ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Όλα
τα Προσωρινή
αναστολή
Δικαστήρια και λειτουργίας από 13/03/2020
οι Εισαγγελίες έως 27/03/2020

ΦΕΚ:Τεύχος
B’
833/12.03.2
020

Υπηρεσίες
Ασύλου
ΔΑΜ
Κεντρικού
Τομέα
και
Δυτικής
Αττικής

(Α.Π.
12540/1103-2020)

ΔΑΜ Βορείου
Τομέα
και
Ανατολικής
Αττικής

Διεύθυνση
Ιθαγένειας
Πειραιά,
ΔΙ
Αθηνών
(Υπατίας) και
ΔΙ Κεντρικού
Τομέα
(Φαβιέρου)

Δεν θα δέχονται κοινό από
13/03/2010 έως 10/04/2020
Θα μείνουν κλειστές για το Συμπληρωματι
κοινό από 12/03/2020 έως κά έγγραφα και
10/04/2020
παραιτήσεις
από ιθαγένεια
θα
αποστέλλονται
ταχυδρομικά
με συστημένη
επιστολή
Θα μείνουν κλειστές για το Συμπληρωματι
κοινό από 12/03/2020 έως κά έγγραφα και
10/04/2020
παραιτήσεις
από ιθαγένεια
θα
αποστέλλονται
ταχυδρομικά
με συστημένη
επιστολή
Θα παραμείνει κλειστή για το Τόσο για τα
κοινό μέχρι τέλη Μαρτίου
προγραμματισ
μένα ραντεβού
κατάθεσης
αιτήσεων
πολιτογράφησ
ης όσο και για
τα
αιτήματα
ιθαγένειας,
μέχρι και τέλη
Μαρτίου, θα
δέχεται
την
κατάθεση των
αιτήσεων
με

(Α.Π.
12540/1103-2020)

συστημμένη
επιστολή ή με
κούριερ
Θα παραμείνει κλειστή για το Η εξυπηρέτηση
κοινό
και
για
τους θα γίνεται μόνο
δικηγόρους για όσο χρονικό τηλεφωνικά και
διάστημα κριθεί απαραίτητο μέσω emails

Αστυνομική
διεύθυνση
Αττικής
(Πέτρου
Ράλλη)
Μεταφραστικ θα δέχεται κοινό 10:00 π.μή
Υπηρεσία 12:00 μ.μ.
του
Υπουργείου
Εξωτερικών
ΚΕΠ

Θα λειτουργούν από Δευτέρα
έως
Παρασκευή,
με
ωράριο 7.30 πμ έως 15.00 μμ.
Η προσέλευση των πολιτών θα
γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής
προσυνεννόησης (ραντεβού)

Δ.Ο.Υ

Η εξυπηρέτηση του κοινού
θα
πραγματοποιείται
αποκλειστικά
μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αναστολή Λειτουργίας

Σε
ορισμένα
ΚΕΠ ενδέχεται
να βρίσκονται
σε αποχή οι
εργαζόμενοι
τους και να μην
εξυπηρετούν
ούτε
τηλεφωνικά.
Κέντρα
Θα παραμείνουν κλειστά για Τα
Κέντρα
Κοινότητας
το κοινό από Δευτέρα Κοινότητας
(Αγίου
16.03.2020 και για 14 ημέρες δέχονται
Κωνσταντίνου
αιτήσεις
για
14
και
προνοιακά
Μαιζώνος και
επιδόματα και
Ψαρών)
το
επίδομα
ανασφάλιστων
υπερηλίκων
του ΟΓΑ.

Υποθηκοφυλα
κεία
και
Κτηματολογικ
ά Γραφεία
Ληξιαρχεία
Δεν θα υποδέχονται κοινό

Τραπεζικά
Ιδρύματα

Δεν θα υποδέχονται κοινό
για τις παρακάτω ενέργειες:

ΦΕΚ:Τεύχος
B’
936/19.03.2
020

Η επικοινωνία
θα
γίνεται
τηλεφωνικά ή
μέσω email.

1. Ανάληψη μετρητών
έως 400 ευρώ
2. Καταθέσεις μετρητών
έως 1000 ευρώ
3. Οι
πληρωμές
λογαριασμών τρίτων
με χρήση μετρητών
στο ταμείο
4. Η
ενημέρωση
λογαριασμών
ΟΑΕΔ

Οι συνεντεύξεις με εργασιακούς
συμβούλους για ΑΣΔ θα
γίνονται εξ αποστάσεως μέσω
τηλεφώνου και όλες οι άλλες
υπηρεσίες όπως, αποφάσεις για
επιδότηση, ανανέωση δελτίων
ανεργίας κλπ. θα παρέχονται
ηλεκτρονικά από το site. Τέλος,
για αιτήματα όπως η " Εγγραφή
στο μητρώο ανέργων" η "
Αίτηση για τακτική επιδότηση
ανεργίας" θα επισκέπτονται την
ηλεκτρονική φόρμα αιτήματος
(www.oaed.gr/menoumespiti
=>
https://auth.oaed.gr/rendezvou
s.aspx). Μέσω της φόρμας θα
τους δίνεται ραντεβού με
φυσική παρουσία στα ΚΠΑ τα
οποία πλέον λειτουργούν με
προσωπικό ασφαλείας, μέχρι
νεοτέρας οδηγίας από τη
διοίκηση ΟΑΕΔ.

