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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Tο mySynigoroslive είναι η νέα πλατφόρμα διαδικτυακής εξυπηρέτησης των
ενδιαφερομένων, από στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη».
Στόχος του mySynigoroslive είναι η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων
(ιδιωτών ή νόμιμων εκπρόσωπων των επιχειρήσεων), χωρίς να απαιτείται η φυσική τους
μετάβαση στα γραφεία της Αρχής.
Η δυνατότητα κλεισίματος ηλεκτρονικού ραντεβού, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας,
βελτιώνει, με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των
ενδιαφερομένων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και χρόνου, σε συνάρτηση με τη
διαφάνεια και τη διευκόλυνση της καθημερινότητας τους.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:


Ραντεβού με φυσική παρουσία στο Γραφείο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης
Πολιτών



Ραντεβού με τηλεφωνική εξυπηρέτηση



Ραντεβού με τηλεδιάσκεψη

2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η είσοδος σας στην πλατφόρμα mySynigoroslive μπορεί να γίνει με τους παρακάτω
τρόπους:


Είτε πληκτρολογώντας τη διεύθυνση: mySynigoros.live.gov.gr



Είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr



Είτε μέσω της ιστοσελίδας του Συνηγόρου του Πολίτη www.synigoros.gr

Οι θεματικές ενότητες για τις οποίες μπορείτε να επικοινωνήσετε και να εξυπηρετηθείτε,
από τον Συνήγορο του Πολίτη, είναι:
1. Κοινωνική Ασφάλιση
2. Κοινωνική Πρόνοια
3. Υγεία
4. Διαχείριση Υδάτων
5. Ενέργεια
6. Περιβάλλον (Φυσικό/Πολιτιστικό)
7. Περιβάλλον (Πολεοδομία/Χωροταξία)
8.Δεσποζόμενα/Αδέσποτα Ζώα
9. Μετανάστες/Πρόσφυγες/Αιτούντες Άσυλο
10. Αστυνομία/Φυλακές
11. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση/Επαγγελματικά Δικαιώματα
12. Ληξιαρχεία/Ταυτότητες/Στρατολογία
13. Φορολογικά/Τελωνειακά/Ενισχύσεις Επιχειρήσεων COVID
14. Μεταφορές/Οχήματα/ΕΛΤΑ
15. ΤΑΠ/Δημοτικά Τέλη
16. Προσλήψεις Εκτός ΑΣΕΠ/Θέματα Εκπαιδευτών
17. Επιδοτήσεις/Δημόσιες Συμβάσεις
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18. ΟΑΕΔ/Δάνεια ΟΕΚ
19. Ίση Μεταχείριση/Διακρίσεις
20. Δικαιώματα Παιδιού
21. Περιστατικά Αυθαιρεσίας στα Σώματα Ασφαλείας
Για όποιο άλλο θέμα δεν περιλαμβάνεται στην ενδεικτική λίστα, θα πρέπει να αποστείλετε
ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση press@synigoros.gr, με συνοπτική περιγραφή
του αιτήματός σας, προκειμένου να προγραμματιστεί η επικοινωνία σας με τη Ανεξάρτητη
Αρχή.
Προσοχή! O Συνήγορος του Πολίτη δεν διαμεσολαβεί για την επίλυση ιδιωτικών
διαφορών, σε Τράπεζες, εταιρείες τηλεφωνίας, ιδιωτικές εταιρείες παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου, καταναλωτικών προϊόντων, εκτός εάν
καταγγέλλονται περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης.
Για τη δημιουργία του ψηφιακού σας ραντεβού θα χρειαστεί να καταχωρηθούν κατ’
ελάχιστον:
1. το ονοματεπώνυμο σας
2. η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
3. ο αριθμός κινητού τηλεφώνου σας
4. η διεύθυνση επικοινωνίας σας
Επισημαίνεται ότι το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και κάποιος άλλος για εσάς. Στην
τηλεδιάσκεψη ή στο φυσικό ή τηλεφωνικό ραντεβού, όμως, θα πρέπει να παραστείτε ο
ίδιος/ η ίδια.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MYSYNIGOROSLIVE
1. Ταυτοποίηση χρήστη

Κατά την είσοδο σας στην πλατφόρμα mySynigoroslive θα πρέπει αρχικά, να δηλώσετε,
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) και στη συνέχεια να συμπληρώσετε
το αριθμητικό της εικόνας που σας εμφανίζεται, προκειμένου να επιβεβαιώστε την
ανθρώπινη υπόσταση σας.
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Με την υποβολή του αιτήματος σας, θα παραλάβετε στο e-mail σας σύνδεσμο, μέσω του
οποίου θα συνδεθείτε στην υπηρεσία.
Προσοχή! Πριν την υποβολή του αιτήματός σας, παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι το
αίτημα σας, εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη.

2. Είσοδος στην πλατφόρμα
Κατά την είσοδο σας στην υπηρεσία, παρακαλούμε επιλέξτε τη θεματική ενότητα για την
οποία θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Συνήγορο του Πολίτη.
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Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε την πλησιέστερη θεματική ενότητα στο αίτημα σας,
παρακαλούμε αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση
press@synigoros.gr, με συνοπτική περιγραφή αυτού, προκειμένου να προγραμματιστεί η
επικοινωνία σας με την Ανεξάρτητη Αρχή.
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Επιλέξτε την παρεχόμενη υπηρεσία που επιθυμείτε.


Ραντεβού με φυσική παρουσία



Ραντεβού με τηλεφωνική εξυπηρέτηση



Ραντεβού με τηλεδιάσκεψη

Ανάλογα με την επιλογή της θεματικής ενότητας και της υπηρεσίας, θα σας εμφανιστούν
τα αντίστοιχα ημερολόγια, για να επιλέξετε στη συνέχεια, την ημερομηνία και ώρα που
επιθυμείτε να εξυπηρετηθείτε.
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Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας. Τα πεδία Ονοματεπώνυμο,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο είναι υποχρεωτικά
πεδία και πρέπει να συμπληρωθούν για να μπορέσουν τα στελέχη του Συνηγόρου του
Πολίτη να επικοινωνήσουν μαζί σας.
Υποχρεωτική είναι και η επιλογή της συγκατάθεσης σας για ολοκληρωθεί η κράτηση σας.

Με την ολοκλήρωση της κράτησης σας, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας σχετικό μήνυμα.

Και στη συνέχεια, το μενού για την περαιτέρω διαχείριση του ραντεβού σας,
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Παράλληλα θα λάβετε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση αντίστοιχο μήνυμα επιβεβαίωσης
της κράτησης σας.
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Στο e-mail που λάβατε, θα δείτε όλες τις λεπτομέρειες του ραντεβού σας.
Επιπρόσθετα, σας δίνεται η δυνατότητα μέσω της επιλογής «Προγραμματισμός εκ νέου»
να μεταβείτε στη διαθέσιμη φόρμα, από όπου μπορείτε να προγραμματίσετε εκ νέου το
ψηφιακό ραντεβού σας ή να ακυρώσετε την κράτηση σας ή να προχωρήσετε σε μία νέα
κράτηση.

3. Ψηφιακό ραντεβού με τηλεδιάσκεψη
Στην περίπτωση επιλογής ψηφιακού ραντεβού με τηλεδιάσκεψη, στο ηλεκτρονικό μήνυμα
που θα λάβετε, εκτός από τον σύνδεσμο «Προγραμματισμός εκ νέου», θα υπάρχει ένας
επιπλέον σύνδεσμος «Συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη» για τη σύνδεση σας, στην
πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης την ημέρα και ώρα που έχετε επιλέξει.
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Την ημέρα και ώρα του προγραμματισμένου ραντεβού, επιλέγοντας τον σύνδεσμο για τη
συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη, θα μεταφερθείτε στο περιβάλλον της σύσκεψης με το
στέλεχος του Συνηγόρου του Πολίτη που θα σας εξυπηρετήσει.
Πριν συνδεθείτε βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τα ηχεία, την κάμερα και το
μικρόφωνο σας.
Επιλέγοντας το κουμπί «Συμμετοχή τώρα» θα μπείτε σε αναμονή, μέχρι το στέλεχος του
Συνηγόρου του Πολίτη να αποδεχθεί το αίτημα εισόδου σας στην τηλεδιάσκεψη.

Με την έναρξη της τηλεδιάσκεψης θα σας ζητηθεί να επιδείξετε τα έγγραφα ταυτοποίησης
σας στην κάμερα.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας πριν την σύνδεση σας στην τηλεδιάσκεψη θα πρέπει
να έχετε φροντίσει για:
▪ Γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση στο Internet.
▪ Απόλυτη ησυχία στον περιβάλλοντα χώρο σας κατά τη διάρκεια της βίντεο-κλήσης με το
στέλεχος του Συνηγόρου του Πολίτη.
▪ Ενεργοποίηση της κάμερας και του μικροφώνου της συσκευής από την οποία θα
συνδεθείτε.
▪ Εφόσον έχετε επιλέξει να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη μέσω του σταθερού σας
υπολογιστή ή μέσω laptop, με λειτουργικό Windows, συστήνεται η επιλογή της web
έκδοσης του Microsoft Teams.
▪ Προκειμένου να εμφανίζονται καθαρά και με ευκρίνεια τα απαραίτητα έγγραφα
πιστοποίησης σας, που θα σας ζητηθούν από το στέλεχος τη Αρχής (όπως η αστυνομική
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ταυτότητα ή το διαβατήριο), θα πρέπει κατά τη διάρκεια της συνομιλίας το έγγραφο να
«καλύπτει» την οθόνη σας, όπως τη βλέπετε μέσα από την εφαρμογή.
▪ Ειδικότερα, αν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο, συστήνεται η χρήση της βασικής
κάμερας του τηλεφώνου (μεγαλύτερη ανάλυση) τη στιγμή που καλείστε να επιδείξετε τα
απαιτούμενα έγγραφα (περιστροφή κάμερας).

4. Αλλαγή Κράτησης
Μπορείτε να τροποποιήσετε την κράτηση σας για το ψηφιακό σας ραντεβού, να την
ακυρώσετε ή να κάνετε εκ νέου μία κράτηση.
Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσα από το μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης που σας έχει
αποσταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, είτε μέσα από την ίδια την πλατφόρμα με
την ολοκλήρωση της κράτησης σας.

Επιλέξτε τη νέα υπηρεσία που επιθυμείτε και την ημερομηνία και ώρα του νέου ψηφιακού
ραντεβού.
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Τα στοιχεία σας υπάρχουν προσυμπληρωμένα στην καρτέλα στοιχείων.
Μπορείτε στη συνέχεια να προχωρήσετε στην επιλογή του check box της συγκατάθεσης
σας και να επιλέξετε το κουμπί «Ενημέρωση κράτησης».
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5. Ακύρωση Κράτησης
Στην περίπτωση «Ακύρωσης κράτησης», αρχικά σας ζητείται η επιβεβαίωση της ενέργειας
σας αυτής και στη συνέχεια σας εμφανίζεται μήνυμα σχετικό με την αποστολή
επιβεβαιωτικού, της ακύρωσης σας, στο e-mail που έχετε δηλώσει.

Παράλληλα θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα με επιβεβαίωση της ακύρωσης της κράτησης
σας, στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
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6. Υπενθύμιση κράτησης ψηφιακού ραντεβού
Μία ημέρα πριν την ημερομηνία που έχετε προγραμματίσει το ψηφιακό σας ραντεβού,
καθώς και την ίδια ημέρα το πρωί, θα σας σταλεί υπενθυμιστικό e-mail στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που έχετε δηλώσει.

Στην περίπτωση που έχετε προγραμματίσει ψηφιακό ραντεβού με τηλεδιάσκεψη, στο
ηλεκτρονικό μήνυμα υπενθύμισης που θα λάβετε, θα εμπεριέχεται και ο σύνδεσμος, μέσω
του οποίου θα συνδεθείτε στην πλατφόρμα, για την εξυπηρέτηση σας από στέλεχος της
Αρχής.
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