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ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 

 
1.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

3.   ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
(κατά τα οριζόμενα του αρ. 31 ν. 3013/2002) 

 
Αναλυτικά οι υπηρεσίες για τις οποίες μπορείτε να εξυπηρετηθείτε εξ 

αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη/ βιντεοκλήση είναι οι εξής: 

 
Δικαιοσύνη 
 Ποινικό μητρώο 

1. Έκδοση 
αντιγράφου 
ποινικού μητρώου 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε  αντίγραφο 
ποινικού μητρώου.  
Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε αν χρειάζεστε το αντίγραφο ποινικού 
μητρώου για κάθε νόμιμη χρήση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-
metroo/antigrapho-poinikou-metroou 

 
 
 Δικαστήρια 

2. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 
περί δημοσίευσης 
ή μη διαθήκης 
 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό 
περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τα στοιχειά του διαθέτη (ημερομηνία 
θανάτου του, τόπο κατοικίας του εν ζωή) και να έχετε προπληρώσει 
μεγαρόσημο αξίας 5 ευρώ (κωδ. παραβόλου 1375, με προσαύξηση 
των 2 ευρώ για κάθε επιπλέον αντίγραφο).  
Ο υπάλληλος ΚΕΠ που θα σας εξυπηρετήσει, θα υποβάλλει 
παράλληλα αίτηση για έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου η οποία 
θα γίνει κατά τη διάρκεια της ίδιας βιντεοκλήσης (διαδικασία αρ. 
51).  
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-
thanatou 
Για ορισμένα Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία, την υπηρεσία αυτή 
μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη:  
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-peri-
me-demosieuses-diathekes 

https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou
https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-peri-me-demosieuses-diathekes
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-peri-me-demosieuses-diathekes
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3. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 
περί αποποίησης 
ή μη κληρονομιάς 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό 
περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς. 
Σε περίπτωση δημοσίευσης διαθήκης, θα χρειαστεί να έχετε έτοιμο 
προς αποστολή ή ανάρτηση κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης, 
αντίγραφο διαθήκης. Επίσης θα χρειαστεί να έχετε προπληρώσει 
μεγαρόσημο αξίας 5 ευρώ (κωδ. παραβόλου 1375, με προσαύξηση 
των 2 ευρώ για κάθε επιπλέον αντίγραφο).  
Ο υπάλληλος ΚΕΠ που θα σας εξυπηρετήσει, θα υποβάλλει 
παράλληλα αίτηση για έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου η οποία 
θα γίνει κατά τη διάρκεια της ίδιας βιντεοκλήσης (διαδικασία αρ. 
51).    
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-
thanatou 
Για κάποια Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία, την υπηρεσία αυτή 
μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη: 
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-peri-
me-apopoieses 

4. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 
περί μη 
αμφισβήτησης ή 
προσβολής 
κληρονομικού 
δικαιώματος 

Μέσω αυτής της  υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό 
περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος. 
Θα χρειαστεί να έχετε προπληρώσει μεγαρόσημο αξίας 5 ευρώ 
(κωδ. παραβόλου 1375, με προσαύξηση των 2 ευρώ για κάθε 
επιπλέον αντίγραφο). 
Ο υπάλληλος ΚΕΠ που θα σας εξυπηρετήσει, θα υποβάλλει 
παράλληλα και αίτηση για πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών 
(διαδικασία αρ. 50) και αίτηση για έκδοση ληξιαρχικής πράξης 
θανάτου, οι οποίες θα γίνουν κατά τη διάρκεια της ίδιας 
βιντεοκλήσης (διαδικασία αρ. 51).  
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-
thanatou 
Για κάποια Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία, την υπηρεσία αυτή 
μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη: 
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-peri-
me-prosboles-amphisbeteses-kleronomikou-dikaiomatos 

5. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 
περί μη θέσεως σε 
δικαστική 
συμπαράσταση 
(πρώην δικαστική 
απαγόρευση ή 
αντίληψη) 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό 
περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση (πρώην δικαστική 
απαγόρευση ή αντίληψη). 
Θα χρειαστεί να έχετε προπληρώσει μεγαρόσημο αξίας 5 ευρώ 
(κωδ. παραβόλου 1375, με προσαύξηση των 2 ευρώ για κάθε 
επιπλέον αντίγραφο). 
Εάν έχετε σχετική απόφαση δικαστηρίου, θα σας ζητηθεί ο αριθμός 
της. 

6. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό  
περί μη διώξεως ως φυγόποινου. 

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-peri-me-apopoieses
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-peri-me-apopoieses
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-peri-me-prosboles-amphisbeteses-kleronomikou-dikaiomatos
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-peri-me-prosboles-amphisbeteses-kleronomikou-dikaiomatos
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περί μη διώξεως 
ως φυγόποινου 

Θα χρειαστεί να έχετε προπληρώσει μεγαρόσημο αξίας 5 ευρώ 
(κωδ. παραβόλου 1375, με προσαύξηση των 2 ευρώ για κάθε 
επιπλέον αντίγραφο). 
Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε σε ποια υπηρεσία θα υποβάλλετε το  
πιστοποιητικό. 

7. Χορήγηση ενιαίου 
πιστοποιητικού 
δικαστικής 
φερεγγυότητας 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε  ενιαίο 
πιστοποιητικό  δικαστικής φερεγγυότητας για συμμετοχή σε 
δημόσιο διαγωνισμό, για χορήγηση δανείου και για κάθε άλλη 
νόμιμη χρήση. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ σας και να έχετε προπληρώσει 
μεγαρόσημο αξίας 5 ευρώ (κωδ. παραβόλου 1375, με προσαύξηση 
των 2 ευρώ για κάθε επιπλέον αντίγραφο). 
Για κάποια Πρωτοδικεία την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την 
εκτελέσετε και από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη: 
https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-
pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas 

8. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 
περί μη 
τροποποίησης 
καταστατικού 
συνεταιρισμού 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό 
περί μη τροποποίησης καταστατικού συνεταιρισμού. 
Θα χρειαστεί να έχετε έτοιμο προς αποστολή ή ανάρτηση κατά την 
διάρκεια της βιντεοκλήσης επικυρωμένο καταστατικό του 
συνεταιρισμού, να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα του 
συνεταιρισμού. Επίσης, θα χρειαστεί να έχετε προπληρώσει 
μεγαρόσημο αξίας 5 ευρώ (κωδ. παραβόλου 1375, με προσαύξηση 
των 2 ευρώ για κάθε επιπλέον αντίγραφο). 

9. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 
περί μη 
προσβολής του 
κύρους 
αρχαιρεσιών 
σωματείων ή 
συλλόγων 

Μέσω αυτής της  υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό 
περί μη προσβολής του κύρους αρχαιρεσιών σωματείων ή 
συλλόγων. 
Θα χρειαστεί να έχετε έτοιμο προς αποστολή ή ανάρτηση κατά την 
διάρκεια της βιντεοκλήσης, επικυρωμένο καταστατικό του 
σωματείου, να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα του σωματείου. 
Επίσης, θα χρειαστεί να έχετε προπληρώσει μεγαρόσημο αξίας 5 
ευρώ (κωδ. παραβόλου 1375, με προσαύξηση των 2 ευρώ για κάθε 
επιπλέον αντίγραφο). 

 
Εκπαίδευση 
 Πανεπιστήμια και φοίτηση 

10. Χορήγηση 
αντιγράφου 
πτυχίου 
πανεπιστημίου 
για τη 
στρατολογία ή για 
άλλη χρήση 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε αντίγραφο 
πτυχίου πανεπιστημίου για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το Τμήμα 
Φοίτησης σας. Ενδέχεται να ζητηθεί η υποβολή παραβόλου, το ύψος 
του οποίου εξαρτάται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

11. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό 
σπουδών πανεπιστημίου. 

https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas
https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas
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σπουδών 
πανεπιστημίου 

Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το Τμήμα 
Φοίτησης σας.  

12. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 
αναλυτικής 
βαθμολογίας 
πανεπιστημίου 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό 
αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το Τμήμα 
Φοίτησης σας. Ενδέχεται να ζητηθεί η υποβολή παραβόλου, το ύψος 
του οποίου εξαρτάται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

13. Χορήγηση 
αντιγράφου 
πτυχίου από ΑΤΕΙ 
και ΑΣΠΑΙΤΕ για 
τη στρατολογία ή 
για άλλη χρήση 

Μέσω αυτής της  υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε  αντίγραφο 
πτυχίου από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το Τμήμα 
Φοίτησης σας. 

14. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 
σπουδών 
(σπουδαστικής 
κατάστασης) από 
ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό 
σπουδών (σπουδαστικής κατάστασης) από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το Τμήμα 
Φοίτησης σας. 

15. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 
αναλυτικής 
βαθμολογίας από 
ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ 

Μέσω αυτής της  υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό 
αναλυτικής βαθμολογίας από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το Τμήμα 
Φοίτησης σας. 

16. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 
φοίτησης σε 
Ακαδημία 
Εμπορικού 
Ναυτικού (ΑΕΝ) 
με ή χωρίς 
αναλυτική 
βαθμολογία 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό 
φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς 
αναλυτική βαθμολογία. 
 

17. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 
αποφοίτησης από 
Ακαδημία 
Εμπορικού 
Ναυτικού (ΑΕΝ) 
με ή χωρίς 
αναλυτική 
βαθμολογία 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό 
αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς 
αναλυτική βαθμολογία. 
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 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση της ΔΥΠΑ 
 

 
 
Επιχειρηματική Δραστηριότητα 
 Απασχόληση προσωπικού 

19. Αίτηση για 
αμφισβήτηση 
οφειλής 
(eΕΦΚΑ) 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να  αμφισβητήσετε και να 
πετύχετε τη διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών σας που έχουν γίνει 
έως 31/12/2016, εάν ανήκετε σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 

• ασφαλισμένοι στον π. ΟΓΑ λόγω δραστηριοποίησης σε 
περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια και παράλληλα 
ασφαλισμένοι στον π. ΟΑΕΕ για την ίδια δραστηριότητα 

• δημοσιογράφοι ασφαλισμένοι στο π. ΤΣΠΕΑΘ και παράλληλα 
ασφαλισμένοι στον π. ΟΑΕΕ με την ίδια ιδιότητα 

• νέοι ασφαλισμένοι με παράλληλη ασφάλιση σε 2 φορείς 
Προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος είναι: 

• η ύπαρξη πλήρους ασφάλισης σε ένα ασφαλιστικό φορέα 
• η παράλληλη υπαγωγή στην ασφάλιση και δεύτερου φορέα 
• η παράλληλη ασφάλιση να αφορά την ίδια δραστηριότητα – 

ιδιότητα (στις περιπτώσεις 1 & 2) 
• να υπάρχουν οφειλές σε έναν εκ των δύο φορέων. 

Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ σας & τον ΑΜΚΑ σας. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:  
https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-
drasterioteta/apaskholese-prosopikou/amphisbetese-opheiles 

20. Ασφαλιστική 
Ενημερότητα 
(eΕΦΚΑ) 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας, εάν ανήκετε σε μία από τις ακόλουθες 
κατηγορίες: 

• φυσικά πρόσωπα όπως ελεύθερους επαγγελματίες, 
αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, μισθωτούς 
ασφαλισμένους, συνταξιούχους και λοιπούς ιδιώτες. 

• επιχειρήσεις απογεγραμμένες και αναπόγραφες στο Μητρώο 
Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ 

Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:  

18. Αντίγραφο 
πιστοποιητικού 
σπουδών (ΙΕΚ, 
ΚΕΚ, Μαθητείας, 
ΤΕΕ Α' Κύκλου, ΤΕΕ 
Β' Κύκλου) 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό 
σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α' Κύκλου, ΤΕΕ Β' Κύκλου). 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε που φοιτήσατε (την τοπική υπηρεσία 
ΔΥΠΑ). 

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/amphisbetese-opheiles
https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/amphisbetese-opheiles
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https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-
drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-
phusikon-nomikon-prosopon-eephka 

21. Βεβαίωση 
απογραφής 
(eΕΦΚΑ) 
 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε βεβαίωση 
απογραφής, ως ασφαλισμένοι του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ & τον ΑΜΚΑ σας. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:  
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-
asphalise/asphalise/bebaiose-apographes-eephka 

 
 
Εργασία και ασφάλιση 
 Ανεργία 

22. Ανανέωση δελτίου 
ανεργίας 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να ανανεώσετε την κάρτα 
ανεργίας σας από τη ΔΥΠΑ. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-
asphalise/anergia/ananeose-deltiou-anergias 

23. Βεβαίωση χρόνου 
ανεργίας από τη 
ΔΥΠΑ 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε βεβαίωση χρόνου 
ανεργίας από τη ΔΥΠΑ. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-
asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias  

24. Βεβαίωση για το 
χρόνο επιδότησης 
ανεργίας από τη 
ΔΥΠΑ 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε  βεβαίωση για το 
χρόνο επιδότησης ανεργίας από τη ΔΥΠΑ 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-
asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias 

25. Βεβαίωση του 
ποσού της 
επιδοτούμενης 
ανεργίας από τη 
ΔΥΠΑ 

Μέσω αυτής της  υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε βεβαίωση του 
ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τη ΔΥΠΑ 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-
asphalise/anergia/bebaiose-posou-epidoteseon 

26. Βεβαίωση χρόνου 
μη επιδοτούμενης 
ανεργίας ΔΥΠΑ 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε  βεβαίωση 
χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας ΔΥΠΑ 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας. 

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka
https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka
https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/bebaiose-apographes-eephka
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/bebaiose-apographes-eephka
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ananeose-deltiou-anergias
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ananeose-deltiou-anergias
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias


8 
 

 Αποζημιώσεις και παροχές 
27. Επίδομα 

ασθενείας 
(eΕΦΚΑ) 

 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να δηλώσετε το διάστημα που 
απουσιάσατε από την εργασία σας λόγω ασθένειας, για να λάβετε το 
επίδομα. 
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί όταν ο εργοδότης σας επιβεβαιώσει 
ηλεκτρονικά πως δεν εργαστήκατε κατά τη διάρκεια της ασθένειάς 
σας. 
Οι ασφαλισμένοι θα χρειαστείτε: 

• Οικογενειακή Κατάσταση (αριθμό προστατευόμενων μελών 
για τα οποία αιτείται επίδομα)  

•  τ. Φορέα Ασφάλισης, επιλογή από διαθέσιμη λίστα  
• Email  
•  Κινητό ή Σταθερό τηλέφωνο  
• Τράπεζα, επιλογή από διαθέσιμη λίστα  
• IBAN και επαλήθευση IBAN  

Οι εργοδότες θα χρειαστείτε: 
• τους κωδικούς σας για την καταχώρηση Αναλυτικής 

Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)  
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:  
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-
kai-parokhes/epidoma-astheneias-eephka 

28. Επίδομα 
μητρότητας 

 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να δηλώσετε το διάστημα που 
απουσιάζετε από την εργασία σας λόγω μητρότητας, για να σας 
χορηγηθούν το επίδομα κυοφορίας και λοχείας. 

Θα χρειαστείτε: 
• ΑΜΚΑ,  
• τον φορέα ασφάλισης κατά την τελευταία διετία,  
• τον κωδικό της ιατρικής γνωμάτευσης-βεβαίωσης της Πιθανής 

Ημερομηνίας Τοκετού που έχει χορηγηθεί από τον συνταγογράφο 
ιατρό μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της 
ΗΔΙΚΑ ΑΕ,  

• τον ΙΒΑΝ του ατομικού τραπεζικού λογαριασμού  
• τον ΑΜΕ ή τον ΑΦΜ του εργοδότη 
• για την ημερομηνία τοκετού αντλείται η ληξιαρχική πράξη γέννησης 

από το Μητρώο Πολιτών 
Το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και κάποιος άλλος για εσάς. Στην 
τηλεδιάσκεψη όμως, θα πρέπει να είστε εσείς. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/epidoma-
metrotetas 

 
 
 

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/epidoma-metrotetas
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/epidoma-metrotetas
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 Ασφάλιση 

29. Ατομικός 
λογαριασμός 
ασφάλισης 
μισθωτών 
(eΕΦΚΑ) 

 

 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να ανακτήσετε ηλεκτρονικά όλα 
τα ατομικά σας στοιχεία ασφάλισης από 1/1/2002. 
Ο ατομικός λογαριασμός ασφάλισης παρέχει τις ημέρες εργασίας και 
άλλα στοιχεία (εργοδότες, κλάδους ασφάλισης, αποδοχές κ.ά.) που 
συνθέτουν την ασφαλιστική ιστορία κάθε ασφαλισμένου και 
θεμελιώνουν δικαιώματα για τη χορήγηση παροχών. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη: 
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-
asphalise/asphalise/atomikos-logariasmos-asphalises-misthoton 

30. Βεβαίωση 
προϋπηρεσίας για 
μισθωτούς 
ιδιωτικού τομέα τ. 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (eΕΦΚΑ) 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε βεβαίωση 
προϋπηρεσίας η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, αριθμό 
Εγκυρότητας και υπογραφή του αρμόδιου οργάνου, για χρήση σε 
υπηρεσίες του Δημοσίου, ως βεβαίωση χρόνου ασφάλισης. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη: 
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-
asphalise/asphalise/bebaiose-prouperesias-eephka 

31. Ασφαλιστική 
ικανότητα 
(eΕΦΚΑ) 

 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά 
για την ασφαλιστική ικανότητα σας και των εξαρτώμενων μελών σας. 
Θα χρειαστείτε τον ΑΜΚΑ σας. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη: 
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-
asphalise/asphalise/asphalistike-ikanoteta 

32. Χορήγηση 
Ασφαλιστικής 
Ικανότητας 
Εμμέσων Μελών 
(eΕΦΚΑ) 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να απογράψετε τα μέλη της 
οικογένειάς σας στο μητρώο του ΕΦΚΑ και να τους δοθεί ασφαλιστική 
ικανότητα. 
Έμμεσα μέλη θεωρούνται ο σύζυγος και τα παιδιά σας. 
Θα χρειαστείτε τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) τον 
δικό σας και του μέλους που θα απογράψετε 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:  
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-
asphalise/asphalise/apographe-kai-asphalistike-ikanoteta-melon-
oikogeneias-eephka 

33. Βεβαιώσεις 
εισφορών (eΕΦΚΑ) 

 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε βεβαίωση 
εισφορών για φορολογική χρήση από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:  
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-
asphalise/asphalise/bebaioseis-eisphoron-eephka 
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34. Επιλογή 
ασφαλιστικής 
κατηγορίας κύριας 
και επικουρικής 
ασφάλισης και 
εφάπαξ παροχών 
από 1/1/2021 
(eΕΦΚΑ) 

Μέσω  αυτής  της  υπηρεσίας μπορείτε  να  επιλέγετε την ασφαλιστική 
σας κατηγορία κάθε χρόνο.  
Θα χρειαστείτε τον ΑΦΜ & τον ΑΜΚΑ σας. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:  
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/epiloge-
asphalistikes-kategorias-kurias-kai-epikourikes-asphalises-kai-ephapax-
eephka 

35. Ενημέρωση 
Ασφαλισμένων για 
Συμβάσεις Παρ. 9, 
Άρθρ. 39 
Ν.4387/2016 
(Δ.Π.Υ.) (eΕΦΚΑ) 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας ολοκληρώνετε, ως ασφαλισμένος, την 
αποδοχή των όρων σύμβασης.  
Εφόσον λάβετε μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με 
θέμα: «Ενημερωτικό σημείωμα αναγγελίας σύμβασης ασφαλισμένου 
υπαγόμενου στη διάταξη της παρ.9 τού άρθρο 39 ν.4387/2016», 
καλείσθε  να κάνετε αποδοχή των όρων σύμβασης, όπως αυτοί 
δηλώθηκαν από τον αντισυμβαλλόμενο – εργοδότη σας.  
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:  
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-
asphalise/asphalise/sumbaseis-asphalismenon-ergazomenon-me-
deltio-parokhes-uperesion-se-1-e-2-ergodotes 

36. Ευρωπαϊκή Κάρτα 
Ασφάλισης 
Ασθένειας 
(eΕΦΚΑ)  

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν και να 
εκτυπώσετε  την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ). 
Θα χρειαστείτε να διαθέτετε ασφαλιστική ικανότητα. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:  
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-
asphalise/asphalise/europaike-karta-asphalises-astheneias 

 
 

 Συνταξιοδότηση 
37. Ετήσιο 

ενημερωτικό 
σημείωμα 
συντάξεων 
(eΕΦΚΑ) 

 

Μέσω αυτής της  υπηρεσίας μπορείτε, εάν είστε συνταξιούχος του  
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), να 
εκδώσετε ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνταξή σας. 
Θα χρειαστείτε να γνωρίζετε: 

• τον ΑΦΜ σας 
• τον ΑΜΚΑ σας 
• τον Αριθμό Μητρώου σας (ΑΜ) 
• τον Αριθμό μητρώου Δίας (ΑΜ Δίας) 

Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:  
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-
asphalise/suntaxiodotese/etesio-enemerotiko-semeioma-suntaxeon-
eephka 

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/europaike-karta-asphalises-astheneias
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/europaike-karta-asphalises-astheneias
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/suntaxiodotese/etesio-enemerotiko-semeioma-suntaxeon-eephka
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/suntaxiodotese/etesio-enemerotiko-semeioma-suntaxeon-eephka
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/suntaxiodotese/etesio-enemerotiko-semeioma-suntaxeon-eephka
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38. Μηνιαίο 
ενημερωτικό 
σημείωμα 
σύνταξης (eΕΦΚΑ) 

 

Μέσω αυτής της  υπηρεσίας μπορείτε  οι συνταξιούχοι των πρώην 
φορέων του Δημοσίου (παλαιοί συνταξιούχοι) και οι νέοι συνταξιούχοι 
(από 13/5/2016 και μετά) να ενημερώνεστε για τη μηνιαία πληρωμή της 
σύνταξής σας αναλυτικά, από 01/01/2019 και μετά. 
Θα χρειαστείτε τον ΑΦΜ & τον ΑΜΚΑ σας. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη: 
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-
asphalise/suntaxiodotese/meniaio-enemerotiko-semeioma-suntaxes-
eephka 

39. Αίτηση - δήλωση 
συνταξιούχου για 
αλλαγή 
διεύθυνσης 
(Γενικό Λογιστήριο 
του 
Κράτους/Συντά-
ξεις Δημοσίου) 

Μέσω αυτής της  υπηρεσίας μπορείτε  εάν είστε συνταξιούχος του 
Δημοσίου, να υποβάλλετε αίτηση για αλλαγή διεύθυνσης προς το 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου σας. 

 
 
 Απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα  

40. Χορήγηση 
βεβαίωσης τόκων 
δανείου για 
φορολογική 
χρήση (Ταμείο 
Παρακαταθηκών 
και Δανείων) 

Μέσω αυτής της  υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε βεβαίωση τόκων 
δανείου για φορολογική χρήση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ σας. 

 
 
Οικογένεια 
 Γέννηση 

41. Χορήγηση 
αντιγράφου 
πιστοποιητικού 
γέννησης 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό 
γέννησης.  
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο όπου είστε Δημότες εσείς ή τα 
προστατευόμενα μέλη σας. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:  
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-
genneses 

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses
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42. Χορήγηση 
αντιγράφου 
ληξιαρχικής 
πράξης γέννησης 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε ληξιαρχική πράξη 
γέννησης. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο όπου έγινε η γέννηση. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-
genneses 
Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που εκδόθηκαν: 

• από το 2013 και μετά. 
• παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε 

απόσπασμα από το 2018 και μετά. 

 
 
 Οικογενειακή κατάσταση 

43. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 
οικογενειακής 
κατάστασης 

Μέσω αυτής της  υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης.  
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο όπου είστε Δημότης. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:  
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase 

44. Χορήγηση 
αντιγράφου 
ληξιαρχικής 
πράξης γάμου 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώσετε αντίγραφο 
ληξιαρχικής πράξης γάμου. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο όπου τελέστηκε ο γάμος, τα 
στοιχεία των δύο συζύγων, την ακριβή ημερομηνία του γάμου. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-
katastase/lexiarkhike-praxe-gamou 
Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που εκδόθηκαν: 

• από το 2013 και μετά. 
• παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε 

απόσπασμα από το 2018 και μετά. 
45. Χορήγηση 

αντιγράφου 
ληξιαρχικής 
πράξης Συμφώνου 
Συμβίωσης 
 

Μέσω αυτής της  υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε αντίγραφο 
ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο όπου δηλώθηκε το Σύμφωνο 
Συμβίωσης. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-
katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses 

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=8025&person_id=0
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=8025&person_id=0
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=8025&person_id=0
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=8025&person_id=0
http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/view_service.jsp?service_id=8025&person_id=0
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses
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46. Άνοιγμα 
οικογενειακής 
μερίδας λόγω 
γάμου  
 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αιτηθείτε το άνοιγμα 
οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου, ΜΟΝΟ στο Δήμο όπου είστε ήδη 
Δημότης. 
Ο υπάλληλος ΚΕΠ που θα σας εξυπηρετήσει θα υποβάλλει 
παράλληλα και αίτηση για ληξιαρχική πράξη γάμου, η οποία θα γίνει 
κατά τη διάρκεια της ίδιας βιντεοκλήσης (διαδικασία αρ. 44). Εάν  
έχετε ήδη αντίγραφο στην κατοχή σας, έκδοσης τελευταίου 
εξαμήνου, θα χρειαστεί να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στο ΚΕΠ. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-
katastase/lexiarkhike-praxe-gamou 

47. Μεταδημότευση 
συζύγων όταν ο 
ένας είναι ήδη 
δημότης 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αιτηθείτε τη μεταδημότευση 
σας, με την προϋπόθεση ότι  ο ένας εκ των δυο συζύγων είναι ήδη 
δημότης στον Δήμο όπου θέλετε να μεταδημοτεύσετε. 

• Ο υπάλληλος ΚΕΠ που θα σας εξυπηρετήσει θα υποβάλλει 
παράλληλα και αίτηση για ληξιαρχική πράξη γάμου η οποία 
θα γίνει κατά τη διάρκεια της ίδιας βιντεοκλήσης,  (διαδικασία 
αρ. 44). Για το λόγο αυτό θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο 
όπου τελέστηκε ο γάμος, τα στοιχεία των δύο συζύγων και την 
ακριβή ημερομηνία του γάμου. 

Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-
katastase/lexiarkhike-praxe-gamou 

48. Μεταδημότευση 
ενηλίκου για την 
ανάκτηση της 
αρχικής 
δημοτικότητας 
που είχε ο ίδιος ή 
οι γονείς του 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να αιτηθείτε μεταδημότευση, 
για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχατε ο ίδιος ή οι 
γονείς σας. 

• Ο υπάλληλος ΚΕΠ που θα σας εξυπηρετήσει θα υποβάλλει 
παράλληλα και αίτηση για πιστοποιητικό εγγραφής στα 
δημοτολόγια η οποία θα γίνει κατά τη διάρκεια της ίδιας 
βιντεοκλήσης,  (διαδικασία αρ. 43). Εάν  έχετε ήδη αντίγραφο 
στην κατοχή σας, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, θα χρειαστεί 
να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στο ΚΕΠ.  

Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase 

• Επίσης θα χρειαστεί να στείλετε στο ΚΕΠ ηλεκτρονική 
υπεύθυνη δήλωση οπού δηλώνετε την εφάπαξ χρήση της 
δυνατότητας ανάκτησης της αρχικής δημοτικότητας σας. 

49. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 
ιθαγένειας 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να εκδώστε πιστοποιητικό 
ιθαγένειας για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας, από την οικογενειακή 
μερίδα που έχετε την κανονική σας εγγραφή. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο όπου είστε Δημότης εσείς ή τα 
προστατευόμενα μέλη σας 

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase
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Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:  
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-
katastase/pistopoietiko-ithageneias 

 
 
 Απώλεια 

50. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 
εγγύτερων 
συγγενών 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό 
εγγυτέρων συγγενών, για πρώτη φορά ή να το επανεκδώσετε, αν 
κατά την ημέρα θανάτου ήσασταν εγγύτερος/η συγγενής του/της 
θανόντος/θανούσης.  
Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ποτέ προηγουμένως το 
πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, θα χρειαστεί  

• ο υπάλληλος ΚΕΠ που θα σας εξυπηρετήσει να υποβάλλει 
παράλληλα και αίτηση για ληξιαρχική πράξη θανάτου η οποία 
θα γίνει κατά τη διάρκεια της ίδιας βιντεοκλήσης (διαδικασία 
αρ. 51).   

Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το ονοματεπώνυμο του/της 
θανόντος/σης, το όνομα των γονέων του/της, την ακριβή ημερομηνία 
θανάτου και το ληξιαρχείο όπου δηλώθηκε ο θάνατος του/της.   
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-
thanatou 

• και ενδεχομένως να αποστείλετε στο ΚΕΠ υπεύθυνες 
δηλώσεις,  με περιεχόμενο που θα σας υποδείξουν οι 
υπάλληλοι των ΚΕΠ. 

Την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να την υποβάλετε στην περίπτωση 
αυτή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης: 
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-
kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-
upeuthunes-deloses 

51. Χορήγηση 
αντιγράφου 
ληξιαρχικής 
πράξης θανάτου 

Μέσω αυτής της  υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε αντίγραφο 
ληξιαρχικής πράξης θανάτου. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τα στοιχεία του θανόντος: το 
ονοματεπώνυμο του, το όνομα των γονέων του, την ακριβή 
ημερομηνία θανάτου και το ληξιαρχείο όπου δηλώθηκε ο θάνατος 
του.  
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-
thanatou 
Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που εκδόθηκαν: 

• από το 2013 και μετά. 
• παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε 

απόσπασμα από το 2018 και μετά. 

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou
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52. Πληρωμή εξόδων 
κηδείας (eΕΦΚΑ) 
 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε σε περίπτωση θανάτου 
συνταξιούχου του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΚΦΑ), 
να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης για έξοδα κηδείας. 
Μέχρι στιγμής, η υπηρεσία αφορά μόνο τις περιπτώσεις που ο θανών 
είναι συνταξιούχος. 
Αρκεί: 

• να έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά η δαπάνη από την 
επιχείρηση που ανέλαβε την τελετή. 

• το παραστατικό να εκδοθεί με τα στοιχεία σας (ΑΦΜ). 
 Θα χρειαστεί να γνωρίζετε: 

• τον ΑΜΚΑ του θανόντος  
• τον ΑΦΜ σας 
• τον Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ενεργό και 

έγκυρο στον οποίο είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη: 
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/plerome-exodon-
kedeias 

 
 
Πολίτης και καθημερινότητα 
 Πληρωμές και παράβολα 

53. Έκδοση 
ηλεκτρονικού 
παραβόλου  
(e-Παράβολο) 
 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε  ηλεκτρονικό 
παράβολο. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε, σε ποια υπηρεσία θέλετε να καταθέσετε 
το παράβολο και τον Αριθμό Φορολογικού σας Μητρώου (ΑΦΜ). 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-
kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-
parabolo 

 
 
 Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα 

54. Μεταβολή 
στοιχείων ΑΜΚΑ 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να μεταβάλετε τα 
ταυτοποιητικά σας στοιχεία, τα προσωπικά σας στοιχεία ή τα 
στοιχεία επικοινωνίας σας, σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί ή 
καταχωρισθεί λανθασμένα στον ΑΜΚΑ σας. Επισημαίνεται ότι ο 
αριθμός ΑΜΚΑ δε μεταβάλλεται. 

 
 Μόνιμη κατοικία 

55. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 
εντοπιότητας 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε 
πιστοποιητικό εντοπιότητας. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο  όπου είστε δημότες. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την 
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη: 

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/plerome-exodon-kedeias
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/plerome-exodon-kedeias
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo
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https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-
katastase/pistopoietiko-entopiotetas 
 
 

56. Βεβαίωση 
μόνιμης 
κατοικίας 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αιτηθείτε στον Δήμο 
κατοικίας σας, βεβαίωση που αναγράφει την μόνιμη διεύθυνση 
σας σε αυτόν. 
Θα χρειαστεί να επισυνάψετε αποδεικτικό της μόνιμης 
κατοικίας σας 
Αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας σας μπορεί να είναι είτε: 

• Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο 
Ε1) ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του 
τελευταίου οικονομικού έτους 

• Πρόσφατος λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας ή ΔΕΚΟ 
(ενδεικτικά λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, 
λογαριασμός ηλεκτροδότησης, λογαριασμός ύδρευσης 
ή φυσικού αερίου) 

Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την 
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/esoterikon/bebaiose-
monimes-katoikias 

 
 
 

 
Στράτευση 
 Αναβολή / διακοπή στράτευσης 

57. Διακοπή 
αναβολής 
κατάταξης λόγω 
σπουδών (για 
κύριες ή 
μεταπτυχιακές 
σπουδές, ιατρική 
ειδικότητα - 
διδακτορικό) 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να αιτηθείτε τη διακοπή 
αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Δήμο εγγραφής  μητρώου αρρένων σας 
και να έχετε  έτοιμο, προς ηλεκτρονική ή και ταχυδρομική αποστολή 
στο ΚΕΠ,  αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών, σύμφωνα με τις 
παρακάτω οδηγίες: 
• Εάν οι πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις εκδίδονται από κρατικές 

σχολές, ο υπάλληλος ΚΕΠ που θα σας εξυπηρετήσει θα 
υποβάλλει παράλληλα και αίτηση για πιστοποιητικό ή 
βεβαίωση τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους της οικείας σχολής, ή 
αντίγραφο πτυχίου, ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ή 
διδακτορικού διπλώματος,  (διαδικασία αρ. 11), εάν δεν έχετε 
ήδη στην κατοχή σας αντίγραφο, με ημερομηνία έκδοσης εντός 
του διανυομένου κατά τον χρόνο υποβολής των 
δικαιολογητικών σπουδαστικού έτους ή εξαμήνου, προς 
ηλεκτρονική αποστολή στο ΚΕΠ. 

• Εάν οι πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις σπουδών εκδίδονται από 
μη κρατικές σχολές, σχολεία ή ινστιτούτα θα πρέπει να είναι 
επικυρωμένες από την αρμόδια κρατική υπηρεσία. 

https://www/
https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/delose-phorologias-eisodematos-php-e1-e2-e3
https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/delose-phorologias-eisodematos-php-e1-e2-e3
https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/delose-phorologias-eisodematos-php-e1-e2-e3
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Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά έχουν διατυπωθεί σε ξένη, 
διεθνώς γνωστή γλώσσα, γίνονται δεκτά μόνον αν είναι θεωρημένα 
για τη γνησιότητα τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
Ως επίσημη μετάφραση νοείται αυτή που έχει γίνει ή έχει επικυρωθεί 
από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από Ελληνική Προξενική Αρχή ή από 
δικηγόρο (σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. 53 του Δικηγορικού 
Κώδικα). Επίσης γίνονται δεκτά επικυρωμένα αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη: 
https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/anabole-strateuses/diakope-
anaboles-strateuses-logo-spoudon-se-anotere-anotate-skhole-gia-
kuries-metaptukhiakes-didaktorikes-spoudes 

58. Αναβολή 
κατάταξης 
πολιτογραφη-
θέντων 

 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αιτηθείτε την αναβολή 
κατάταξής σας στις ένοπλες δυνάμεις εάν έχετε αποκτήσει την 
Ελληνική ιθαγένεια με οποιαδήποτε διάταξη του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας ή βάσει άλλης διάταξης, για την οποία απαιτείται η 
βούλησή σας. 
Πότε υποβάλλετε αίτηση:   
Οποτεδήποτε μετά την ημερομηνία απόκτησης της Ελληνικής 
Ιθαγένειας και μέχρι την ημερομηνία κατάταξης που προσδιορίζεται 
από την ημερομηνία απόκτησής της. Αν υποβληθεί η αίτηση 
αργότερα, η αναβολή χορηγείται και διαρκεί ένα έτος από την 
ημερομηνία εγγραφής σας σε μητρώα αρρένων έτους. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Δήμο εγγραφής  μητρώου αρρένων και 
να έχετε έτοιμη προς αποστολή ή ανάρτηση κατά την διάρκεια της 
βιντεοκλήσης απόφαση εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων από την 
οποία να προκύπτει η νομική βάση απόκτησης της Ελληνικής 
Ιθαγένειας. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη: 
https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/anabole-strateuses/anabole-
katataxes-politographethenton 

 
 
 
 
 Στρατολογική κατάσταση 

59. Έκδοση 
πιστοποιητικού 
στρατολογικής 
κατάστασης 
τύπου Α (πλήρες) - 
τύπου Α - τύπου Β 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό 
στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες) - τύπου Α - τύπου Β. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο εγγραφής μητρώου αρρένων 
σας. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-
katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases 

 

https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases
https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases
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 Κατάταξη 

60. Κατάταξη 
προτάκτου στις 
ένοπλες δυνάμεις 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αιτηθείτε την κατάταξή σας 
ως πρότακτος στις ένοπλες δυνάμεις, εφόσον είστε ενήλικος και δεν 
έχετε κληθεί ακόμη για κατάταξη.  
Πότε υποβάλλετε αίτηση: 
για τον Στρατό Ξηράς μετά την ενηλικίωσή σας 
για το Πολεμικό Ναυτικό ή την Πολεμική Αεροπορία μετά την 
ενηλικίωση και την κατανομή ή μεταφορά σας στον κλάδο αυτό από 
άλλο κλάδο των ενόπλων δυνάμεων. Θα πρέπει να γνωρίζετε τον 
Δήμο εγγραφής μητρώου αρρένων σας. 
Θα χρειαστείτε: 

• Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο 
έγγραφο στοιχείο που να αποδεικνύει την ακριβή 
ημερομηνία γέννησής σας. 

• Έγγραφο του Στρατολογικού Γραφείου που να αποδεικνύει 
ότι είναι κατανεμημένος στο Πολεμικό Ναυτικό ή στην 
Πολεμική Αεροπορία. 

Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη: 
https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/katataxe/katataxe-
protaktou-stis-enoples-dunameis 

 
 
 
 Πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση 

61. Άρση πρόσθετης 
στρατιωτικής 
υποχρέωσης 

 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αιτηθείτε την άρση 
πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης που σας έχει επιβληθεί 
εφόσον επικαλείστε λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων 
κωλυμάτων. 
Πότε υποβάλλετε αίτηση: 
Οποτεδήποτε μετά την επιβολή της πρόσθετης στρατιωτικής 
υποχρέωσης και πριν την ημερομηνία της οριστικής απόλυσής σας. 
Θα πρέπει να γνωρίζετε τον Δήμο εγγραφής μητρώου αρρένων σας. 
Θα χρειαστείτε: 

• υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα επικαλείστε τους λόγους 
ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων για άρση της 
πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης. 

• οποιαδήποτε έγγραφα στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν 
οι λόγοι ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων που 
επικαλείστε για την άρση της πρόσθετης στρατιωτικής σας 
υποχρέωσης. 

Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/prosthete-stratiotike-
upokhreose/arse-prosthetes-stratiotikes-upokhreoses 
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62. Εξαγορά 
πρόσθετης 
στρατιωτικής 
υποχρέωσης 

 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αιτηθείτε την εξαγορά 
πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης που σας έχει επιβληθεί. 
Πότε υποβάλλετε αίτηση:  
Οποτεδήποτε μετά την ημερομηνία που σας επιβλήθηκε η πρόσθετη 
στρατιωτική σας υποχρέωση και μέχρι την ημερομηνία που αρχίζει η 
εκπλήρωσή της. Θα πρέπει να γνωρίζετε τον Δήμο εγγραφής 
μητρώου αρρένων σας. 
Θα χρειαστείτε: e-Παράβολο (κωδικός 2428) 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/prosthete-stratiotike-
upokhreose/exagora-prosthetes-stratiotikes-upokhreoses 

 
 
Υγεία και πρόνοια 
 ΑμεΑ 

63. Βεβαίωση 
χορήγησης 
οικονομικής 
ενίσχυσης σε 
άτομα με βαριά 
αναπηρία 

Μέσω αυτής της  υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε βεβαίωση 
χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας και τον αριθμό μητρώου 
κάρτας αναπηρίας σας. 

64. Βεβαίωση 
χορήγησης 
οικονομικής 
ενίσχυσης κωφών 
και βαρήκοων 
ατόμων 

Μέσω αυτής της  υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε βεβαίωση 
χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας και τον αριθμό μητρώου 
κάρτας αναπηρίας σας. 

 
 
 Επίσκεψη και νοσηλεία σε νοσοκομείο 

65. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 
νοσηλείας ή 
εξέτασης σε 
εξωτερικά ιατρεία 
ενηλίκων 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό 
νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Νοσηλευτικό Ίδρυμα, το Τμήμα 
νοσηλείας ή εξέτασης. 

66. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 
νοσηλείας 
ανηλίκων 

Μέσω αυτής της  υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό 
νοσηλείας ανηλίκων. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Νοσηλευτικό Ίδρυμα, το Τμήμα 
νοσηλείας ή εξέτασης και την ημερομηνία έναρξης και λήξης 
νοσηλείας. 
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 Επαγγελματίες υγείας 

67. Χορήγηση 
βεβαίωσης 
εκπλήρωσης 
υπηρεσίας 
υπαίθρου ιατρού 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε  βεβαίωση 
εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρού. 
Θα πρέπει να γνωρίζετε τον τόπο και το χρονικό διάστημα υπηρεσίας 
υπαίθρου ιατρού. 

 
 

 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
68. Βεβαίωση 

εμβολιασμού 
κατά του 
κορωνοϊού 
COVID-19 
 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε  βεβαίωση για τον 
εμβολιασμό σας κατά του COVID-19. Η βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί 
την επόμενη ημέρα από αυτή που κάνατε την τελευταία δόση 
εμβολιασμού, ανάλογα με το είδος του εμβολίου. 
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ/ΠΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ, τον Αριθμό 
Δελτίου Ταυτότητας  ή  Διαβατηρίου σας. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-
19/pistopoietiko-emboliasmou 

69. Καταχώριση 1ης 
δόσης 
εμβολιασμού 
εκτός 
Ελλάδας          

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να αιτηθείτε την καταχώριση 
της 1ης δόσης εμβολιασμού που σας χορηγήθηκε σε χώρα του 
εξωτερικού. 
Η παραπάνω διαδικασία είναι υποχρεωτική και πρέπει να προηγηθεί 
οποιουδήποτε εμβολιασμού στην Ελλάδα, για να μπορέσετε να 
λάβετε βεβαίωση / ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού.  
Θα χρειαστείτε: 

• τον Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου σας. 
• τον ΑΜΚΑ/ΠΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ σας. 

Θα πρέπει να προσκομίσετε: 
Τη βεβαίωση εμβολιασμού που λάβατε από την χώρα που 
εμβολιαστήκατε. 
 Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-
19/katakhorise-1es-doses-emboliasmou-ektos-elladas 

70. Έκδοση 
ψηφιακού 
πιστοποιητικού 
(εμβολιασμού) 
COVID-19 

 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση 
ψηφιακού πιστοποιητικού (εμβολιασμού) κατά του COVID – 19, εάν  
έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία του εμβολιασμού. 
Θα χρειαστείτε: 

• τον Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου σας. 
• τον ΑΜΚΑ/ΠΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ σας. 

Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-
19/greencertificate 

https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/iatropharmakeutike-perithalpse/pistopoietiko-emboliasmou
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/iatropharmakeutike-perithalpse/pistopoietiko-emboliasmou
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/iatropharmakeutike-perithalpse/pistopoietiko-emboliasmou
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/iatropharmakeutike-perithalpse/pistopoietiko-emboliasmou
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/iatropharmakeutike-perithalpse/pistopoietiko-emboliasmou
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71. Έκδοση 
ψηφιακού 
πιστοποιητικού 
(νόσησης)  

COVID-19 

 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση 
ψηφιακού πιστοποιητικού (νόσησης) COVID – 19, αν έχετε νοσήσει και 
έχει καταχωριστεί το θετικό αποτέλεσμα του ελέγχου από την Μονάδα 
Υγείας/ Διαγνωστικό Κέντρο/ Εργαστήριο /Κλιμάκιο, στο οποίο έχετε 
διενεργήσει τον έλεγχο. 
Θα χρειαστείτε: 

• τον Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου σας. 
• τον ΑΜΚΑ/ΠΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ σας.  

Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-
19/greencertificate 

72. Έκδοση 
ψηφιακού 
πιστοποιητικού 
(διαγνωστικού 
ελέγχου)  

COVID-19 

 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση 
ψηφιακού πιστοποιητικού (διαγνωστικού ελέγχου) COVID – 19, εάν  
έχετε υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο Rapid ή PCR και έχει 
καταχωριστεί το αρνητικό αποτέλεσμα από την Μονάδα Υγείας/ 
Διαγνωστικό Κέντρο/ Εργαστήριο/ Κλιμάκιο, στο οποίο έχετε 
διενεργήσει τον έλεγχο. 
Θα χρειαστείτε: 

• τον Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου σας 
• τον ΑΜΚΑ/ΠΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ σας 

Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-
19/greencertificate 

73. Καταχώριση στα 
Μητρώα 
Εμβολιασμένων 
Εξωτερικού από 
τα  φυσικά 
πρόσωπα άνω 
των  εξήντα (60) 
ετών  

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να καταχωρίσετε τον 
εμβολιασμό σας στα Μητρώα Εμβολιασμένων εξωτερικού, εάν : 

• Είστε μόνιμος κάτοικος εξωτερικού,   
• Έχετε γεννηθεί έως και την 31η.12.1961 και  
• Υπάγεστε σε Δ.Ο.Υ. Εσωτερικού 
• Διαθέτετε μη ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό ή 

βεβαίωση,                                                                                        
Θα πρέπει να έχετε αναρτήσει στην πλατφόρμα, απαντώντας στο 
ειδικό email που θα σας αποσταλεί, πριν τη διενέργεια της 
τηλεδιάσκεψης,  τα παρακάτω δικαιολογητικά:      

• το μη ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση (είτε 
στην ελληνική γλώσσα είτε στην αγγλική γλώσσα)  

•  υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνετε :  
− Ότι διαμένετε στο εξωτερικό  
− Ότι υπάγεστε σε Δ.Ο.Υ. εσωτερικού 
− Τις δόσεις του εμβολίου και τις ημερομηνίες   

πραγματοποίησής τους 
− Ότι το πιστοποιητικό που υποβάλλετε είναι γνήσιο 

Το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και κάποιος άλλος για εσάς. Στην 
τηλεδιάσκεψη όμως, θα πρέπει να είστε εσείς. 
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Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-
19/katakhorise-doseon-emboliasmou-ektos-elladas-gia-tous-ano-ton-
60-eton-monimous-katoikous-exoterikou 

74. Καταχώριση στα 
Μητρώα 
Νοσησάντων 
Εξωτερικού από 
τα  φυσικά 
πρόσωπα άνω 
των  εξήντα (60) 
ετών  

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να καταχωρίσετε τα περιστατικά 
νόσησης στα Mητρώα Νοσησάντων Εξωτερικού, εάν : 

• Είστε μόνιμος κάτοικος εξωτερικού,   
• Έχετε γεννηθεί έως και την 31η.12.1961 και  
• Υπάγεστε σε Δ.Ο.Υ. Εσωτερικού 
• Διαθέτετε μη ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό ή 

βεβαίωση,                                                                                        
Θα πρέπει να έχετε αναρτήσει στην πλατφόρμα, απαντώντας στο 
ειδικό email που θα σας αποσταλεί, πριν τη διενέργεια της 
τηλεδιάσκεψης,  τα παρακάτω δικαιολογητικά:      

• το μη ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση (είτε 
στην ελληνική γλώσσα είτε στην αγγλική γλώσσα)  

•  υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνετε :  
− Ότι διαμένετε στο εξωτερικό  
− Ότι υπάγεστε σε Δ.Ο.Υ. εσωτερικού 
− Την ημερομηνία του θετικού αποτελέσματος  
− Ότι το πιστοποιητικό που υποβάλλετε είναι γνήσιο 

Το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και κάποιος άλλος για εσάς. Στην 
τηλεδιάσκεψη όμως, θα πρέπει να είστε εσείς. 
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη:   
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-
19/katakhorise-noseses-ektos-elladas-gia-tous-ano-ton-60-eton-
monimous-katoikous-exoterikou 
(Σημ. Με την παραπάνω καταχώριση δεν αποκτάτε δικαίωμα έκδοσης βεβαίωσης / 
πιστοποιητικού νόσησης από την χώρα.) 

 

https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/katakhorise-noseses-ektos-elladas-gia-tous-ano-ton-60-eton-monimous-katoikous-exoterikou
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/katakhorise-noseses-ektos-elladas-gia-tous-ano-ton-60-eton-monimous-katoikous-exoterikou
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/katakhorise-noseses-ektos-elladas-gia-tous-ano-ton-60-eton-monimous-katoikous-exoterikou
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