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                      ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Μ.Επ.) 

(Καταχώριση/µεταβολή στοιχείων επικοινωνίας των φυσικών προσώπων στο Ε.Μ.Επ.) 

              ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΠ ∆. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, (ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ) 

 

Σκοπός του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας, είναι η διευκόλυνση της παροχής 

ψηφιακών δηµοσίων υπηρεσιών προς τους πολίτες µέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (gov.gr). 

 

Το φυσικό πρόσωπο,  θα πρέπει να µεταβεί σε ΚΕΠ για να δηλώσει τα 

στοιχεία επικοινωνίας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1) Όταν δεν έχει προσωπικά διαπιστευτήρια (κωδικούς TAXISnet)  και δεν 

µπορεί να συνδεθεί ηλεκτρονικά στην εφαρµογή του Ε.Μ.Επ. 

2) Σε περίπτωση που συνδέθηκε ηλεκτρονικά στην εφαρµογή του Ε.Μ.Επ. 

αλλά δεν επαληθεύτηκε ο αριθµός κινητού τηλεφώνου που δήλωσε 

ούτε από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ούτε από το 

πιστωτικό ίδρυµα του οποίου είναι χρήστης e-banking. 

3) Όταν θέλει να δηλώσει στο Ε.Μ.Επ. µόνο τα λοιπά στοιχεία 

επικοινωνίας χωρίς να δηλώσει τον αρ. του κινητού τηλεφώνου του 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την επίσκεψη στα ΚΕΠ: 

1. Το φυσικό πρόσωπο να γνωρίζει  τον ΑΦΜ του 

2. Έλληνες πολίτες:  δελτίο ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατήριο ή άδεια 

οδήγησης ή ατοµικό βιβλιάριο υγείας 

3. Πολίτες Κράτους-Μέλους της Ε.Ε: το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή 

διαβατήριο της Χώρας τους 

4. Πολίτες τρίτων χωρών: το ισχύον διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει 

του οποίου επιτρέπεται η είσοδος στη Χώρα ή τα έγγραφα που έχουν 

εκδώσει οι αρµόδιες ελληνικές αρχές 



5. Να φέρει µαζί του το κινητό του τηλέφωνο, εφόσον θα δηλώσει τον 

αριθµό του κινητού του. 

6. Εφόσον επιθυµεί το φυσικό πρόσωπο, δηλώνει στον υπάλληλο του 

ΚΕΠ, ταχυδροµική διεύθυνση διαµονής,  διεύθυνση επικοινωνίας αν 

διαφέρει από την διεύθυνση διαµονής,, τον αρ. κινητού και σταθερού 

τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του (email). 

Σε περίπτωση µεταβολής στοιχείων επικοινωνίας, κάθε φυσικό 

πρόσωπο οφείλει να ενηµερώνει το Ε.Μ.Επ. εντός τριάντα (30) ηµερών 

από τη µεταβολή. 

 

Ηλεκτρονικός σύνδεσµος, για χρήση από τους πολίτες: https://notify.gov.gr 

 

Tηλέφωνα ΚΕΠ ∆. Αργοστολίου: 

ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000, Ε-ΜAIL: d.argostoliou@kep.gov.gr 

ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61800,  E-MAIL:  d.leivathous@kep.gov.gr 

ΚΕΠ 0550 Ελειού-Πρόννων: 26713-61630,  E-MAIL: d.eleioupronon@kep.gov.gr 

ΚΕΠ 0935 Οµαλών: 26710-86078, E-MAIL: k.omalon@kep.gov.gr 

 

                                                               Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙ∆ΟΣ 


