για Παπαδόζειρ Βάμβακορ: Με ηελ εηζαγσγή
ηνπ ΑΦΜ, νη αγξόηεο ελεκεξώλνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα ηηο παξαδόζεηο ηνπ
ζύζπνξνπ βάκβαθνο, ηε ζηξεκκαηηθή απόδνζε θαη ηελ απόδνζε ηνπ εθθνθθηζηεξίνπ.



Γιαδικηςακή Δνημέπυζη Αγποηών για ηην Πποκαηαβολή (50%) ηηρ Δνιαίαρ
Δνίζσςζηρ 2010: Με ηελ εηζαγσγή ηνπ ΑΦΜ, νη αγξόηεο ελεκεξώλνληαη ηόζν γηα ην
πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο Δληαίαο Δλίζρπζεο 2010 πνπ ηνπο θαηαβάιιεηαη, όζν θαη γηα
ηνπο ιόγνπο ελδερόκελεο κε θαηαβνιήο. Ζ ελ ιόγσ ππεξεζία ζα επεθηαζεί
πξνθεηκέλνπ ζην θνληηλό κέιινλ λα παξέρεη ελεκέξσζε γηα ην ζύλνιν ησλ πιεξσκώλ
πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ΟΠΔΚΔΠΔ.

4.2 www.e-enisxyseis.gr
ε εθαξκνγή ηνπ Καλ. 259/2008, ν ΟΠΔΚΔΠΔ αλαθνηλώλεη δεκόζηα ηηο πιεξσκέο πνπ
πξαγκαηνπνηεί ζε εηήζηα βάζε γηα ηα Σακεία ΔΓΣΔ θαη ΔΓΣΑΑ. Ζ δεκνζίεπζε
πιεξνθνξηώλ γίλεηαη αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη θαιιηέξγεηα, θαηεγνξία δηθαηνύρσλ
εληζρύζεσλ, ινηπά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, όπσο θαη ζηνηρεία δηαζηαπξσηηθώλ ειέγρσλ.

4.3 myOPEKEPE
Γηα πξώηε θνξά ην 2010, ν ΟΠΔΚΔΠΔ παξείρε εμαηνκηθεπκέλε πιεξνθόξεζε δηθαηνύρσλ
γηα ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κε γξαπηό κήλπκα (SMS) κέζσ θηλεηνύ
ηειεθώλνπ. Δμειίζζνληαο απηή ηελ νπηηθή επηθνηλσλίαο κε ην δηθαηνύρν, ν Οξγαληζκόο
ζηνρεύεη λα παξάζρεη εμαηνκηθεπκέλε πιεξνθόξεζε γηα θάζε ζπλαιιαζζόκελν κε ηνλ
ΟΠΔΚΔΠΔ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ θαθέινπ όπνπ ζα ζπγθεληξώλεηαη ην ζύλνιν
ηεο πιεξνθνξίαο γηα νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή δηθαηνύρνπ - ΟΠΔΚΔΠΔ.
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΔΚΔΠΔ
Κενηπική Τπηπεζία
ΤΠΗΡΔΙΑ

ΣΑΥ.ΓΙΔΤΘΤΝΗ

ΣΗΛΔΦΩΝΟ

FAX

ΚΔΝΣΡΗΚΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ

Γνκνθνύ 5, 10445

210 8802000

210 8226737

Πεπιθεπειακέρ Γιεςθύνζειρ
ΠΔΡ. Γ/ΝΗ

ΣΑΥ.ΓΙΔΤΘΤΝΗ

ΣΗΛΔΦΩΝΟ

FAX

ΘΡΑΚΖ

Πι. Δηξήλεο 66 Σ.Κ 69100,
ΚΟΜΟΣΖΝΖ

2531035703

25310 35702

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Δπδώλσλ 17 ΣΚ 62125, ΔΡΡΔ

23210 38605

23210 36474

ΚΔΝΣΡΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Γηαλληηζώλ 31, ΣΚ 54627
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (ΚΣΖΡΗΟ
ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ 6νο Οξνθνο)

2310 566602
2310 566616

2310 566981

ΘΔΑΛΗΑ

Δζληθή Οδόο ΦΑΡΑΛΩΝ
ΚΑΣΟΡΗΑ 2Α, Σ.Κ. 41335,
ΛΑΡΗΑ

2410 283259

2410 555753

ΣΔΡΔΑ
ΔΛΛΑΓΟ

Κ. Καξακαλιή Σ.Κ. 35100, ΛΑΜΗΑ
(ΓΗΠΛΑ ΣΖΝ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ)

22310 53269

22310 66215

ΓΤΣΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

1ν ρηι. Δζληθήο νδνύ ΚνδάλεοΛάξηζαο, Κόκβνο Παλόξακα, Σ.Κ
50100, ΚΟΕΑΝΖ

24610 49350

24610 24253

ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΟ

Αζελώλ 18, Σ.Κ. 26500, ΠΑΣΡΑ

2610 453537

2610 455221

ΚΡΖΣΖ

Δκκαλνπήι Παππα θ’ Ζξαθιή, Σ.Κ.
71305, ΖΡΑΚΛΔΗΟ

2810 370484

2810 317928

210 8802100

210 8802682

ΑΣΣΗΚΖ & ΝΖΩΝ
Γνκνθνύ 5, Σ.Κ. 10445, ΑΘΖΝΑ
ΑΗΓΑΗΟΤ
ΖΠΔΗΡΟΤ

Λεσθόξνο 8εο Μεξαξρίαο 5-7 ΣΚ
45445, ΗΩΑΝΝΗΝΑ

26510 45141

26510 45257

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ

Σάζνπ ερηώηε 38-40, Σ.Κ. 22100,
ΣΡΗΠΟΛΖ

2710 221837

2710 221825

Ηλ. Δπικοινυνία: Φόπμα καηασώπηζηρ επυηημάηυν-παπαπόνυν δικαιούσυν κοινοηικών
ενιζσύζευν (http://www.opekepe.gr/entypo_erwthmata.asp)
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