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1. Δηζαγσγή 
 

 

Σα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) ζπζηάζεθαλ κε ην άξζξν 31 ηνπ 

λφκνπ 3013/2002 (ΦΔΚ 102/Α), κε απνζηνιή ηελ παξνρή δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ‟ χιελ αξκφδηεο 

ππεξεζίεο, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ ηαρχηεξε εμππεξέηεζε 

ησλ πνιηηψλ ζε φηη αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην δεκφζην. Αξρηθά αθνξνχζε ζηηο 

Πεξηθέξεηεο θαη ηηο ηφηε Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο.  

ηε ζπλέρεηα αλαπηχρζεθαλ νη ειεθηξνληθέο ππνδνκέο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠ, 

δειαδή ηελ θαηαρψξεζε, παξαθνινχζεζε θαη νινθιήξσζε ησλ αηηεκάησλ. Οη 

πξψηεο πινπνηήζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ, πιένλ, Back Office ησλ ΚΔΠ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ ησλ έξγσλ Αξηάδλε θαη Αξηάδλε ΗΗ, θαη ζηε ζπλέρεηα 

εμειίρζεθαλ κε ην έξγν eKEP ηνπ ΔΡΜΖ. Παξάιιεια ηα θαηαζηήκαηα ησλ ΚΔΠ 

εμνπιίζηεθαλ πέξα απφ ηα θαμ (fax) κε ηνπο απαξαίηεηνπο ππνινγηζηέο θαη 

εθηππσηέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

ήκεξα νη ππάιιεινη ησλ ΚΔΠ ρξεζηκνπνηνχλ ην ΚΔΠ-BO (Back Office) πνπ 

βξίζθεηαη ζηηο ππνδνκέο ηνπ ΔΡΜΖ, γηα ηελ εηζαγσγή παξαθνινχζεζε θαη 

νινθιήξσζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ ΚΔΠ. Ζ δηεθπεξαίσζε γηα έλαλ αξηζκφ απφ 

πηζηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ΚΔΠ είλαη ειεθηξνληθή, δειαδή κέζσ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΔΡΜΖ θαη ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ θαζ‟ χιελ 

αξκφδηνπ θνξέα. Οη πεξηζζφηεξεο φκσο πηζηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ΚΔΠ 

δηαπεξαηψλνληαη εμσζπζηεκηθά δειαδή ην αίηεκα πξνσζείηαη πξνο ηνλ αξκφδην 

θνξέα είηε κέζσ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, είηε θαη παξαδνζηαθά 

δειαδή ν θπζηθφο θάθεινο πξνσζείηαη, κέζσ ηαρπδξνκείνπ/ ππαιιήινπ ΚΔΠ. Σν 

απνηέιεζκα ζε θάζε πεξίπησζε, εθηφο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζπζηεκάησλ, 

παξαιακβάλεηαη απφ ην ΚΔΠ κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ (θπζηθή δηαβίβαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ απνηειέζκαηνο κέζσ ηαρπδξνκείνπ/ 

ππαιιήινπ ΚΔΠ ή ζπάληα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ). 

Μέρξη ζήκεξα ν πνιίηεο θαη ε επηρείξεζε ζπλαιιάζζνληαη κε δεθάδεο ζεκεία ζην 
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δεκφζην, πνιιά απφ ηα νπνία απέρνπλ αξθεηά ρηιηφκεηξα κεηαμχ ηνπο. Ηδίσο ζηελ 

επαξρία είλαη ζπρλή ε αλάγθε κεηάβαζεο ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ ή έζησ ζε 

πιεζηέζηεξε πφιε πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί έλαο πνιίηεο. Κάζε δνκή απφ απηέο 

έρεη δηθά ηεο ζεκεία εμππεξέηεζεο θαη πξαθηηθά ε αιιεινεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

ππεξεζηψλ είλαη ζρεδφλ κεδακηλή ή ζπλήζσο εμαληιείηαη ζηελ κε ειεθηξνληθή 

πξαθηηθή ηεο απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο. 

Παξφια απηά κέρξη ζήκεξα: 

• Σα ΚΔΠ ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα έρνπλ θάλεη έλα κεγάιν βήκα, ην νπνίν 

πξέπεη φρη κφλν λα δηαηεξεζεί αιιά λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ.  

• Τπήξμε ξηδηθή ηνκή ζηνλ ηνκέα ηεο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηελ 

θαηάξγεζε ησλ επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ αιιά θαη ηε ζηαδηαθή έληαμε ζηα 

ΚΔΠ ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

• Ζ δηαζχλδεζε θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δεκφζησλ θνξέσλ έρεη 

πξνρσξήζεη ζεκαληηθά. 

• Τπνρσξεί ζεκαληηθά ν ςεθηαθφο αλαιθαβεηηζκφο ζε φιε ηελ ειηθηαθή 

ππξακίδα 

 

Ο ξφινο ησλ ΚΔΠ είλαη λα απνηειέζνπλ ηα θπζηθά ζεκεία επαθήο ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ κε ηνπο πνιίηεο θαη λα παξάζρνπλ ππεξεζίεο κηαο ζηάζεο. Ο ςεθηαθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ν νπνίνο ζπληειείηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο 

ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν θαζψο θαη νη ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζε έλα ηαρέσο εμειηζζφκελν πεξηβάιινλ, αλαδεηθλχεη πιένλ ηελ 

αλάγθε δηνηθεηηθνχ θαη ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ΚΔΠ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

ζε ζέζε λα εμππεξεηήζνπλ θαιχηεξα θαη κε λέα εξγαιεία πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο. 

Σα ηειεπηαία έηε, έρνπλ πινπνηεζεί πνιηηηθέο θαη έρνπλ ζρεδηαζηεί ελέξγεηεο 

πεξαηηέξσ αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα ΚΔΠ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

• Έληαμε λέσλ δηαδηθαζηψλ ζηα ΚΔΠ π.ρ. εκβνιηαζκφο, δηθαηνζχλε, εξγαζία 

θ.α. 

• Έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο myKEPlive γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εμππεξέηεζε 

ησλ πνιηηψλ ζε επηιεγκέλα ΚΔΠ. 
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• Πιαηθφξκα γηα ην θιείζηκν ξαληεβνχ εμππεξέηεζεο κε θπζηθή παξνπζία ζε 

ΚΔΠ ζε εκέξα θαη ψξα επηινγήο ησλ πνιηηψλ (rantevou.kep.gov.gr) 

• Δπηρεηξεζηαθή θαη ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λένπ ΟΠ 

γηα ην back-office ηνπο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ εγθεθξηκέλν πξφγξακκα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ. 

• Υξήζε ησλ ΚΔΠ σο ζεκεία επαηζζεηνπνίεζεο, ελεκέξσζεο θαη επί ηφπνπ 

θαηάξηηζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ζε 

επηιεγκέλα ΚΔΠ. 

• Γεκηνπξγία ςεθηαθψλ ζπξίδσλ ζε θάζε ΚΔΠ. 

 

Νέεο δξάζεηο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη ζα πινπνηεζνχλ, ζθνπεχνπλ λα 

κεηαζρεκαηίζνπλ ηα ΚΔΠ ζε κηα λέα κνξθή ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο, ε νπνία ζα 

απνηειέζεη ην θεληξηθφ θαη ζχγρξνλν ζεκείν επαθήο ηνπ πνιίηε κε ην θξάηνο σο 

ελαιιαθηηθή ηεο ςεθηαθήο νδνχ, ελζσκαηψλνληαο φκσο παξάιιεια ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. 

 

Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα «Δλλαιαθηηθά θαλάιηα παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηα 

Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ» πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο βαζηθέο ελφηεηεο: 

 

• Αξρέο Καιήο Γηνηθεηηθήο Δμππεξέηεζεο 

• Δληαία Φεθηαθή πχιε gov.gr / Θπξίδεο ΚΔΠ 

• Δπαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαηά ηελ πξφζβαζε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ / Κσδηθνί Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

• Δμππεξέηεζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο κε ΚΔΠ – myKEPlive / Δζληθφ Μεηξψν 

Δπηθνηλσλίαο 

 

θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ θαζπζηεξήζεσλ πινπνίεζεο ηνπ Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ  

ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ. 
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2. Αξρέο Καιήο Γηνηθεηηθήο Δμππεξέηεζεο 

 

2.1  Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 
 

 

 

Ο Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο έρεη λνκνζεηεζεί κε ηνλ λ. 2690/1999 (ΦΔΚ 

45/Α‟) θαη απνηππψλεη ηνπο φξνπο γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ πνιίηε θαη ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ αηηεκάησλ ηνπ. ηφρνο ηνπ θψδηθα είλαη ε δφκεζε ηεο ζρέζεο 

εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηε δηνίθεζε θαη ηνλ πνιίηε, ε απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία θαη κείσζε δηνηθεηηθψλ βαξψλ, θαη είλαη δεζκεπηηθφο γηα ηνπο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Ζ παξάβαζε ησλ δηαηάμεψλ ηνπ επηθέξεη θπξψζεηο. Με ηνλ 

λ. 3230/2004 (ΦΔΚ 44/Α‟) θαζηεξψζεθε ζχζηεκα δηνίθεζεο κε ζηφρνπο θαη κέηξεζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο, αιιά θαη αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ δηαηάμεηο ηνπ 

Κψδηθα γηα ηε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ απφ ηε Γηνίθεζε (άξζξν 11).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δηνηθεηηθέο αξρέο, φηαλ ππνβάιινληαη αηηήζεηο, νθείινπλ 

λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη λα απνθαίλνληαη γηα ηα 

αηηήκαηά ηνπο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηπρφλ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο, αιιηψο κέζα ζε πξνζεζκία πελήληα (50) εκεξψλ. Ζ πξνζεζκία αξρίδεη απφ 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο δελ είλαη 

πάληνηε αξκφδηεο, έηζη εάλ ε αίηεζε ηνπ πνιίηε ππνβιεζεί ζε αλαξκφδηα ππεξεζία, ε 

ππεξεζία απηή νθείιεη, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, λα ηε δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία θαη λα γλσζηνπνηήζεη ηνχην ζηνλ ελδηαθεξφκελν. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηφηε πνπ πεξηήιζε ε αίηεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. Γηα 

ππνζέζεηο αξκνδηφηεηαο πεξηζζφηεξσλ ππεξεζηψλ, ε πξνζεζκία ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ 

παξαηείλεηαη θαηά δέθα (10) αθφκε εκέξεο». 

 

Γηα ηε ρνξήγεζε εγγξάθσλ, ν θάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα, χζηεξα απφ 

γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ. Ζ ρξνληθή 

πξνζεζκία γηα ηε ρνξήγεζε εγγξάθσλ ή ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο 

αίηεζεο ηνπ, είλαη είθνζη (20) εκέξεο. Οη ππεξεζίεο απαιιάζζνληαη απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο δηεθπεξαίσζεο αηηεκάησλ, αλ ην αίηεκα είλαη εκθαλψο παξάιoγo, 
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αφξηζην, αθαηάιεπην ή επαλαιακβάλεηαη θαηά ηξφπν θαηαρξεζηηθφ. Σν ΚΔΠ νθείιεη 

λα δηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηηο ππνβιεζείζεο ζ` απηφ αηηήζεηο ησλ πνιηηψλ 

εληφο ηεο επνκέλεο απφ ηεο ππνβνιήο ηνπο εκέξαο. Αηηήζεηο γηα έθδνζε δηνηθεηηθήο 

πξάμεο πνπ ππνβάιινληαη κέζσ ΚΔΠ, ηα νπνία έρνπλ ηελ επζχλε ειέγρνπ ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο, ζεσξείηαη φηη ππνβάιινληαη απηνπξνζψπσο ζηελ αξκφδηα 

γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο ππεξεζία. 

 

Mε ηνλ λ. 3448/2006 (ΦΔΚ 57/Α΄) βειηηψλνληαη θαη θαζίζηαληαη νη 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, πεξηζζφηεξν επέιηθηεο θαη απνδνηηθέο. Δηδηθφηεξα, κε ηε λέα 

ξχζκηζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λφκνπ απηνχ,  επεθηείλεηαη ε αξκνδηφηεηα 

γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο βεβαίσζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο θαη ηεο επηθχξσζεο 

αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο θαη ζηνπο ππαιιήινπο ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, πνπ 

ππεξεηνχλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ. 

Άκεζε ζπλέπεηα ηεο ξχζκηζεο απηήο είλαη ε επίηεπμε κεγαιχηεξεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ησλ ΚΔΠ θαη ηαρχηεξεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ,  θαζφζνλ ε δηεθπεξαίσζε ησλ ελ 

ιφγσ δηαδηθαζηψλ, πνπ επξέσο δεηνχληαη απφ ηνπο πνιίηεο, γίλεηαη πιένλ απφ φινπο 

ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζηα ΚΔΠ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο, σο 

ηαθηηθψλ ή ππαιιήισλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή κε ζχκβαζε 

κίζζσζεο έξγνπ. ρεηηθά κε ηε λέα ξχζκηζε, επηζεκαίλνπκε φηη φιεο νη Γηνηθεηηθέο 

Αξρέο είλαη ππνρξεσκέλεο λα απνδέρνληαη ηα έγγξαθα, ζηα νπνία έρεη γίλεη ε 

βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ή ε επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, 

ζχκθσλα κε ηα σο άλσ νξηδφκελα, απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ Κ.Δ.Π., πνπ ππεξεηνχλ 

κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ. 

ρεηηθά κε ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζέξρεηαη ζε κία δηνηθεηηθή αξρή ή ΚΔΠ 

δηθεγφξνο πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη αίηεζε ή λα παξαιάβεη ηειηθή δηνηθεηηθή πξάμε 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εληνιέα ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα άξεη ηηο φπνηεο ακθηζβεηήζεηο 

ψζηε λα εθαξκφδεηαη ε θείκελε λνκνζεζία θαηά εληαίν θαη νκνηφκνξθν ηξφπν απφ φιε 

ηε Γηνίθεζε, ηίζεηαη ππφςε φηη, ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ λ. 3242/2004 

(ΦΔΚ 102/Α‟), γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο ν ελδηαθεξφκελνο δελ κπνξεί λα 

πξνζέιζεη απηνπξνζψπσο ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ γηα λα ππνβάιεη αίηεζε ή 

λα παξαιάβεη ηελ ηειηθή δηνηθεηηθή πξάμε, επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αηηήζεσλ πνιηηψλ 
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πξνο ηε δηνίθεζε απφ ηξίηα πξφζσπα, κφλν εθφζνλ απηά πξνζθνκίδνπλ ηε λφκηκε γη΄ 

απηφ εμνπζηνδφηεζε, ε νπνία κάιηζηα πξέπεη λα θέξεη θαη ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ 

ηεο ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο. Σα αλσηέξσ δελ ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

αληί ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πνιίηε θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, πξνζέξρεηαη ζηελ ππεξεζία 

γηα λα ππνβάιεη αίηεζε ή λα παξαιάβεη ηελ ηειηθή δηνηθεηηθή πξάμε, πιεξεμνχζηνο 

δηθεγφξνο, αθνχ σο εμνπζηνδφηεζε πξνο ην πξφζσπν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχεη θαη αξθεί 

ε λφκηκε πξνθνξηθή εληνιή πνπ ηνπ δίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 

3026/1954 (Κψδηθαο πεξί Γηθεγφξσλ–ΦΔΚ 235/Α΄). Χο εθ ηνχηνπ, νη δηθεγφξνη δελ 

ζεσξνχληαη ηξίηα πξφζσπα φηαλ εθπξνζσπνχλ ηνπο εληνιείο ηνπο θαη δηθαηνχληαη λα 

παξαιακβάλνπλ έγγξαθα δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ρσξίο έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ή 

πιεξεμνχζην. 

 

2.2  Θεκειηψδεηο αξρέο Γηνηθεηηθήο Γξάζεο 
 

 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ αξρέο νη νπνίεο δηέπνπλ θαη 

λνκηκνπνηνχλ ηε δξάζε ηεο θαη νη νπνίεο θαινχληαη ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

δηθαίνπ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αξρέο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί ζην πιαίζην ηεο 

λνκνινγίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο αιιά θαη ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ, ελψ ζην ζχλνιφ ηνπο δηαζέηνπλ ζπληαγκαηηθφ έξεηζκα. Ζ ζεκαζία ηνπο 

είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ εξκελεία ησλ θαλφλσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη ηελ 

ελφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο.  

Οη ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο είλαη νη εμήο:  

 ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, απηφ ζεκαίλεη φηη νη ελέξγεηεο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο πξέπεη λα είλαη ζχλλνκεο, δειαδή λα κελ είλαη αληίζεηεο ησλ 

θαλφλσλ ηνπ πληάγκαηνο, ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ θαη ησλ λνκνζεηηθψλ 

πξάμεσλ,  

 ε αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο,  

 ε αξρή ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, δειαδή νη θαλφλεο ζέηνπλ ην πιαίζην, 

εληφο ηνπ νπνίν ην  δηνηθεηηθφ φξγαλν έρεη ειεπζεξία δξάζεο (π.ρ. κπνξεί, 

αιιά δελ ππνρξενχηαη λα εθδψζεη κία δηνηθεηηθή πξάμε, ή  πξέπεη λα ηελ 

εθδψζεη αιιά ρσξίο λα ππάξρεη  ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν γηα ηελ 

έθδνζή ηεο, δειαδή κπνξεί λα επηιέμεη κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο 
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ιχζεσλ). Ρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηαηάμεηο φηαλ ππάξρεη 

δηαθξηηηθή επρέξεηα είλαη: «δχλαηαη, δηθαηνχηαη, επηιέγεη, θξίλεη, ελεξγεί 

θαηά ηελ θξίζε ηεο», 

 ε αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, δειαδή απνθεχγνληαη δνγκαηηθέο θαη 

αλεπηεηθείο εξκελείεο, 

 ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, πνπ ζεκαίλεη φηη ε θξαηηθή παξέκβαζε πξέπεη 

λα είλαη πξφζθνξε θαη αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ πνπ 

επηδηψθεηαη κε απηήλ, 

 ε αξρή ηεο ακεξνιεςίαο, 

 ε αξρή ηεο δηαθάλεηαο [π.ρ. αλάξηεζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ζην δηαδίθηπν], 

 θαη ε αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο.  

 

 

2.3  Πνιηηνθεληξηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε - Οδεγφο Οξζήο Γηνηθεηηθήο  

πκπεξηθνξάο 
 

 

Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο παξέρνληαη κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θαη πξαθηηθψλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Ο πνιίηεο δελ είλαη απιά ν 

δηνηθνχκελνο, αιιά γίλεηαη ην επίθεληξν ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο ζηε ζέζε ηεο 

άθακπηεο θαη θάζεηεο απξφζσπεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ ζήκαηλε, αλάκεζα ζε άιια, 

θαη πνιιέο δηνηθεηηθέο θαζπζηεξήζεηο, αδηαθνξία γηα ηηο εηδηθέο αλάγθεο επαίζζεησλ 

θαηεγνξηψλ πνιηηψλ, νκνγελνπνίεζε ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο θαη απνπζία ηεο 

ελδεδεηγκέλεο εμεηδίθεπζεο. Σα ζηνηρεία κίαο πνιηηνθεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

είλαη, ινηπφλ, ε δηαζθάιηζε θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

πνιίηε, ε θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, νη κε κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο γηα ηνλ 

πνιίηε δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ επηθνηλσλίαο 

θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

ίδηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Κάλνπκε ιφγν γηα κία αληαπνθξηηηθή δεκφζηα δηνίθεζε, φπσο απηή 

θαηνρπξψλεηαη ζηα άξζξα 2 παξ. 1, 25 παξ. 1 θαη 2, θαη 103 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο. 

Ζ ζχγρξνλε δεκφζηα δηνίθεζε ζπλδέεηαη κε έλα θξάηνο πνπ πξέπεη λα εμηζνξξνπήζεη 
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πνιχπινθα θνηλσληθά αηηήκαηα. Ο ξφινο ηεο είλαη αληαπνθξηηηθφο, αληαπνθξίλεηαη 

ζε αλάγθεο θαη επηιχεη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Ο πνιίηεο είλαη ρξήζηεο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ («πειάηεο»). χκθσλα κε ηελ πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε 

ππεξεζηψλ πνηφηεηαο δίλεηαη έκθαζε ζηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: 

 Ηθαλνπνίεζε ηνπ πνιίηε – πειάηε 

 πκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ 

 Δθαξκνγή ζχγρξνλψλ ηερλνινγηψλ 

Δπηπιένλ ε παξνρή ππεξεζηψλ πνηφηεηαο πεξηιακβάλεη: 

 Γηαβνχιεπζε κε ηνλ πειάηε 

 Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ 

 πλεξγαζία κε ηηο εξγαηηθέο νξγαλψζεηο 

 Γεκηνπξγία ελφο ππνζηεξηθηηθνχ καζεζηαθνχ  πεξηβάιινληνο 

 Αλαγλψξηζε αηφκσλ θαη νκάδσλ 

 Έξεπλεο δηάγλσζεο αλαγθψλ ππαιιήισλ  

 πγθξηηηθή αμηνιφγεζε (benchmarking)  

 Καιχηεξεο πξαθηηθέο (best practices) 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληαπνθξηηηθήο δηνίθεζεο είλαη ηα εμήο: 

 Να είλαη θαηαλνεηή: ην θνηλφ πξέπεη λα γλσξίδεη πσο ιεηηνπξγεί ε δηνίθεζε, 

πνηα είλαη ηα εκπφδηα ζηε δηνηθεηηθή δξάζε, πσο ειέγρεηαη ε δηνίθεζε, πνηνο 

είλαη αξκφδηνο, δηαζέζηκα κέζα ακθηζβήηεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ 

 Να πξνθαιεί ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ: νη πνιίηεο δπζαλαζρεηνχλ φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο παζεηηθνί δέθηεο. Με ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ 

εμαζθαιίδεηαη ε πιεξνθφξεζε ηεο δηνίθεζεο θαη ε ζπλαίλεζε ησλ πνιηηψλ 

 Να ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ πνιίηε απνηειεζκαηηθά θαη δίθαηα, κέζα ζηα 

φξηα θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Κπβέξλεζε – Αξρή 

λνκηκφηεηαο 
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 Να είλαη πξνζηηή: νη πνιίηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ εχθνιε ρσξνηαμηθή 

πξφζβαζε θαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη απηέο πνπ εμππεξεηνχλ 

ην θνηλφ 

 Δπίζεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο «λέαο» δεκφζηαο δηνίθεζεο κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε ηα αθφινπζα: ζηξνθή πξνο ηνλ πνιίηε, πνηφηεηα θαη επάξθεηα 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ην θξάηνο ζηνπο πνιίηεο, 

πξνζαλαηνιηζκφο ζην απνηέιεζκα, απνζπγθέληξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηνίθεζεο, κέηξεζε ηεο απφδνζεο, πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ρξήζε πςειήο ηερλνινγίαο. 

Γελ κπνξεί λα ππάξρεη κία πνιηηνθεληξηθή δεκφζηα δηνίθεζε ρσξίο λα ιεθζεί 

ππφςε ην πάγην αίηεκα γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Οη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ έρνπλ ζέζεη πνιηηηθέο γηα ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

θφξηνπ θαη ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Ζ γξαθεηνθξαηία είλαη ηδηαίηεξα επαρζήο 

γηα ηηο κηθξφηεξεο εηαηξείεο θαη κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Απηέο 

νη επηπηψζεηο είλαη πην δαπαλεξέο ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο, φπνπ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εγρψξηνπ 

ξπζκηζηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ έρεη δηαπηζησζεί φηη ε 

πνιππινθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ νδεγεί ζε ρεηξνηέξεπζε ηεο ζέζεο ησλ 

αζζελέζηεξσλ, εληείλνληαο θαηλφκελα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. πρλά νη πνιηηηθέο 

πνπ απεπζχλνληαη ζε επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο δελ απνθέξνπλ ηα επηδησθφκελα 

απνηειέζκαηα, επεηδή ζπλήζσο εμαξηνχλ ηελ παξνρή απφ ζεηξά απζηεξψλ 

πξνυπνζέζεσλ, κεγάινπ αξηζκνχ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ελεξγεηψλ, ηε ζηηγκή πνπ 

απηέο αθξηβψο νη νκάδεο είλαη νη ιηγφηεξν θαιά πξνεηνηκαζκέλεο λα αληηκεησπίζνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο πνιππινθφηεηεο. 

Ση κπνξνχλ λα θάλνπλ νη θπβεξλήζεηο; Οη ζηξαηεγηθέο πεξηιακβάλνπλ 

αλαζεσξήζεηο ηνπ απνζέκαηνο ησλ θαλνληζκψλ, κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ, 

θσδηθνπνίεζε, απινπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη αλαζρεδηαζκφο, 

θαιχηεξνο πνιπεπίπεδνο ζπληνληζκφο, θαη ηαρεία εηζαγσγή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Τπνζηεξηδφκελεο απφ νκάδεο εξγαζίαο θαη ζπκβνπιεπηηθέο 

επηηξνπέο, νη θπβεξλήζεηο εληνπίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ επζχλε ζε κηα 

θεληξηθή δηνηθεηηθή κνλάδα. Απηή ε πξνζέγγηζε ζην ζχλνιν ηεο δηνίθεζεο 
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αληηπξνζσπεχεη έλα ζεκαληηθφ βήκα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ελζσκαηψλνληαο ηε 

δηνηθεηηθή απινχζηεπζε ζην ζπλνιηθφ ξπζκηζηηθφ ζχζηεκα πνηφηεηαο ζε εζληθφ 

επίπεδν.  

Αλ ζέινπκε λα νξίζνπκε ηελ απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ κπνξνχκε λα πνχκε 

φηη πξφθεηηαη γηα ηε ζπλερή θαη ζπζηεκαηηθή αλαζεψξεζε ησλ λνκνζεηηθψλ θαη 

γεληθφηεξα θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ θαζψο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ 

θαζνξίδνπλ δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ψζηε λα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο αξρέο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο λνκνζέηεζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο – απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ κε ηελ νπηηθή ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε ηνλ νπνίν 

αθνξνχλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαγλψζνπκε εάλ θάπνηεο δηαδηθαζίεο πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα 

απινχζηεπζε ρξεζηκνπνηνχκε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

Πνιππινθφηεηα: 

Πνιππινθφηεηα εκθαλίδεηαη φηαλ ηζρχνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα: 

πνιινί ζπλαξκφδηνη, πνιιαπιέο πξνυπνζέζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά, αζαθήο – κε 

θσδηθνπνηεκέλε λνκνζεζία. 

Φηιηθφηεηα: 

Ζ έιιεηςε θηιηθφηεηαο εκθαλίδεηαη σο αδπλακία θαηαλφεζεο ηνπ ηη νθείιεη λα 

πξάμεη ν ελδηαθεξφκελνο, δελ γίλεηαη αληηιεπηή ε ρξεζηκφηεηά ηεο δηαδηθαζίαο, δελ 

πξνζδηνξίδνληαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη δηεθπεξαίσζεο, επηβνιή ηεο  απηνπξφζσπεο 

παξνπζίαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, πνιιέο κεηαθηλήζεηο (δηαδξνκέο) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ, ε δηαδηθαζία πξνθαιεί ηελ παξέκβαζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, 

ηνπ ΔΔΓ, ηελ πξνζνρή ησλ ΜΜΔ. 

Οηθνλνκηθφηεηα: 

Καηά ην ζρεδηαζκφ κηαο δηαδηθαζίαο δε γίλεηαη (ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο) 

εθαξκνγή εκπεηξηθήο (έζησ) αλάιπζεο θφζηνπο – νθέινπο. 

Αλαγθαηφηεηα: 

Μηα δηαδηθαζία ζρεδηάδεηαη θαη ζεζπίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη θαη αλάγθεο. Πεξηνδηθά ζα πξέπεη λα ηίζεηαη ην εξψηεκα: 
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Τθίζηαληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζεζπίζηεθε ε δηαδηθαζία; 

Καηαιιειφιεηα: 

Οκνίσο ζα πξέπεη λα ηίζεηαη πεξηνδηθά ην αθφινπζν εξψηεκα: Σν ζεζκηθφ πιαίζην 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξνχζεο αλάγθεο; Τπάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο; 

Γηαθάλεηα: 

Ζ δηαδηθαζία έρεη ζρεδηαζηεί χζηεξα απφ δεκφζην δηάινγν; Έρεη πάξεη δεκνζηφηεηα; 

Δλζαξξχλεη θαηλφκελα παξαηππηψλ (θαηαγξαθή – θσδηθνπνίεζε) 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο 

αθφινπζεο ηερληθέο γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ: 

 Καηάξγεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλ δελ πιεξνί ην θξηηήξην ηεο αλαγθαηφηεηαο 

 Πεξηνξηζκφο εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ, κνλάδσλ, ππαιιήισλ 

 Δθαξκνγή «Τπεξεζίαο κηαο ηάζεο» ή «Πεξηνξηζκνχ Γηαδξνκψλ» 

 Απιή εηδνπνίεζε απφ ηνλ πνιίηε πξνο ηελ ππεξεζία γηα έιεγρν ζπκκφξθσζήο 

ηεο ζην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην 

 ησπεξή έγθξηζε αηηήκαηνο εθφζνλ δελ έρεη έξζεη απάληεζε απφ ηελ 

ππεξεζία ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

 Καηάξγεζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ δε βειηηψλνπλ ηε δηαδηθαζία 

 Αληηθαηάζηαζε δηθαηνινγεηηθψλ κε ππεχζπλε δήισζε 

 Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ γηα θάζε ρξήζε θαη απεξηφξηζηεο δηάξθεηαο (φπνπ 

είλαη δπλαηφ) 

 Τπεξεζηαθή αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ 

 Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζην πιεζηέζηεξν πξνο ηνλ πνιίηε δηνηθεηηθφ 

επίπεδν 

 Οινθιήξσζε δηαδηθαζίαο ζε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα δηνηθεηηθά επίπεδα – 

θαηά πξνηίκεζε ζε έλα 

 Υξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο (e-mail) 
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Δπηπιένλ ν λ. 3242/2004 (ΦΔΚ 102/Α΄) θαζηεξψλεη κηα ζεηξά δηαηάμεσλ γηα 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ ηφζν 

νη ππεξεζίεο ζην έξγν ηνπο φζν θαη νη πνιίηεο θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνπο 

θνξείο.  

Ο Οδεγφο Οξζήο Γηνηθεηηθήο πκπεξηθνξάο είλαη έλα «θείκελν- πνξείαο» γηα 

ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνπο πνιίηεο, 

πξνβάιινληαο ην πξφηππν γηα ηε λνκηθά θαη εζηθά νξζή ζπκπεξηθνξά θαη ηηο 

ζεκειηψδεηο αξρέο δηνηθεηηθήο δξάζεο. Γελ έρεη ην ίδην δεζκεπηηθή ηζρχ, αιιά 

απνηππψλεη αξρέο θαη θαλφλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο. Οη 

ζηφρνη ηνπ Οδεγνχ είλαη λα πξνζδηνξίδεη ην θιίκα πνπ πξέπεη λα επηθξαηεί ζηε 

δεκφζηα ππεξεζία, λα δηαηππψλεη ζαθείο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο, θαη ελεκεξψλεη ηνπο πνιίηεο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Πεξηιακβάλεη νδεγίεο θαη 

θαηεπζχλζεηο γηα εππξέπεηα θαη ζεβαζκφ, επηκειεκέλε θαη εππξεπή εκθάληζε, 

επγέλεηα, θνζκηφηεηα θαη ηππηθφηεηα, πξνζπκία εμππεξέηεζεο, πιεξνθφξεζεο θαη 

θαζνδήγεζεο ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη ζέκαηα φπσο είλαη ε απαγφξεπζε ηεο κε 

ππεξεζηαθήο ρξήζεο Ζ/Τ, αθξφαζεο κνπζηθήο, δηαθνπήο επηθνηλσλίαο κε πνιίηε γηα 

πξνζσπηθέο ππεξεζίεο, θαη ε αληαπφθξηζε ζε ηειεθσληθέο θιήζεηο – δήισζε 

νλφκαηνο. Απαγνξεχνληαη εθδειψζεηο ππέξ ή θαηά πνιηηηθνχ θφκκαηνο θαη δηάδνζεο 

πνιηηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ, θηινζνθηθψλ πεπνηζήζεσλ, νη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ή 

φθεινο πνιηηψλ κε βάζε ην θχιν, ηελ εζληθφηεηα, ηε θπιή, ηελ θαηαγσγή θαη ηηο 

πεπνηζήζεηο, πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνζβάινπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα – 

επαγγεικαηηθή ππφζηαζε πνιηηψλ. 

Οη δεκφζηνη ππάιιεινη πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ άξηζηε γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, ππεπζπλφηεηα, λα δίλνπλ απαληήζεηο κε ζαθήλεηα, πιεξφηεηα, 

αθξίβεηα, θαη ηεθκεξίσζε, λα απνθεχγνπλ ηε ρξήζε λνκηθψλ ή δπζλφεησλ φξσλ, λα 

ηεξνχλ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη λα κεξηκλνχλ γηα ΑκεΑ, θαη άηνκα εηδηθψλ θαη 

εππαζψλ θαηεγνξηψλ, λα επηδεηθλχνπλ δηαθξηηηθφηεηα, επαηζζεζία θαη 

ελζπλαίζζεζε, αιιά θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε 

επηθνηλσλίαο (π.ρ. πνιίηεο αλαιθάβεηνη, άλεξγνη, πελζνχληεο, αιινδαπνί), λα 

δηεπθνιχλνπλ ηνπο πνιίηεο ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ – δηαδηθηχνπ θαη λα 
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αλαγλσξίδνπλ ηελ πξνζπκία γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ αλαπφθεπθησλ ιαζψλ. Δπίζεο, 

ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ βηαζηηθέο απαληήζεηο, λα ππνδεηθλχνπλ θαη λα πξνηξέπνπλ 

γηα γξαπηά εξσηήκαηα, λα ελεκεξψλνπλ ηνπο πνιίηεο γηα ηα κέζα πξνζηαζίαο, ηε 

δηαδηθαζία θαη ηηο πξνζεζκίεο άζθεζήο ηνπο, λα εμππεξεηνχλ ηνπο πνιίηεο ρσξίο 

ππεξβνιηθή – άζθνπε ρξήζε δεκφζηνπ πιηθνχ, λα δείρλνπλ ζπλέπεηα πξνο ηνπο 

πνιίηεο.  

ηνηρεία ηνπο είλαη (πξέπεη λα είλαη) ε αθεξαηφηεηα, ε κε απνδνρή δψξνπ, 

πξνζθνξάο, ε κε ρξήζε ηνπ αμηψκαηνο γηα λα απνθνκίζνπλ αηνκηθά νθέιε, λα 

εμαηξνχληαη απφ ηνλ ρεηξηζκφ ππφζεζεο φηαλ πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ζπλδένληαη κε 

ηελ έθβαζή ηεο θαη ππάξρεη ζηελή ζπγγεληθή ζρέζε κε ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ε 

ππεπζπλφηεηα κε ηελ έλλνηα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο ζπλέρεηαο ζηε δηνηθεηηθή δξάζε. 

εκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη (ή πξέπεη λα είλαη) ε ερεκχζεηα θαη ε 

εκπηζηεπηηθφηεηα, δειαδή ε κε ρξήζε πιεξνθνξηψλ γηα ζέκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφξξεηα θαη ελ γέλεη πιεξνθνξηψλ πνπ θαηέρνληαη ιφγσ ηεο δεκφζηαο ζέζεο, ε 

επαηζζεηνπνίεζε γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, θαη ε πξνζνρή ζηα δεκφζηα θαη 

αηνκηθά έγγξαθα, δειαδή λα κελ ζπκβαίλεη αιινίσζε ή παξαπνίεζε εγγξάθσλ, θαη 

λα εμεγείηαη ν ιφγνο γηα ηε κε ρνξήγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ.  

Απφ ηφηε πνπ εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ην 2001, O 

Δπξσπατθφο Κψδηθαο Οξζήο Γηνηθεηηθήο πκπεξηθνξάο απνηειεί δσηηθήο ζεκαζίαο 

εξγαιείν γηα ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. Βνεζά ηνπο 

πνιίηεο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, θαη πξνάγεη ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ ζηνπο θφιπνπο κηαο επξσπατθήο δηνίθεζεο αλνηρηήο, 

απνηειεζκαηηθήο θαη αλεμάξηεηεο. Ο Κψδηθαο απηφο ελεκεξψλεη ηνπο πνιίηεο γηα ηα 

δηνηθεηηθά πξφηππα ζηα νπνία νθείινπλ λα αληαπνθξίλνληαη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο 

ΔΔ. πληζηά φκσο εμίζνπ ρξήζηκν νδεγφ γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά 

ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην θνηλφ. Καζηζηψληαο πην απηή ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, 

ν Κψδηθαο ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή βέιηηζησλ πξνηχπσλ δηνίθεζεο. Απνηειεί 

πξσηνβνπιία ηνπ Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή, είλαη έλα ζχγρξνλν εξγαιείν γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, βνεζά ηνπο πνιίηεο λα θαηαλνήζνπλ θαη 

λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, θαη είλαη έλαο νδεγφο γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΔΔ 

ζηηο ζρέζεηο  κε ην θνηλφ. Οπσζδήπνηε δελ ζπληζηά λνκηθά δεζκεπηηθφ θείκελν, αιιά 
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απνηππψλεη ην δηθαίσκα ζηε ρξεζηή δηνίθεζε. Καηά ηνλ Οδεγφ απηφλ, νη 

ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη ε αθνζίσζε ζηελ ΔΔ θαη ζηνπο 

πνιίηεο, ε αθεξαηφηεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα, ν ζεβαζκφο πξνο ηνπο άιινπο θαη ε 

δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Βαζηθνί φξνη: Ννκηκφηεηα - Απνπζία δηαθξίζεσλ – Αλαινγηθφηεηα - Απνπζία 

θαηάρξεζεο εμνπζίαο - Ακεξνιεςία & Αλεμαξηεζία - Αληηθεηκεληθφηεηα- Νφκηκεο 

πξνζδνθίεο, ζπλέπεηα & παξνρή ζπκβνπιψλ – Γηθαηνζχλε – Δπγέλεηα - Απάληεζε ζε 

επηζηνιέο ζηε γιψζζα ηνπ πνιίηε - Δπηβεβαίσζε παξαιαβήο & αλαθνξά ηνπ 

αξκφδηνπ ππαιιήινπ -Τπνρξέσζε δηαβίβαζεο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο -Γηθαίσκα 

αθξφαζεο & έθθξαζεο άπνςεο -Δχινγε πξνζεζκία γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ (2 

κήλεο) -Καζήθνλ αηηηνιφγεζεο ησλ απνθάζεσλ -Αλαθνξά ησλ δπλαηνηήησλ 

πξνζθπγήο - Γλσζηνπνίεζε απφθαζεο - Πξνζηαζία δεδνκέλσλ.  

 Μία άιιε βαζηθή δηάζηαζε ηεο νξζήο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ είλαη θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ πξνο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζχγρξνλε δεκφζηα 

δηνίθεζε είλαη ζηελ νπζία ηεο «ακνηβαία» θαη «ακθίδξνκε»: απηφ έρεη λα θάλεη κε 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ ελεξγή ζπλεηζθνξά ηεο ζηηο 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο. Με απηφ ην πλεχκα, επηζεκαίλεηαη πσο ν πνιίηεο νθείιεη λα 

ππαθνχεη ζην χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο θαζψο θαη λα ελεξγεί ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο απηνχο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Ζ ζπλεξγαζία 

ηνπ  

κε ηνπο θαζ‟ χιελ αξκφδηνπο θνξείο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

ππνζέζεψλ ηνπ θαη πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηνπο ππαιιήινπο κε ηελ παξνρή ησλ 

αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ. Γελ ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε ςεπδείο 

δειψζεηο ή ζηελ ππνβνιή παξαπνηεκέλσλ ή πιαζηνγξαθεκέλσλ εγγξάθσλ ή 

ζηνηρείσλ, θαη νθείιεη λα απνδεηθλχεη ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ κε ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κέζα. Ζ επγέλεηα θαη ν ζεβαζκφο πξνο 

ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο πνπ ζέινπλ / πξνζπαζνχλ λα ηνλ εμππεξεηήζνπλ, είλαη 

βαζηθά πξναπαηηνχκελα, θαη νπσζδήπνηε δελ πξέπεη λα θάλεη ρξήζε επηξξνψλ ή 

πηέζεσλ πξνο ηνπο ππαιιήινπο θαη λα κελ πξνζπαζεί λα ηνπο δειεάζεη θαζ‟ 

νηνλδήπνηε ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο σζήζεη ζε παξαβίαζε ησλ λφκσλ θαη ησλ 
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θαλφλσλ θαη γεληθφηεξα ζε παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

Οη πνιίηεο ππνρξεψλνληαη λα  κελ ζπγθαιχπηνπλ πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ 

ζηξέθνληαη θαηά ηεο λνκηκφηεηαο, λα κελ ζπκβάιινπλ, κε πξάμεηο ή κε παξαιείςεηο, 

ζηε δηαθζνξά ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ζηε δηαζπάζηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο. Ο 

ζεβαζκφο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη ε απφ κέξνπο ηνπο ιεινγηζκέλε ρξήζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, είλαη αξρέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη 

θαηαρξεζηηθή άζθεζε δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε (π.ρ. ππνβνιή αφξηζησλ ή 

επαλαιακβαλφκελσλ αηηεκάησλ), ε νπνία ηειηθά δπζρεξαίλεη ηελ ίδηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ. Βεβαίσο, ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ 

δηνηθεηηθψλ αξρψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε πνιηηψλ κε αλαπεξίεο θαη γεληθφηεξα 

εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ, δείρλνληαο ηελ πξέπνπζα γη‟ απηνχο θαηαλφεζε.  

Οη δεκφζηνη ππάιιεινη αλαπφθεπθηα θάπνηεο θνξέο ζα θιεζνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ «δχζθνινπο» πνιίηεο, δειαδή πνιίηεο κε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε, 

πίεζε θαη εθλεπξηζκφ, κε θφβν, αλαζθάιεηα θαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, κε έιιεηςε 

πιεξνθφξεζεο ή παξαπιεξνθφξεζε, θαη κε κία αξλεηηθή πξνθαηάιεςε ή 

«εκπάζεηα» απέλαληη ζην θξάηνο θαη ηνπο κεραληζκνχο ηνπ. ε ηέηνηεο «ζπλζήθεο» ν 

δεκφζηνο ιεηηνπξγφο ζα πξέπεη λα δηακνξθψλεη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα δηάινγν, 

πείζνληαο ηνλ πνιίηε φηη είλαη εθεί γηα λα αθνχζεη ην αίηεκά ηνπ, λα ηνπ θάλεη φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο εξσηήζεηο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζήο ηνπ, λα θαηαγξάθεη ην 

πξφβιεκα πνπ ηνπ αλαθέξεηαη θαη λα δηαηππψλεη πηζαλέο ελέξγεηεο ή ιχζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. Αθφκα θαη ν «δχζθνινο» πνιίηεο, ή ίζσο 

απηφο πνιχ πεξηζζφηεξν, απαηηεί επγεληθή ζπκπεξηθνξά, δηαιιαθηηθφηεηα θαη 

ελεξγεηηθή αθξφαζε, αιιά θαη λα γλσξίδεη ην αληηθείκελν / πεδίν δξάζεο ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ, ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο, ηελ ππεξεζηαθή 

ηεξαξρία θαη ηα άηνκα πνπ ζηειερψλνπλ ηε δηνηθεηηθή ηνπ κνλάδα.  

 

 

2.4   Σξφπνη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 
 

2.4.1 O ζεζκφο ησλ ΚΔΠ 

 

Με ηελ άξζξν 31 παξ. 1 ηνπ λφκνπ 3013/2002, ζπληζηψληαη Κέληξα 
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Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηηο Πεξηθέξεηεο, ηηο Δληαίεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, 

ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο. ήκεξα, ην 

ζχλνιν ησλ ΚΔΠ ζε φιε ηε ρψξα είλαη 1060 (2.510 ππεξεηνχληεο), αξηζκνί βέβαηα 

πνπ είλαη ζε ζπλερή αιιαγή θαη αλαδηακφξθσζε, θαζψο ζπλερψο ηδξχνληαη λέα ΚΔΠ 

ή ζπγρσλεχνληαη ηα ήδε ππάξρνληα. Ζ βαζηθή ηνπο νξγαλσηηθή δηάξζξσζε είλαη ζε 

επίπεδν Γηεχζπλζεο (ζε Γήκνπο άλσ ησλ 20.000 δεκνηψλ), ζε επίπεδν Σκήκαηνο (ζε 

Γήκνπο ζε πιεζπζκηαθή θιίκαθα κεηαμχ ησλ 5.000 θαη ησλ 20.000 δεκνηψλ), θαη ζε 

επίπεδν Απηνηεινχο Γξαθείνπ (ζε Γήκνπο κέρξη 5.000 δεκφηεο). Ζ αξκφδηα Γ/λζε 

Τπεξεζηψλ κηαο ηάζεο (ε νπνία ζπζηάζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ π.δ. 40/2020, ΦΔΚ 

85/Α΄) έρεη θαη ηελ επζχλε ηεο έθδνζεο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 

κεηαζηεγάζεηο θαη ηηο ζπγρσλεχζεηο ησλ ΚΔΠ, γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθνχο, 

νηθνλνκηθνχο ή θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ κηαο πεξηνρήο. Δηδηθή κέξηκλα 

έρεη δνζεί γηα ηελ ηεξαξρηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠ (ζέζε 

πξντζηακέλσλ), ελψ έρνπλ εθδνζεί ζεηξά εγθπθιίσλ γηα ζέκαηα αζθαιείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, σξαξίνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θ.ιπ.  

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ – πνιηηψλ είλαη ν θχξηνο ζηφρνο ησλ ΚΔΠ. Ζ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ κέζσ ησλ ΚΔΠ εληάζζεηαη ζηε Γηεχζπλζε Οιηθήο 

Πνηφηεηαο. Υσξίο ηνλ εμσηεξηθφ πνιίηε- απνδέθηε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ν 

νξγαληζκφο δελ έρεη ιφγν χπαξμεο. Ζ ελεξγφο επηδίσμε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πνιηηψλ είλαη έλα θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο. Κάζε 

ελέξγεηα ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ πεξηιακβάλεη αλζξψπνπο νη 

νπνίνη ζα πξέπεη λα δεζκεπζνχλ ζηελ πνηφηεηα θαη λα ηελ αλαδεηήζνπλ κέζα ζηα 

πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Ζ αλαδήηεζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο είλαη 

έλα «ηαμίδη». Σν πξψην βήκα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν, αιιά νη δηαξθείο βειηηψζεηο 

είλαη απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο βεκάησλ. Κάζε νκάδα θαη θάζε άηνκν πξέπεη ζπλερψο 

λα εμεηάδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ηνπο κε ην ζθεπηηθφ εμεχξεζεο 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο ππεξεζίαο.  

 

2.4.2 Πιαηθφξκα myKEPlive 

 

 

Με αθνξκή ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ 

ελ κέζσ παλδεκίαο δεκνζηεχηεθε ε αξηζκ. 20530/2020 Απφθαζε (ΦΔΚ Β΄/ 3030), κε 
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ζέκα «Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο παξνρήο δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ απφ ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) κε ηειεδηάζθεςε», ε νπνία δεκηνπξγεί εηδηθή ζχγρξνλε 

πιαηθφξκα ηειεδηάζθεςεο (videoconference) κε ηελ νλνκαζία «myKEPlive. gov.gr», 

ε νπνία, κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο gov.gr, παξέρεη 

ζηνπο πνιίηεο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηε 

δπλαηφηεηα εμππεξέηεζή ηνπο, γηα ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, απφ ηνπο ππαιιήινπο 

ησλ ΚΔΠ. ηελ πιαηθφξκα «myKEPlive.gov.gr», ν πνιίηεο ή ε επηρείξεζε, κέζσ 

ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο, δχλαηαη λα αηηεζεί ξαληεβνχ, επηιέγνληαο 

ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα απφ ηε ιίζηα δηαζεζηκφηεηαο πνπ ππάξρεη ζηελ 

πιαηθφξκα, πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζεη ζπγθεθξηκέλν αίηεκά ηνπ. Με ην άξζξν 

33 ηνπ λ. 4704/2020 «Δπηηάρπλζε θαη απινχζηεπζε ηεο ελίζρπζεο νπηηθνανπζηηθψλ 

έξγσλ, ελίζρπζε ηεο ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α‟/133) ε 

παξνρή δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηα ΚΔΠ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 31 ηνπ λ. 

3013/2002, κπνξεί πιένλ λα γίλεηαη κε βηληενθιήζε ζε εηδηθή πιαηθφξκα 

(myKEPIive.gov.gr) κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ αηηήκαηνο δηελεξγείηαη απφ ππάιιειν ησλ ΚΔΠ εμ 

απνζηάζεσο ηαπηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, κέζσ ηειεδηάζθεςεο κε επίδεημε 

ηνπ εγγξάθνπ ηαπηνπνίεζεο.  

Ο πνιίηεο κεηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ πιαηθφξκα «myKEPlive.gov.gr» κπνξεί λα 

επηιέμεη ην ζεκαηηθφ πεδίν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Πεξηιακβάλνληαη ζε 

απηή ηε δηαδηθαζία πέληε (5) βαζηθέο ζεκαηηθέο πεξηνρέο: Γηνηθεηηθή πιεξνθφξεζε - 

ελεκέξσζε, Τπνβνιή αίηεζεο, Παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, 

Δμππεξέηεζε πνιηηψλ κε αλαπεξία, θαη Δμππεξέηεζε απφ ην δήκν ζηνλ νπνίνλ 

αλήθεη ν πνιίηεο. Ζ δηαζθάιηζε ηεο απζεληηθνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε επηηπγράλεηαη, 

θαζψο ν ππάιιεινο ηνπ ΚΔΠ εηζέξρεηαη ζηελ εηδηθή πιαηθφξκα κε εηδηθνχο 

θσδηθνχο/δηαπηζηεπηήξηα, πνπ απνδίδνληαη ζην ΚΔΠ πνπ ππεξεηεί απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Γ.Γ.Π..Γ.Γ.) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ηειεδηάζθεςεο, 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ ΚΔΠ ε ηαπηνπνίεζε ηνπ αηηνχληνο πνιίηε ή 

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ επίδεημε ζηελ θάκεξα ησλ 
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απαξαίηεησλ εγγξάθσλ ηαπηνπνίεζεο, ηα νπνία θαηαρψξεζε θαηά ην θιείζηκν ηνπ 

ξαληεβνχ. Δπηπιένλ, ν ππάιιεινο ελεκεξψλεη ηνλ πνιίηε φηη ε ηειεδηάζθεςε δελ 

θαηαγξάθεηαη θαη φηη ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ηειεδηάζθεςεο ν ππάιιεινο ηνπ ΚΔΠ 

νθείιεη λα επηβεβαηψζεη απφ ηνλ πνιίηε ηνλ ηξφπν παξαιαβήο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

πξντφληνο, θαζψο θαη ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ (ζε πεξίπησζε 

πνπ ν πνιίηεο επηζπκεί λα ιάβεη ην πξντφλ ειεθηξνληθά) ή ηε δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο 

ηνπ (ζε πεξίπησζε πνπ ν πνιίηεο επηζπκεί λα παξαιάβεη ην πξντφλ κε ηαρπδξνκηθή 

απνζηνιή). Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ έρνπλ πξνβιεθζεί 

εηδηθνί ξφινη δηαρεηξηζηψλ απφ ηε Γηεχζπλζε Τπεξεζηψλ Μίαο ηάζεο θαη ηε 

Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, έηζη ψζηε 

λα έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο θαη λα κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ αιιαγέο, ζχκθσλα κε επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ, 

κεηά ηελ έληαμε ηεο πιαηθφξκαο ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία. Οη δηαρεηξηζηέο απηνί 

έρνπλ εηθφλα ησλ ζπλνιηθψλ ξαληεβνχ πνπ θιείλνληαη απφ πνιίηεο, κέζσ ηεο 

πιαηθφξκαο, θαη  κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ηνπο δηαζέζηκνπο ρξφλνπο ησλ ξαληεβνχ, λα 

πξνζζέηνπλ θαη λα αθαηξνχλ ΚΔΠ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο πνιίηεο, αιιά θαη λα 

πξνζαξκφδνπλ θαη λα δηαθνξνπνηνχλ ην σξάξην. 

Σν Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο έρεη ηελ ππνρξέσζε ιήςεο θαη 

δηαξθνχο ηήξεζεο ησλ θαηάιιεισλ θαη αλαγθαίσλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ 

κέηξσλ αζθάιεηαο ησλ ιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη, θαη' ειάρηζηνλ, ηελ 

θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ησλ πξνζβάζεσλ, ηε δηαζθάιηζε ηρλειαζηκφηεηαο 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηαθηλνχκελσλ δεδνκέλσλ απφ θάζε παξαβίαζε, θαζψο θαη 

απφ ζθφπηκε ή ηπραία απεηιή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ 

δηελεξγείηαη θαηαγξαθή ή απνζήθεπζε ηεο εηθφλαο, ηνπ ήρνπ ή άιισλ δεδνκέλσλ 

πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηελ ηειεδηάζθεςε. Σν απνηέιεζκα ηεο ηειεδηάζθεςεο 

θαηαγξάθεηαη ζην έληππν επηηπρνχο θαηαρψξεζεο ηνπ αηηήκαηνο. 

ηε ζπλάθεηα απηή ζα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ πνιίηε έρεη 

πιένλ δηεπθνιπλζεί ζε κεγάιν βαζκφ, δηφηη δηαηίζεηαη ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

«AMKA-ΔΜΑΔ» ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ΑΔ 

(Ζ.ΓΗ.Κ.Α. ΑΔ) ε δηαδηθηπαθή ππεξεζία «ηνηρεία Γειηίσλ Αζηπλνκηθήο 

Σαπηφηεηαο» ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο Σαπηνηήησλ ηεο Διιεληθήο 
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Αζηπλνκίαο. θνπφο δηάζεζεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο είλαη ε 

αμηνπνίεζε ηνπ Μεηξψνπ Γειηίσλ Αζηπλνκηθψλ Σαπηνηήησλ, πνπ ηεξεί ε Διιεληθή 

Αζηπλνκία απφ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα «AMKA-ΔΜΑΔ» ηεο Ζ.ΓΗ.Κ.Α. ΑΔ, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ησλ απνγεγξακκέλσλ 

πξνζψπσλ, ηα νπνία θαηαρσξνχληαη ζην Δζληθφ Μεηξψν ΑΜΚΑ θαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ απηνχ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Πιαηθφξκα Δπηζθέςεσλ ζηα ΚΔΠ 

 

Με αθνξκή ηηο έθηαθηεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζε ζηε ρψξα καο ε 

παλδεκία, θαη κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, 

θαζψο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ζηα ΚΔΠ, νη νπνίνη έρνπλ 

αλαιάβεη θαη θέξνπλ εηο πέξαο έλα βαξχ θνξηίν ηεο εμππεξέηεζεο απηήο, ην 

Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνρψξεζε ζηελ αλάπηπμε εηδηθήο ζχγρξνλεο 

πιαηθφξκαο, κε ηελ νλνκαζία «Πιαηθφξκα Δπηζθέςεσλ». Με ηε ρξήζε ηεο λέαο 

πιαηθφξκαο ν πνιίηεο θαη ε επηρείξεζε, κέζσ ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο, έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα αηηεζνχλ ξαληεβνχ, επηιέγνληαο ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα, απφ 

ηε ιίζηα δηαζεζηκφηεηαο πνπ εκθαλίδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζνπλ 

ζπγθεθξηκέλν αίηεκά ηνπο εμππεξέηεζεο απφ ην ΚΔΠ. O θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ηεο 

πξσηνβνπιίαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν πνιίηεο θαη ε επηρείξεζε έρνπλ πιένλ ηε 

δπλαηφηεηα λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα επηιέγνπλ ηελ θξάηεζε πνπ επηζπκνχλ, απφ 

νπνηαδήπνηε ζπζθεπή κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. ε πξψηε θάζε, ε πιαηθφξκα 

δηαηέζεθε ζηνπο ππαιιήινπο, Πξντζηακέλνπο θαη Γηεπζπληέο ησλ ΚΔΠ 

εκπεξηέρνληαο ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο ππνρξεσηηθήο θαηαγξαθήο ησλ ξαληεβνχ, 

πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζην ζχζηεκα εζσηεξηθά, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κία 

δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ ξαληεβνχ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππαιιήινπο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ απνθεχγνληαη επηθαιχςεηο, ζπκθφξεζε επηζθέςεσλ θαη κε ειεγρφκελεο νπξέο 

πνιηηψλ πνπ ζπλσζηίδνληαη, θαη επξχηεξα εμαζθαιίδεηαη κηα νξζνινγηθή ξχζκηζε 

ησλ επηζθέςεσλ. Ζ πιαηθφξκα απνηειεί έλα «εξγαιείν» γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
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ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ, ηα νπνία εμππεξεηνχλ κέζσ ξαληεβνχ ζχκθσλα κε ηηο 

εγθχθιηεο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο καο, γηα φζν δηάζηεκα δηαξθνχλ ηα έθηαθηα κέηξα 

πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ λένπ θνξνλντνχ. ε δεχηεξε θάζε, ε πιαηθφξκα 

επεθηάζεθε παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ξαληεβνχ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

2.4.4 Θπξίδεο ΚΔΠ 

 

 

Με ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ λ. 4727/2020 (ΦΔΚ Α‟/184), γίλεηαη 

πξνζπάζεηα γηα ηελ νινθιεξσκέλε ξχζκηζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο 

ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηδίσο εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα γηα ηηο αλάγθεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο άζθεζεο ησλ 

αξκνδηνηήησλ θαη ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, 

ζεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

εληφο ηνπ πιαηζίνπ θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο 

άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ηνπο πνιίηεο, θαζψο θαη ην 

δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ λα ζπλαιιάζζνληαη κε ηνπο θνξείο ηνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα κέζα απφ ΣΠΔ. Με ην ζεζκηθφ απηφ πιαίζην απνθηνχλ λνκηθή ηζρχ 

νη ειεθηξνληθέο / ςεθηαθέο ζθξαγίδεο θαη ηα έγγξαθα θαη δηεπθνιχλεηαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ε ζπλαιιαγή ηνπ πνιίηε κε ηε δηνίθεζε. Ζ παξνρή ςεθηαθψλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηδίσο ε δηαθίλεζε ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ, δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ, 

κεηαμχ αθελφο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη αθεηέξνπ ησλ θπζηθψλ ή 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ νληνηήησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ΔΦΠ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Κάζε θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ππνρξενχηαη λα 

ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

ψζηε ε παξνρή ησλ ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ηνπ λα δηελεξγείηαη 

απνθιεηζηηθά κέζα απφ απηήλ ηελ ΔΦΠ. Με ην άξζξν 26 ηνπ λ. 4727/2020 νξίδνληαη 

ε ρξεζηκφηεηα θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ ζπξίδσλ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ζπξίδσλ ησλ 

θνξέσλ, πνπ ηεξνχληαη άπαζεο ζηελ ΔΦΠ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Γηα ηελ 

πξφζβαζε ζηε ζπξίδα απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε απζεληηθνπνίεζε.  

Δπηπιένλ, νξίδνληαη πεξαηηέξσ νη δηαδηθαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία ζπξίδαο, 
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θαζψο θαη ην δπλεηηθφ πεξηερφκελφ ηεο. ηελ ΔΦΠ ηεξνχληαη ζπξίδεο ρξεζηψλ θαη 

ζπξίδεο  θνξέσλ. ηηο ζπξίδεο ησλ ρξεζηψλ ηεξνχληαη ηα έγγξαθα πνπ εθδίδνπλ ηα 

θπζηθά πξφζσπα κέζα απφ ηελ ΔΦΠ,  θαζψο θαη ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη 

απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαηφπηλ αίηεζεο ησλ  θπζηθψλ πξνζψπσλ.   Οη 

θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ λα απνζηέιινπλ δεκφζηα έγγξαθα ζηε ζπξίδα 

ηνπ ρξήζηε κεηά απφ αίηεζή ηνπ πνιίηε. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ηα πξσηφηππα 

ειεθηξνληθά δεκφζηα έγγξαθα έρνπλ ηελ ίδηα λνκηθή θαη απνδεηθηηθή ηζρχ κε ηα 

δεκφζηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηδηφρεηξε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα θαη γίλνληαη 

ππνρξεσηηθά απνδεθηά απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, απφ ηα δηθαζηήξηα 

φισλ ησλ βαζκψλ θαη ηηο εηζαγγειίεο φιεο ηεο ρψξαο απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

ή λνκηθέο νληφηεηεο, θαηά ηελ ειεθηξνληθή δηαθίλεζή ηνπο.  

Με Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α ΄/ 68  ηεο 20.3.2020) 

νξίζηεθαλ νη  ξπζκίζεηο γηα ηελ ςεθηαθή ιεηηνπξγία θαη ηελ αληηκεηψπηζε  

επεηγνπζψλ αλαγθψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ιφγσ ηνπ θνξσλντνχ COVID-19. 

Πιένλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα αηηήζεηο πνιηηψλ κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο 

(γηα ηελ έθδνζε δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ δεκνζίνπ & επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα), θαη 

γηα ηελ ππνβνιή  ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ζηα ΚΔΠ (πξνβιέπεηαη ε ειεθηξνληθή 

παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ζηελ ζπξίδα ησλ πνιηηψλ ζην gov.gr).  

ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπξίδαο ην ΚΔΠ δηαηεξεί ηνλ θιαζζηθφ ξφιν ηνπ 

δηακεζνιαβεηή κεηαμχ πνιίηε θαη θνξέα πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία.  Ζ ζπξίδα είλαη 

έλα «ςεθηαθφ γξακκαηνθηβψηην», κέζα απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 

επηθνηλσλία κε ηνλ πνιίηε. Ζ ζπξίδα ΚΔΠ πεξηιακβάλεη ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβάιινπλ 

ηα θπζηθά πξφζσπα πξνο ην ΚΔΠ κέζσ ηνπ gov.gr, θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

απαληήζεηο – έγγξαθα. Ο ππάιιεινο ΚΔΠ κέζσ ζπξίδαο εθδίδεη on line 

πηζηνπνηεηηθά γηα πνιίηεο πνπ πξνζέξρνληαη ζην ΚΔΠ. Απφ ηελ άιιε, ε ζπξίδα ηνπ 

πνιίηε πεξηιακβάλεη ηα έγγξαθα πνπ εθδίδεη ν πνιίηεο κέζσ ηνπ gov.gr θαη ηα 

δεκφζηα έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ 

κέζσ ηνπ  gov.gr.  

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη κέζσ ηεο ζπξίδαο είλαη: Πηζηνπνηεηηθφ 

Γελλήζεσο επηθαηξνπνηεκέλν, Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

επηθαηξνπνηεκέλν, Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο απφ 08/05/2013, Λεμηαξρηθή πξάμε 

γάκνπ απφ ηνλ 08/05/2013, Λεμηαξρηθή πξάμε πκθψλνπ πκβίσζεο απφ ηνλ 
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08/05/2013, Λεμηαξρηθή Πξάμε Θαλάηνπ απφ ηνλ 08/05/2013, Πηζηνπνηεηηθφ 

Ηζαγέλεηαο, θαη  Πηζηνπνηεηηθφ Δγγπηέξσλ πγγελψλ εθφζνλ έρεη εθδνζεί γηα κηα 

θνξά. Ο πνιίηεο κπνξεί λα εηζέξρεηαη ζην gov.gr κε ηνπο θσδηθνχο ηνπ, θαηφπηλ 

επηιέγεη ηελ αίηεζε πνπ ζέιεη λα ππνβάιιεη, επηιέγεη ην ΚΔΠ πνπ ζέιεη λα 

δηεθπεξαηψζεη ηελ αίηεζή ηνπ, θαη είλαη πιένλ έηνηκνο λα ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηνπ. 

Ζ αίηεζε ζε επφκελν ζηάδην ζα  πεξηιακβάλεη θαη ζπλεκκέλα αξρεία. Ζ αίηεζε απηή 

πεξηιακβάλεη εκεξνκελία ππνβνιήο, αξηζκφ ππφζεζεο θαη κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ 

αζθαιείαο θαη επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο. Οη αηηήζεηο απνζεθεχνληαη 

απηφκαηα ζηε ζπξίδα ηνπ πνιίηε. 

Δίλαη ζεκαληηθφ φηη δελ απαηηείηαη ηαπηνπνίεζε ηνπ πνιίηε – έρεη ήδε 

απζεληηθνπνηεζεί κέζσ gov.gr, ελψ ηα φπνηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη 

κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ απηεπάγγειηα. Σν πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο κπνξεί λα 

επαιεζεπζεί κε ηε ρξήζε ηνπ κνλαδηθνχ αλαγλσξηζηηθνχ αξηζκνχ επαιήζεπζεο. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ ΚΔΠ είλαη λα πξνσζεί ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε ζηνλ αξκφδην θνξέα 

θαη λα παξαιακβάλεη  ειεθηξνληθά ηελ απάληεζε, ηελ νπνία θαη αλαξηά ζηελ ζπξίδα 

ηνπ πνιίηε. Ο πνιίηεο ιακβάλεη ην απνηέιεζκα ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ζπξίδα. 

Έρεη θαζνξηζηεί πιένλ θαη ε δηαδηθαζία ηεο επηθχξσζεο ησλ εθηππψζεσλ ηφζν ησλ 

ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ φζν θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ απφ 

νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή ΚΔΠ. χκθσλα κε ηελ εγθχθιην 

ΓΗΓΓΓΖ/Φ15/46005/29.12.2021, ηα ειεθηξνληθά δεκφζηα έγγξαθα πνπ έρνπλ 

εθδνζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4727/2020, ήηνη: α. ηα 

πξσηφηππα ειεθηξνληθά δεκφζηα έγγξαθα, β. ηα ειεθηξνληθά αθξηβή αληίγξαθα, γ. 

ηα ςεθηνπνηεκέλα ειεθηξνληθά αληίγξαθα, φηαλ εθηππσζνχλ, γίλνληαη ππνρξεσηηθά 

απνδεθηά κε ηζρχ αθξηβνχο αληηγξάθνπ απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, απφ ηα 

δηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκψλ θαη ηηο εηζαγγειίεο φιεο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη απφ 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αθξίβεηα 

θαη ε ηζρχο ηεο εθηχπσζεο, δχλαηαη λα επηβεβαησζνχλ κε ρξήζε ΣΠΔ, ηδίσο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηά θέξνπλ κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ επαιήζεπζεο θαη 

εθφζνλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο κέζσ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

Γεκνζίνπ (άξζξν 14 παξ. 4, λ. 4727/2020). Χο εθ ηνχηνπ, νη δηνηθεηέο αξρέο θαη ηα 

ΚΔΠ ηεο Υψξαο δελ επηθπξψλνπλ αληίγξαθα απφ ηα πξναλαθεξφκελα ειεθηξνληθά 
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δεκφζηα έγγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, 

φπσο ηζρχεη.  

Σα ειεθηξνληθά ηδησηηθά έγγξαθα, φηαλ εθηππσζνχλ, γίλνληαη ππνρξεσηηθά 

απνδεθηά απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, απφ ηα δηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκψλ 

θαη ηηο εηζαγγειίεο φιεο ηεο ρψξαο θαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο 

νληφηεηεο, εθφζνλ θέξνπλ επηθχξσζε απφ νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή ΚΔΠ ή 

δηθεγφξν, ε νπνία γίλεηαη εθφζνλ δηαπηζησζεί ε ηαχηηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

εθηππσκέλνπ εγγξάθνπ κε ην ειεθηξνληθφ ηδησηηθφ έγγξαθν (άξζξν 15 παξ. 2, λ. 

4727/2020). πλεπψο, νη δηνηθεηέο αξρέο θαη ηα ΚΔΠ ηεο Υψξαο επηθπξψλνπλ 

αληίγξαθα απφ ειεθηξνληθά ηδησηηθά έγγξαθα, κε βάζε ηα φζα αλαθέξνληαη 

αλσηέξσ. 

Σα ειεθηξνληθά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (gov.gr - ΔΦΠ) θαη θέξνπλ ηνλ κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ 

επαιήζεπζεο, φηαλ εθηππσζνχλ, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά απφ φινπο ηνπο 

θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη απφ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο, ρσξίο πεξαηηέξσ δηαηππψζεηο ή δηαδηθαζία 

επηθχξσζεο θαη κε ηζρχ αθξηβνχο αληηγξάθνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. β 

ηεο παξ. 3 ηνπ λ. 4727/2020. Χο εθ ηνχηνπ, νη δηνηθεηέο αξρέο θαη ηα ΚΔΠ ηεο Υψξαο 

δελ επηθπξψλνπλ αληίγξαθα απφ ηα πξναλαθεξφκελα ειεθηξνληθά έγγξαθα, 

δεδνκέλνπ φηη είλαη δπλαηή ε ηαχηηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο κέζσ ηεο ππεξεζίαο 

επαιήζεπζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ ΔΦΠ, κε ηε ρξήζε ηνπ κνλαδηθνχ 

αλαγλσξηζηηθνχ αξηζκνχ επαιήζεπζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4727/2020. 

 

2.5  Λεηηνπξγία ηζηνηφπνπ γηα ηα ΚΔΠ 

 
 

ηα πιαίζηα κίαο ακθίδξνκεο ζρέζεο κε ην θνηλφ, δηφηη ηα ΚΔΠ ππάξρνπλ γηα ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν λένο ηζηφηνπνο (site): 

https://www.kep.gov.gr, πνπ πεξηέρεη πνιιέο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. ε απηφλ, ν 

πνιίηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εχθνιεο θαη γξήγνξεο αλαδήηεζεο φπνηνπ ζέκαηνο 

ηνλ απαζρνιεί. Ζ γλσζηαθή βάζε ηεο αλαδήηεζεο (Φεθηαθφο βνεζφο / chatbot) 

εκπινπηίδεηαη ζπλερψο κε πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο θάζε θνξά πνπ παξέρνληαη απφ ηα 

https://www.kep.gov.gr/
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ΚΔΠ θαη ν πνιίηεο κπνξεί βάδνληαο νιφθιεξε ιέμε ή θξάζε θιεηδί λα αλαδεηήζεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηε ζηηγκή πνπ ηηο ρξεηάδεηαη (24 ψξεο ην 

24σξν, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα, 365 εκέξεο ην ρξφλν) ρσξίο θαζπζηεξήζεηο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν ππνβνήζεζεο ηεο επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ 

βαζίδεηαη ζε ζχγρξνλνπο αιγφξηζκνπο κεραληθήο εθκάζεζεο (machine learning) θαη 

επεμεξγαζία γξαπηήο θπζηθήο γιψζζαο (natural language processing). Ο Φεθηαθφο 

Βνεζφο αιιεινεπηδξά κε ηνλ πνιίηε θαηαιαβαίλνληαο θαη απαληψληαο ζε γξαπηά 

ζρφιηα θαη εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη, πξνάγνληαο ηελ άκεζε θαη γξήγνξε εμππεξέηεζε 

θαη πξνσζψληαο ηε δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ησλ ΚΔΠ. 

ηνλ ηζηφηνπν θηινμελνχληαη επίζεο ζεκεία κεηάβαζεο ζηελ εμππεξέηεζε κε 

ηειεδηάζθεςε (MyKepLive), ζηηο ειεθηξνληθέο αηηήζεηο απφ gov.gr θαη ζχλδεζε κε 

ηε ζπξίδα ηνπ πνιίηε, αιιά θαη ζχλδεζε κε ηε δπλαηφηεηα θιεηζίκαηνο ειεθηξνληθνχ 

ξαληεβνχ κέζσ ηεο Πιαηθφξκαο ησλ Δπηζθέςεσλ ζε ΚΔΠ. Με ηε ρξήζε ελφο ράξηε 

ηεο Δπηθξάηεηαο κπνξεί ν πνιίηεο λα πινεγεζεί ζηα ππάξρνληα θαη ιεηηνπξγνχληα 

ΚΔΠ, αλά Ννκφ θαη Γήκν θαη ζηε ζπλέρεηα λα δεη ηα αλαιπηηθά ηνπο ζηνηρεία 

(Γηεχζπλζε, Σειέθσλν, Χξάξην Λεηηνπξγίαο, E-mail). Παξέρνληαη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γλσξηκίαο κε ηνλ ζεζκφ ησλ ΚΔΠ, θαη ν πνιίηεο κπνξεί λα ελεκεξσζεί 

γηα ηηο πην ζπρλέο δηαδηθαζίεο, γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθάζηνηε δηαδηθαζία θαη γηα ηνπο ηξφπνπο ηεο εμππεξέηεζεο ηεο θάζε δηαδηθαζίαο, 

φπσο θαη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε επηρεηξήζεηο κέζσ ησλ ΚΔΠ, ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάζε ππεξεζία, ηνπο ηξφπνπο εμππεξέηεζεο 

θαη ηηο ππεξεζίεο αδεηνδνηήζεσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα ΚΔΠ πξνο φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο. Σα ηειεπηαία λέα πνπ αθνξνχλ ζηα ΚΔΠ θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο 

θηινμελνχληαη ζηνλ ηζηφηνπν, ελψ επίζεο παξέρνληαη νδνί κεηάβαζεο ζηελ Δληαία 

Φεθηαθή Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο - gov.gr θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ΔΔ, πνπ 

είλαη ην Your Europe. Σέινο, θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, ζηελ Φεθηαθή Βηβιηνζήθε ν 

πνιίηεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη λφκνπο, ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο ζρεηηθά 

κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηεθπεξαηψλνπλ: Γλήζην 

ππνγξαθήο – Δπηθχξσζε - Μέζα ηαπηφηεηαο, Γηαδηθαζίεο ΚΔΠ, Λεηηνπξγηθά ζέκαηα 

ησλ ΚΔΠ (Γηαιεηηνπξγηθφηεηεο θ.α.), Οξγαλσηηθά ζέκαηα ησλ ΚΔΠ, Γηαδηθαζίεο 

ΚΔΠ - ΔΚΔ, θαη Φεθηαθή Δμππεξέηεζε ηνπ Πνιίηε, αιιά θαη Θέκαηα ηνπ 

Πξνζσπηθνχ ησλ ΚΔΠ. Δίλαη κία ιεηηνπξγηθή θαη ρξήζηκε ζχλνςε θαη απνζεηήξην 
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γλψζεο ηφζν γηα ηνπο πνιίηεο φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ππαιιήινπο ησλ ΚΔΠ.  

 

2.6  Μειέηε πεξίπησζεο εμππεξέηεζεο πνιίηε 

 

Έιιελαο πνιίηεο πξνζθνκίδνληαο εμνπζηνδφηεζε γξακκέλε ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

ηεο Υ.Α πξνο εθείλνλ, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ππνγξαθήο ηεο απφ δεκφζην 

ππάιιειν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη κε ηελ επηζεκείσζε " Πηζηνπνηψ ην 

γλήζηνλ ηεο ππνγξαθήο. Ζ Υ.Α. ππέγξαςε ζηελ παξνπζία κνπ". Ζ εμνπζηνδφηεζε 

θέξεη ζηξνγγπιή ζθξαγίδα ηνπ κε εζλφζεκν. 

 

Βάζεη ηεο εμνπζηνδφηεζεο, ε εληνιέαο εμνπζηνδνηεί ηνλ εληνινδφρν ηεο λα εθδψζεη 

εθ κέξνπο ηεο απφ ηα ΚΔΠ, ΑΜΚΑ. 

 

Α. Σαπηνπνίεζε εληνινδφρνπ: 

 φηαλ πξφθεηηαη γηα Έιιελεο πνιίηεο, ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή ην δηαβαηήξην 

ή ηελ άδεηα νδήγεζεο ή ην αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο (άξζξν 25 ηνπ 

λ.3731/2008-ΦΔΚ 263/Α  /23-12-2008), είηε ζε ηζρχ είηε φρη, 

 ζηελ πεξίπησζε πνιηηψλ Κξάηνπο-Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην 

ηζρχνλ δειηίν ηαπηφηεηαο ή ην δηαβαηήξην ηεο Υψξαο ηνπο, 

 ζηηο πεξηπηψζεηο ππεθφσλ ηξίηεο ρψξαο, ην ηζρχνλ δηαβαηήξην ή άιιν 

ηαμηδησηηθφ έγγξαθν πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο, θαζψο θαη 

ηε ζεψξεζε εηζφδνπ ζηε Υψξα καο ή ηελ άδεηα δηακνλήο πνπ απνδεηθλχεη φηη 

έρνπλ εηζέιζεη θαη δηακέλνπλ λφκηκα ζηε Υψξα. Άιιε πεξίπησζε είλαη ην 

Γειηίν Αηηνχληνο Γηεζλή Πξνζηαζία (Τ.Α. 4831/ΦΔΚ 1841/ Β /29.07.2013), 

ζε φζνπο έρεη ρνξεγεζεί άζπιν. 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα Έιιελα πνιίηε, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο 

εγθπξφηεηαο ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

δηαιεηηνπξγεθφηεηαο κε ηελ ΔΛ.Α πνπ έρνπλ ηα ΚΔΠ ζηε δηάζεζή ηνπο. 

Δάλ ην ΑΓΣ εκθαληζηεί σο έγθπξν ν/ε ππάιιεινο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζην 

επφκελν βήκα, αλ ε εθαξκνγή δελ επηζηξέςεη θακηά έλδεημε (πρ πξφζθαην ΑΓΣ ην 

νπνίν δελ έρεη θαηαρσξηζηεί αθφκε ζηε βάζε) ηφηε ν/ε ππάιιεινο θάλεη νπηηθφ 
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έιεγρν, θαηά ηα ζπλήζε, γηα ηπρφλ ελδείμεηο πιαζηφηεηαο ηνπ ηαπηνπνηεηηθνχ 

εγγξάθνπ. 

 

Β. Μπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ε παξαπάλσ εμνπζηνδφηεζε ε νπνία δελ θέξεη 

θξαγίδα Υάγεο; 

χκθσλα κε ηελ αξ. πξση. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/25014(ΠΔ)/11-02-2013 (ΑΓΑ: 

ΒΔΓΓΥΗΟΦ) Δγθχθιην ηεο η. Γηεχζπλζεο ρέζεσλ Κξάηνπο-Πνιίηε ηνπ η. 

Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα: 

«Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ή κε αιινδαπψλ 

ζπκβνιαηνγξαθηθψλ πιεξεμνπζίσλ εγγξάθσλ» (επηζπλάπηεηαη αληίγξαθν) 

αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα: «Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηφ ζηελ 

Διιάδα πιεξεμνχζην, ην νπνίν έρεη θαηαξηηζζεί ζηελ αιινδαπή θαη ζχκθσλα σο 

πξνο ηνλ ηχπν κε ην δίθαην ηεο πνιηηείαο, ζηελ νπνία θαηαξηίζζεθε, εάλ κελ ε 

πνιηηεία φπνπ θαηαξηίζζεθε ην πιεξεμνχζην έρεη πξνζρσξήζεη ζηελ χκβαζε ηεο 

Υάγεο ηνπ 1960, ε νπνία θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 1497/1984, πξέπεη λα θέξεη ηελ 

πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν απηφ επηζεκείσζε (APOSTILLE), άιισο ηε ζεψξεζε 

ηνπ Έιιελα Πξνμέλνπ. πλεπψο, νη Γηνηθεηηθέο Αξρέο θαη ηα ΚΔΠ ηεο Υψξαο 

νθείινπλ λα απνδέρνληαη ηα πιεξεμνχζηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ 

αιινδαπή, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο, θαηά ηα αλσηέξσ, πξνυπνζέζεηο». 

 

Δλ πξνθεηκέλσ ην επίκαρν πιεξεμνχζην έγγξαθν είλαη ηδησηηθφ θαη φρη 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην, έρεη ζπληαρζεί ζηελ αιινδαπή θαη εκπίπηεη σο 

ηδησηηθφ αιινδαπφ έγγξαθν ζηελ θαηεγνξία εγγξάθσλ πνπ απαηηείηαη ε επίζεζε ηεο 

επηζεκείσζεο ηεο θξαγίδαο ηεο Υάγεο (APOSTILLE).  

 

Πεξαηηέξσ, δπλάκεη ηεο χκβαζεο Ννκηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζε ζέκαηα Αζηηθνχ, Οηθνγελεηαθνχ, 

Δκπνξηθνχ θαη Πνηληθνχ Γηθαίνπ (ηελ νπνία ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία έρεη θπξψζεη 

κε ην Νφκν 55/84) θαη εηδηθφηεξα ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 12 νη εμνπζηνδνηήζεηο 

θαη ηα πιεξεμνχζηα πνπ ζπληάζζνληαη ζηελ Κχπξν είηε απφ δηθεγφξνπο είηε απφ 

πηζηνπνηνχληεο ππαιιήινπο επηζεκεηψλνληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά απφ ηηο 

ειιεληθέο δεκφζηεο αξρέο. 
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Καηφπηλ φισλ ησλ πξνεθηεζέλησλ, ην ΚΔΠ δελ κπνξεί λα θάλεη απνδεθηή ηελ 

παξνχζα εμνπζηνδφηεζε άλεπ επηζεκείσζεο ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο (apostille), 

δηαθνξεηηθά ε ελδηαθεξφκελε κπνξεί λα πξνβεί ζε εμνπζηνδφηεζε κε ζεψξεζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ ην Πξνμελείν ηεο Υψξαο καο ή ζηελ έθδνζε 

ειεθηξνληθήο εμνπζηνδφηεζεο απφ ην gov.gr. 

 

Γ. Γχλαηαη λα εμππεξεηεζεί ν εληνινδφρνο γηα ηε δηαδηθαζία απφδνζεο ΑΜΚΑ 

ζηελ Υ.Α; 

 

Δθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απφδνζεο ΑΜΚΑ ζηε Υ.Α, ζχκθσλα κε ηηο 

ηξέρνπζεο εγθχθιηεο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, 

ν εληνινδφρνο δχλαηαη λα εμππεξεηεζεί σο εθπξφζσπνο ηεο Υ.Α γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, δπλάκεη ηεο πξφβιεςεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΚΤΑ 

Αξηζκ. νηθ.7791/245/Φ80321 (ΦΔΚ 596/Β/2009) ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Αληί ηνπ 

ππφρξενπ κπνξεί λα πξνζέιζεη εθπξφζσπφο ηνπ, αξθεί λα πξνζθνκίζεη ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Σα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ 

θαηαρσξνχληαη ππνρξεσηηθά.». 
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3. Δληαία Φεθηαθή πχιε gov.gr / Θπξίδεο ΚΔΠ 

 

3.1    Θεζκηθφ Πιαίζην Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο (Ν. 4727/2020) 
 

 

Ο Νφκνο 4727/2020 απνηειεί έλα κνλαδηθφ, εληαίν λνκνζεηηθφ θείκελν κε 

αληηθείκελν ηε ξχζκηζε ζεκάησλ ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο ζην δεκφζην ηνκέα. ην 

λφκν ζπγθεληξψλνληαη θαη επηθαηξνπνηνχληαη πάλσ απφ 120 δηαηάμεηο απφ 

δηάζπαξηα λνκνζεηήκαηα ηνπιάρηζηνλ 15 εηψλ, ελψ πξνζηίζεληαη θαη λέεο δηαηάμεηο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηεζεί ε απαξαίηεηε ζεζκηθή θαη λνκνζεηηθή βάζε πάλσ ζηελ 

νπνία ζα εμειηρζεί ην Φεθηαθφ Κξάηνο ηελ επφκελε δεθαεηία. Ο λφκνο, κέζα απφ ηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ, επηδηψθεη:  

(α) λα εμππεξεηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο, φπσο έρνπλ ηεζεί ζην λ. 

4622/2019 γηα ην Δπηηειηθφ Κξάηνο πξνθεηκέλνπ ηφζν νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο 

φζν θαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη λα κελ ρξεηάδεηαη λα αλαηξέρνπλ ζε κηα παλζπεξκία 

δηαηάμεσλ θαη  

(β) λα εμνπιίζεη ην Κξάηνο, πξνθεηκέλνπ απηφ λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφδεηαη 

ζηηο ηαρέσο εμειηζζφκελεο θαη πνιιέο θνξέο θαηλνκεληθά αληηθξνπφκελεο, 

ηερλνινγηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο θαη λα απνηειέζεη επηηαρπληή ησλ εμειίμεσλ 

απηψλ ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πξνζηαηεχνληαο παξάιιεια 

ην δεκφζην ζπκθέξνλ.  

Ο λφµνο πξνβιέπεη θαη ξπζµίδεη ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία θαη ζπλαιιαγή µεηαμχ 

ησλ θνξέσλ ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα. Ζ πξναγσγή ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαη 

αληαιιαγήο εγγξάθσλ απνζθνπεί ζηε µείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ θνξέσλ 

ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα (δηαθίλεζε έγραξησλ εγγξάθσλ, θφζηνο αλαπαξαγσγήο 

εγγξάθσλ θ.ιπ.). Ζ άµεζε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία µεηαμχ ησλ ρεηξηζηψλ µηαο 

δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο µεηψλεη ηνλ απαηηνχµελν ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο, απειεπζεξψλνληαο θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν πφξνπο γηα ηε δεµφζηα 

δηνίθεζε.  

Με ηνλ λφκν: 
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 Δπαλαθαζνξίδνληαη νη γεληθέο αξρέο ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, ηεο παξαγσγήο έγθπξσλ, αθέξαησλ, θαη 

επηθαηξνπνηεκέλσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη δεδνκέλσλ, ηεο αξρήο 

ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 

ηδησηηθφηεηαο. 

 Θεζκνζεηνχληαη νινθιεξσκέλεο ξπζκίζεηο γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ 

εγγξάθσλ θαη ηελ ειεθηξνληθή δηαθίλεζή ηνπο θαη εηζάγνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ 

ηζρχ ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ κεηά ηελ εθηχπσζή ηνπο. Πξνβιέπεηαη φηη 

έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη κε ρξήζε εγθεθξηκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ή 

εγθεθξηκέλεο ειεθηξνληθήο ζθξαγίδαο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά απφ ηνπο 

θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο 

νληφηεηεο θαηά ηελ ειεθηξνληθή δηαθίλεζή ηνπο. Σέινο, ε ηζρχο ησλ 

ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ 

επεθηείλεηαη θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ελψπηνλ φισλ ησλ δηθαζηεξίσλ, κε 

ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηθνλνκηθψλ δηαηάμεσλ. 

 Πξνβιέπεηαη φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη θακία παξέθθιηζε θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο δηαδηθαζίαο απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ, θαηαξγψληαο 

θαηλφκελα απζαηξεζίαο θαη πεξηηηήο γξαθεηνθξαηίαο. 

Μεηαμχ άιισλ, κέζσ ηνπ λφκνπ 4727/2020: 

 Οξίδνληαη κε ηξφπν ζαθή νη έλλνηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ςεθηαθή 

δηαθπβέξλεζε θαη ηίζεληαη νη γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο 

ζρεηηθήο πνιηηηθήο. 

 Καζηεξψλεηαη ε Βίβινο Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ σο ην βαζηθφ ζεκείν 

αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ ςεθηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο. 

 Καζηεξψλεηαη 12ςήθηνο Πξνζσπηθφο Αξηζκφο (Π.Α.) σο αλαγθαίνο αξηζκφο 

ππνρξεσηηθήο επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην Γεκφζην. 

 Ρπζκίδνληαη αλαιπηηθά δεηήκαηα ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ 

εγγξάθσλ. 
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 Σν Γεκφζην νξγαλψλεηαη ζε ςεθηαθά πξφηππα, θαζψο δεκηνπξγείηαη 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δηαθίλεζεο εγγξάθσλ ηφζν εληφο ηνπ ηδίνπ θνξέα, φζν 

θαη κεηαμχ θνξέσλ, κε ηε ρξήζε ελφο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 

δηαθίλεζεο εγγξάθσλ. 

 Οξίδεηαη ε Δληαία Φεθηαθή Πχιε (Δ.Φ.Π.) ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (gov.gr) σο 

ην θέληξν ςεθηαθήο εμππεξέηεζεο γηα ηελ παξνρή ςεθηαθψλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηδίσο γηα ηε δηαθίλεζε ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ, ε πξφζβαζε 

ζηα νπνία ζα γίλεηαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ γίλεηαη θαη γηα ηα απιά έγγξαθα. 

Δληζρχεηαη ην gov.gr κέζσ ηεο ράξαμεο ζπγθεθξηκέλεο αξρηηεθηνληθήο 

αλαθνξηθά κε ηε δνκή φισλ ησλ παξερφκελσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ απφ φινπο 

ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ.  

 Δλδπλακψλεηαη ε αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ηεο ζέζπηζεο 

επηπιένλ δπλαηνηήησλ απζεληηθνπνίεζεο (επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηαο). 

 Καζηεξψλεηαη ε ςεθηαθή ζπξίδα θάζε πνιίηε θαη θάζε θνξέα ζην gov.gr. 

 Ζ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή γηα ην Γεκφζην. Βεβαίσο, 

πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ κε ειεθηξνληθά 

κέζα επηθνηλσλίαο. 

 Σίζεληαη απζηεξέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηζηνζειίδσλ κε ζηφρν νη 

ηειεπηαίεο λα είλαη πξνζβάζηκεο απφ φινπο ηνπο πνιίηεο, ηδίσο απφ άηνκα κε 

αλαπεξία. 

 Ρπζκίδνληαη γηα πξψηε θνξά νινθιεξσκέλα θαη κε ζαθήλεηα δεηήκαηα 

ειεθηξνληθψλ ζθξαγίδσλ θαη ππνγξαθψλ. 

 Γεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο γηα ηελ επξεία αμηνπνίεζε αλνηρηψλ 

αλσλπκνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε αλάπηπμεο 

εθαξκνγψλ ηερλεηήο λνεκνζχλεο. 

 Δληάζζεηαη ζην λφκν ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πιαίζην ηεο 

Γηαχγεηαο, ζην πιαίζην ηεο θσδηθνπνίεζεο. 

 Μεηψλνληαη νη νπξέο κέζσ ηεο εθηεηακέλεο εθαξκνγήο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

ζην Γεκφζην – δειαδή ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ππεξεζηψλ θαη κεηξψσλ. ηφρνο, 

είλαη ε δξαζηηθή κείσζε ηεο δηαθίλεζεο εγγξάθσλ θαη ε ππνθαηάζηαζή ηνπο κε 

δηαθίλεζε πιεξνθνξίαο. 
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 Δπηθαηξνπνηείηαη θαη εληζρχεηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Νέθνπο 

Γεκφζηνπ Σνκέα (G-Cloud), ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Νέθνπο Σνκέα Έξεπλαο θαη 

Δθπαίδεπζεο (RE-Cloud) θαη ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Νέθνπο Σνκέα Τγείαο (H-Cloud) 

απφ φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζεζκνζεηείηαη ε αξρή ηνπ First Cloud 

Policy. 

 Θεζκνζεηείηαη ην Δζληθφ Μεηξψν Γηαδηθαζηψλ ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη φιεο νη 

ςεθηαθέο ή θπζηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα, αλεμαξηήησο εάλ αθνξνχλ 

παξνρή δεκφζηαο ππεξεζίαο ζε πνιίηεο ή θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ή 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

 Πξνσζείηαη ε άκεζε είζνδνο ηεο ρψξαο ζηελ επνρή ηνπ 5G κέζσ ηεο ξχζκηζεο 

δεηεκάησλ θάζκαηνο. 

 Καηαξγείηαη ην fax ζην Γεκφζην. 

 Δληζρχεηαη ε απνδεηθηηθή ηζρχο ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ζηα δηθαζηήξηα. 

 

πλνιηθά, κε ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην ελαξκνλίδεηαη ε Διιάδα κε ηα Δπξσπατθέο 

Οδεγίεο αλαθνξηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη εηζέξρεηαη άκεζα θαη εκπξάθησο ζηελ 

ςεθηαθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 

3.1.1 Πξνζσπηθφο Αξηζκφο (Π.Α.)  

 

 

Σελ ζεκαληηθφηεξε ξχζκηζε ηνπ Ν.4727/2020 απνηειεί ε  ζεζκνζέηεζε ηνπ 

Πξνζσπηθνχ Αξηζκνχ (Π.Α.) (Κεθάιαην Γ‟, άξζξν 11). πγθεθξηκέλα 

θαζηεξψλεηαη  Πξνζσπηθφο Αξηζκφο (Π.Α.), ν νπνίνο απνηειεί ππνρξεσηηθφ ζηνηρείν 

γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε 

ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Χζηφζν, φπσο δηεπθξηλίδεηαη ζηελ αηηηνινγηθή 

έθζεζε ηνπ λφκνπ, ε ρξήζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπ Π.Α. δελ ζπλεπάγεηαη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ νχηε ηελ 

παξνρή δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πξνο απηφ. Ζ επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ Π.Α. θαη ησλ ζηνηρείσλ θπζηθήο 

ή ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο.  
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Ο Π.Α. απνηειείηαη απφ δψδεθα (12) αιθαξηζκεηηθά ζηνηρεία, εθ ησλ νπνίσλ 

ηνπιάρηζηνλ ηα ελλέα (9) ηειεπηαία είλαη αξηζκεηηθά, θαη ρνξεγείηαη άπαμ ζην 

θπζηθφ πξφζσπν, ελψ δελ κεηαβάιιεηαη θαη απελεξγνπνηείηαη κε ηνλ ζάλαην ή ηελ 

θήξπμε ζε αθάλεηα ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ. Κξηηήξηα γηα ηελ απφδνζε Π.Α. είλαη 

είηε ηα θξηηήξηα γηα ηε ιήςε Α.Φ.Μ. είηε ηα θξηηήξηα γηα ηε ιήςε Α.Μ.Κ.Α., ν 

νπνίνο ιακβάλεηαη θαηά ηε γέλλεζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Σα ελλέα 

(9) ηειεπηαία αξηζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ Π.Α. απνηεινχλ ηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ. χκθσλα κε ηελ εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ 

Ν. 4727/2020, κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα δεηήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ρνξήγεζεο ηνπ Π.Α., θαζψο θαη νη κεραληζκνί αζθαιείαο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ.  

Με ηελ θαζηέξσζε ηνπ Π.Α. ζπληειείηαη κεγάιε ηνκή ζηε δηαδηθαζία απινπνίεζεο 

θαη απηνκαηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηαπηνπνίεζεο ηνπ θάζε θπζηθνχ πξνζψπνπ. 

Γηεπθνιχλεηαη θαη απινπνηείηαη έηζη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, δεδνκέλνπ φηη ζην άκεζν κέιινλ ν Π.Α. 

ζα απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ πνπ ζα θαιείηαη λα ρξεζηκνπνηεί ν θάζε πνιίηεο γηα 

ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ κε δεκφζηνπο θνξείο. Καη‟ απηφλ 

ηνλ ηξφπν, εμαιείθεηαη ην θαηλφκελν έλα θπζηθφ πξφζσπν λα εκθαλίδεηαη «κε πνιιά 

πξφζσπα» έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ. 

Ο Π.Α. ζα αλαγξάθεηαη ζηηο λέεο ηαπηφηεηεο πνπ αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ λα 

εθδίδνληαη ην 2024. 

 

3.1.2 Ζιεθηξνληθέο ππνγξαθέο θαη ζθξαγίδεο 

 

Ζ «λνκηκνπνίεζε» ελφο εγγξάθνπ ηζνδπλακνχζε αλέθαζελ κε ηελ ππνγξαθή πνπ 

απηφ έθεξε. Σα ειεθηξνληθά έγγξαθα ηείλνπλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα 

«παξαδνζηαθά» ρεηξφγξαθα, αληίζηνηρα θαη ε ππνγξαθή ηνπ ζπληάθηε γίλεηαη 
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ειεθηξνληθή. Οη ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο πνπ παξάγνληαη κε ηε βνήζεηα ηεο 

θξππηνγξαθίαο, απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξα αμηφπηζηε κέζνδν γηα ηελ ππνγξαθή 

ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ. Οη ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο εθπιεξψλνπλ απηφλ ηνλ ζθνπφ 

θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ηδηφρεηξεο ππνγξαθήο εθφζνλ κε απηέο εμαζθαιίδεηαη: 

 ε γλεζηφηεηα ηνπ ππνγξαθφκελνπ εγγξάθνπ θαζψο θαη άιιεο απαηηήζεηο 

φπσο 

 ε αθεξαηφηεηα (φηη δειαδή δελ αιινηψζεθε κέρξη λα θηάζεη ζηνλ 

πξννξηζκφ ηνπ), 

 ε κε απνπνίεζε ηεο επζχλεο ηνπ ππνγξάθνληα (ζα πξέπεη δειαδή κε 

θάπνην ηξφπν ε ππνγξαθή λα ζπλδέεηαη κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

πξφζσπν). 

Οη ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο πνπ παξάγνληαη κε ρξήζε θξππηνγξαθηθψλ κεζφδσλ, δελ 

πξνζζέηνπλ θάηη ζην ίδην ην ειεθηξνληθφ έγγξαθν νχηε πξνθαινχλ θάπνηνπ είδνπο 

αιινίσζε ζην θνξέα ηνπ. Αληίζεηα, ζπλνδεχνπλ ην έγγξαθν θαη ζπζρεηίδνληαη 

ινγηθά κε απηφ θαη κε ηνλ ππνγξάθνληα θαη κάιηζηα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ 

επηηξέπνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ, ρσξίο απηή λα αθήζεη θάπνηα ίρλε. Μηα 

έγθπξε ειεθηξνληθή ππνγξαθή δίλεη ζηνλ παξαιήπηε ηελ πηζηνπνίεζε φηη ην κήλπκα 

πνπ δεκηνπξγήζεθε αλήθεη ζηνλ απνζηνιέα πνπ ην ππέγξαςε ειεθηξνληθά θαη φηη 

δελ αιινηψζεθε-παξαπνηήζεθε θαηά ηελ κεηαθνξά. Έρεη επηβεβαησηηθή ιεηηνπξγία (ν 

παξαιήπηεο είλαη βέβαηνο φηη ην κήλπκα πνπ παξαιακβάλεη αλήθεη ζηνλ απνζηνιέα 

ρσξίο αιινηψζεηο). 

Οη Ζιεθηξνληθέο Τπνγξαθέο/θξαγίδεο έρνπλ εδξαησζεί ζηελ Διιάδα θαη νινέλα 

επεθηείλεηαη ε ρξήζε ηνπο ζε δηαδηθαζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα. Σν 

λνκηθφ πιαίζην, πνπ μεθίλεζε ην 2001 κε ην ΠΓ 150/2001, είλαη πιήξεο θαη θαιχπηεη 

απφιπηα ηηο Δγθεθξηκέλεο Ζιεθηξνληθέο Τπνγξαθέο θαη θξαγίδεο, εηδηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Ν.2727/2020. Σα βαζηθά λνκηθά θείκελα ζρεηηθά κε Δγθεθξηκέλεο 

Ζιεθηξνληθέο Τπνγξαθέο/θξαγίδεο, είλαη: 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) 910/2014 

 Νφκνο 4727/2020 (ΦΔΚ Α‟ 184/23-9-2020) 

 Καλνληζκφο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο ηεο ΔΔΣΣ 

837/1Β/30.11.2017 (Β΄ 4396) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/640620
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/apofaseis_eett/kanonistikes_apofaseis_eett/AP837_001B.pdf
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Δγθεθξηκέλνη Πάξνρνη Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο  

Ζ ίδηα ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή δελ παξέρεη επαξθή καξηπξία γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

ππνγξάθνληνο. Γηα λα εμαζθαιηζηεί απηφ, απαηηείηαη επηπιένλ «καξηπξία», ε νπνία 

λα ζπλδέεη ην θιεηδί ππνγξαθήο (ή φπνηα άιιε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην 

ζθνπφ απηφ) κε ηνλ ίδην ηνλ ππνγξάθνληα. ην ζεκείν απηφ ππεηζέξρνληαη νη Αξρέο 

Πηζηνπνίεζεο κέζσ ησλ Δγθεθξηκέλσλ Παξφρσλ Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο, νη 

νπνίνη εθδίδνπλ ηα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά, ηα νπνία πεξηέρνπλ ζηνηρεία ηαπηφηεηαο 

(π.ρ. νλνκαηεπψλπκν) ηνπ θαηφρνπ θαη ην δεκφζην θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, 

πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπηεί ε ππνγξαθή ηνπ ζε θάπνην έγγξαθν. 

 

Ο Καλνληζκφο 910/2014 (ΔΔ) ζην Κεθάιαην 3 πεξηγξάθεη ην πιαίζην παξνρήο 

ππεξεζηψλ εκπηζηνζχλεο νη νπνίεο είλαη αλαγλσξηζκέλεο θαη έκπηζηεο ζε φια ηα 

Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλάκεζα ζηηο «Δγθεθξηκέλεο» Τπεξεζίεο 

Δκπηζηνζχλεο, βξίζθνληαη νη παξαθάησ νη πην δεκνθηιείο, είλαη: 

1. Δγθεθξηκέλεο Ζιεθηξνληθέο Τπνγξαθέο  

2. Δγθεθξηκέλεο Ζιεθηξνληθέο θξαγίδεο  

3. Δγθεθξηκέλε Υξνλνζήκαλζε 

«Δγθεθξηκέλνο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο» είλαη έλα θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν πνπ παξέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο εγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο εκπηζηνζχλεο θαη 

έρεη αλαγλσξηζηεί σο ηέηνηνο, λα ιάβεη δειαδή ζρεηηθή έγθξηζε αλά ππεξεζία 

εκπηζηνζχλεο απφ ηνλ επνπηηθφ θνξέα. Ο επνπηηθφο θνξέαο ηεο Διιάδαο είλαη ε 

Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ( ΔΔΣΣ) παξέρεη απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο ζηε δηεχζπλζε: 

https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Digita

lSignatures.   

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε φηη θάζε Δγθεθξηκέλνο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ 

Δκπηζηνζχλεο (ΔΠΤΔ) έρεη αμηνινγεζεί απφ αλεμάξηεην Φνξέα Πηζηνπνηήζεσλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο Δγθεθξηκέλεο Τπεξεζίεο. Οη αμηνινγήζεηο απηέο επαλεμεηάδνληαη απφ 

https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures
https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures
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ηνλ επνπηηθφ θνξέα (ΔΔΣΣ) πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ηελ απφδνζε ηνπ 

“Δγθεθξηκέλνπ” ηίηινπ ζηνλ Πάξνρν γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε “Δγθεθξηκέλε” 

ππεξεζία εκπηζηνζχλεο μερσξηζηά. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, έρεη δεκηνπξγήζεη έλαλ ηζηνρψξν πνπ απνηππψλεη ηνπο 

Δγθεθξηκέλνπο Παξφρνπο Δκπηζηνζχλεο ζε θάζε Κξάηνο Μέινο, θαη ηηο 

Δγθεθξηκέλεο Τπεξεζίεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα θάζε Πάξνρν. Αθνινπζεί ν 

ζχλδεζκνο πνπ αλαθέξεη ηνπο Παξφρνπο εηδηθά γηα ηελ Διιάδα: 

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/EL 

 

ΥΖΜΑ 3.1: ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΗ ΠΑΡΟΥΟΗ ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Σα ΚΔΠ σο κέξνο ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

 

Σν Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο  έρεη δηακνξθψζεη ην νξγαλσηηθφ θαη 

ζεζκηθφ πιαίζην, θαζψο θαη ηνλ απαξαίηεην δηνηθεηηθφ κεραληζκφ, ψζηε αθελφο λα 

είλαη θαζ' φια ζχλλνκεο νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη αθεηέξνπ λα κπνξνχλ λα 

θαιπθζνχλ νη αλάγθεο φισλ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζηα ζρεηηθά ζέκαηα. Ζ 

Τπνδνκή Γεκφζηνπ Κιεηδηνχ, φπσο νλνκάδεηαη ε ππνδνκή ελφο παξφρνπ ππεξεζηψλ 

εκπηζηνζχλεο,  πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί βαζίδεηαη ζε κηα ηεξαξρηθά θαηαλεκεκέλε 

δνκή αξκνδηνηήησλ. Δηδηθφηεξα, ε νξγαλσηηθή δνκή θαη δηάξζξσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

κεραληζκνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπνδνκήο Γεκφζηνπ Κιεηδηνχ 

πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, έρεη σο εμήο: 

 

 Αξρή Πηζηνπνίεζεο: ε νληφηεηα πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ ηερληθή δηαρείξηζε 

ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ή ειεθηξνληθήο ζθξαγίδαο ή 

ειεθηξνληθήο ρξνλνζθξαγίδαο γηα νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο ηνπο. 

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/EL
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 Αξρή Δγγξαθήο: ε νληφηεηα πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θπζηθψλ 

ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ νληνηήησλ. 

 Δληεηαικέλα Γξαθεία:  αλαθέξνληαη ζηηο Αξρέο Δγγξαθήο θαη είλαη 

αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ έθδνζεο, αλαζηνιήο ηζρχνο, 

αλάθιεζεο θαη αλαλέσζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΖΜΑ 3.2: ΗΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΓΟΜΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΛΔΗΓΗΟΤ - Ν.4727/2020 – ΆΡΘΡΟ 2 

 

Σα ΚΔΠ απνηεινχλ ηα Δληεηαικέλα Γξαθεία ηεο ΑΠΔΓ. 

 

Ζιεθηξνληθή ππνγξαθή - Δίδε Ζιεθηξνληθψλ Τπνγξαθψλ 

 

Ζ ειεθηξνληθή ππνγξαθή (eSignature) είλαη κηα ειεθηξνληθή έλδεημε φηη έλα Φπζηθφ 

Πξφζσπν έρεη πξφζεζε λα ζπκθσλήζεη κε ην πεξηερφκελν ελφο εγγξάθνπ ή κίαο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ππνγξαθή. Όπσο ε ηδηφρεηξε 

ππνγξαθή ζηνλ θπζηθφ θφζκν, ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή έρεη ηελ έλλνηα ηεο λνκηθήο 

δέζκεπζεο, δειαδή φηη ν ππνγξάθσλ πξνηίζεηαη λα δεζκεπηεί κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

ππνγεγξακκέλνπ εγγξάθνπ, ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν. χκθσλα κε ην Νφκν 4727/2020 

πνπ ελζσκαηψλεη νξηζκνχο ηνπ eIDAS, ππάξρνπλ δηάθνξα είδε “ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ”, κε ηνπο παξαθάησ νξηζκνχο: 

 

Αξρή Πηζηνπνίεζεο  

(ΑΠ) 

Αξρή 
Δγγξαθήο 

(ΑΔ) 

Δληεηαικέλα 
Γξαθεία (ΔΔ) 

Δληεηαικέλα 
Γξαθεία (ΔΔ) 

Δληεηαικέλα 
Γξαθεία (ΔΔ) 
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Όξνο Οξηζκφο 

Ζιεθηξνληθή 

ππνγξαθή 

(Ν. 4727 απ. 2 – 

παπ. 35) 

Γεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηα νπνία είλαη ζπλεκκέλα ζε άιια 

ειεθηξνληθά δεδνκέλα ή ζπζρεηίδνληαη ινγηθά κε άιια δεδνκέλα ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ππνγξάθνληα 

γηα λα ππνγξάθεη. 

Πξνεγκέλε 

ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή 

(Ν. 4727 απ. 2 – 

παπ. 49) 

Ζιεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ πιεξνί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

 ζπλδέεηαη θαηά ηξφπν κνλαδηθφ κε ηνλ ππνγξάθνληα 

 είλαη ηθαλή λα ηαπηνπνηεί ηνλ ππνγξάθνληα 

 δεκηνπξγείηαη κε δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο 

ηα νπνία ν ππνγξάθσλ κπνξεί, κε πςειφ βαζκφ εκπηζηνζχλεο, λα 

ρξεζηκνπνηεί ππφ ηνλ απνθιεηζηηθφ ηνπ έιεγρν, θαη 

 ζπλδέεηαη κε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ππνγξαθεί ζε ζρέζε κε 

απηήλ θαηά ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα αληρλεπζεί νπνηαδήπνηε 

επαθφινπζε ηξνπνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ 

Δγθεθξηκέλε 

ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή 

(Ν. 4727 απ. 2 – 

παπ. 20) 

Πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ δεκηνπξγείηαη απφ εγθεθξηκέλε 

δηάηαμε δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο θαη ε νπνία βαζίδεηαη ζε 

εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. 

ΥΖΜΑ  3.3: ΔΗΓΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ 

 

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφο ν νξηζκφο ηεο “Δγθεθξηκέλεο Ζιεθηξνληθήο Τπνγξαθήο”, 

πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε δχν αθφκα νξηζκνχο: 

N. 2727 Άξζξν 2-17: “εγκεκπιμένη διάηαξη δημιοςπγίαρ ςπογπαθήρ”: δηάηαμε 

δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο II 

ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 910/2014. 

Οη Δγθεθξηκέλεο Γηαηάμεηο Γεκηνπξγίαο Τπνγξαθήο (ΔΓΓΤ) ππάξρνπλ ζε δηάθνξεο 

κνξθέο (έμππλεο θάξηεο, θάξηεο SIM, θξππηνζπζθεπέο USB θ.α.), θαηά θαλφλα 

έρνπλ εηδηθή Πηζηνπνίεζε Αζθάιεηαο θαη έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο. Τπάξρνπλ θαη “Δμ απνζηάζεσο” ΔΓΓΤ νη 

νπνίεο δελ είλαη ζηελ θαηνρή ησλ ππνγξαθφλησλ αιιά ππφ ηε δηαρείξηζε/επνπηεία 

ελφο Δγθεθξηκέλνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο. 

N. 2727 Άξζξν 2-24:“εγκεκπιμένο πιζηοποιηηικό ηλεκηπονικήρ ςπογπαθήρ”: 

πηζηνπνηεηηθό ειεθηξνληθώλ ππνγξαθώλ πνπ εθδίδεηαη από εγθεθξηκέλν πάξνρν 
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ππεξεζηώλ εκπηζηνζύλεο θαη πιεξνί ηηο νξηδόκελεο ζην Παξάξηεκα I ηνπ Καλνληζκνύ 

(ΔΔ) 910/2014 απαηηήζεηο. 

Σν πηζηνπνηεηηθφ ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο είλαη έλα ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο θαη πεξηέρεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ θάηνρν ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. 

 

Ζιεθηξνληθή ζθξαγίδα - Δίδε Ζιεθηξνληθήο θξαγίδαο 

 

Ζ ειεθηξνληθή ζθξαγίδα Ννκηθνχ πξνζψπνπ (π.ρ. εηαηξείαο, νξγαληζκνχ) είλαη 

δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή πνπ επηζπλάπηνληαη ζε ειεθηξνληθφ έγγξαθν γηα λα 

απνδείμνπλ ηελ πξνέιεπζε ηνπ εγγξάθνπ θαη ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. Όπσο ε θπζηθή 

ζθξαγίδα ζην ζπκβαηηθφ θφζκν, έηζη θαη ε ειεθηξνληθή ζθξαγίδα έρεη ηελ έλλνηα 

ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο, δειαδή φηη ν νξγαληζκφο πνπ εηζάγεη ηε ζθξαγίδα, 

πξνηίζεηαη λα δεζκεπηεί κε ην πεξηερφκελν ηνπ ζθξαγηζκέλνπ εγγξάθνπ. 

Οκνίσο κε ηηο Ζιεθηξνληθέο Τπνγξαθέο, ππάξρνπλ: 

 Ζιεθηξνληθή ζθξαγίδα 

 Πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ζθξαγίδα 

 Δγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή ζθξαγίδα 

Όξνο Οξηζκφο 

Ζιεθηξνληθή ζθξαγίδα 

(Ν. 4727 αξ. 2 – παξ. 33) 

Γεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηα νπνία είλαη ζπλεκκέλα 

ζε άιια ειεθηξνληθά δεδνκέλα ή ζπζρεηίδνληαη ινγηθά κε 

άιια δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κε ζθνπφ ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πξνέιεπζεο θαη ηεο αθεξαηφηεηάο ηνπο. 

Ζ ειεθηξνληθή ζθξαγίδα ρξεζηκνπνηείηαη απφ λνκηθά 

πξφζσπα, λνκηθέο νληφηεηεο θαη θνξείο (δεκηνπξγνί 

ειεθηξνληθήο ζθξαγίδαο). 
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Πξνεγκέλε 

ειεθηξνληθή ζθξαγίδα 

(Ν. 4727 αξ. 2 – παξ. 48) 

Ζιεθηξνληθή ζθξαγίδα πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αθφινπζεο 

απαηηήζεηο:  

α) ζπλδέεηαη θαηά ηξφπν κνλαδηθφ κε ηνλ ππνγξάθνληα,  

β) είλαη ηθαλή λα ηαπηνπνηεί ηνλ ππνγξάθνληα,  

γ) δεκηνπξγείηαη κε δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθήο 

ππνγξαθήο ηα νπνία ν ππνγξάθσλ κπνξεί, κε πςειφ βαζκφ 

εκπηζηνζχλεο, λα ρξεζηκνπνηεί ππφ ηνλ απνθιεηζηηθφ ηνπ 

έιεγρν, θαη  

δ) ζπλδέεηαη κε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ππνγξαθεί ζε ζρέζε 

κε απηήλ, θαηά ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα αληρλεπζεί 

νπνηαδήπνηε επαθφινπζε ηξνπνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ 

δεδνκέλσλ. 

Δγθεθξηκέλε 

ειεθηξνληθή ζθξαγίδα 

(Ν. 4727 αξ. 2 – παξ. 18) 

Πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ζθξαγίδα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ 

εγθεθξηκέλε δηάηαμε δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθήο ζθξαγίδαο 

θαη ε νπνία βαζίδεηαη ζε εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ 

ειεθηξνληθήο ζθξαγίδαο. 

ΥΖΜΑ 3.4: ΔΗΓΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΦΡΑΓΗΓΧΝ 

Σερληθά νη ειεθηξνληθέο ζθξαγίδεο είλαη ην ίδην κε ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο. Ζ 

δηαθνξά ηνπο είλαη φηη εθδίδνληαη γηα λνκηθφ θαη φρη θπζηθφ πξφζσπν. Τπάξρνπλ 

θαη‟ αλαινγία Πξνεγκέλεο θαη Δγθεθξηκέλεο Ζιεθηξνληθέο θξαγίδεο 

Ζιεθηξνληθή Υξνλνζθξαγίδα (ρξνλνζήκαλζε) 

Ζ ειεθηξνληθή ρξνλνζήκαλζε είλαη δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηα νπνία 

ζπλδένπλ άιια δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

ζεκείν, ηεθκεξηψλνληαο φηη ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα ππήξραλ θαηά ην ρξνληθφ ζεκείν 

εθείλν. 

Ζ ρξνλνζήκαλζε ζπλήζσο ηνπνζεηείηαη ζε έλα έγγξαθν κέζσ κηαο ξχζκηζεο ηελ 

πξψηε θνξά πνπ ν ρξήζηεο απνθηά ηελ ειεθηξνληθή ηνπ ππνγξαθή. αλ δηαδηθαζία 

δειαδή δελ είλαη δηαθξηηή απφ ηελ ππνγξαθή. Απαηηεί ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν θάζε 

θνξά πνπ ππνγξάθνπκε έλα έγγξαθν. 

Μνξθέο Πηζηνπνηεηηθψλ Δγθεθξηκέλσλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνγξαθψλ 

Θα επηθεληξσζνχκε ζηα “Πηζηνπνηεηηθά Δγθεθξηκέλσλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνγξαθψλ”, 

απηά πνπ παξάγνπλ Δγθεθξηκέλεο Ζιεθηξνληθέο Τπνγξαθέο πνπ είλαη λνκηθά 

ηζνδχλακεο κε ηηο ηδηφρεηξεο ππνγξαθέο. 
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Κάζε Φεθηαθφ Πηζηνπνηεηηθφ έρεη έλα Ηδησηηθφ θαη έλα Γεκφζην Κιεηδί. Σν Ηδησηηθφ 

Κιεηδί είλαη απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ππνγξάθνληα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

Γεκφζην Κιεηδί πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ Φεθηαθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ, γηα λα εηζάγεη 

κηα Φεθηαθή Τπνγξαθή. Δηδηθά γηα ηα Πηζηνπνηεηηθά Δγθεθξηκέλεο Ζιεθηξνληθήο 

Τπνγξαθήο, ζχκθσλα κε ηνλ eIDAS ην Ηδησηηθφ Κιεηδί ηνπ ππνγξάθνληα πξέπεη λα 

θπιάζζεηαη ζε κηα εηδηθή “Δγθεθξηκέλε Γηάηαμε Γεκηνπξγίαο Τπνγξαθήο” (ΔΓΓΤ), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II ηνπ Καλνληζκνχ eIDAS. Απηέο νη εηδηθέο 

θξππηνζπζθεπέο δελ επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή ηνπ θιεηδηνχ άπαμ θαη ην θιεηδί 

δεκηνπξγεζεί εληφο κηαο ηέηνηαο ζπζθεπήο. 

Τπάξρνπλ δχν ηερλνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΔΓΓΤ: 

1. Σνπηθή ΔΓΓΤ ζηελ θαηνρή ηνπ ππνγξάθνληα (ζε κνξθή smart card, usb 

crypto-token, crypto-SIM) 

2. Δμ απνζηάζεσο ΔΓΓΤ πνπ βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρν ελφο Δγθεθξηκέλνπ 

Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο θαη δηαρεηξίδεηαη ην Ηδησηηθφ Κιεηδί γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ππνγξάθνληα ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ παξ. 3 ηνπ 

eIDAS. 

Καη ζηηο δχν ηερλνινγίεο, ην παξαγφκελν απνηέιεζκα πνπ είλαη ε Δγθεθξηκέλε 

Ζιεθηξνληθή Τπνγξαθή, έρεη αθξηβψο ηελ ίδηα λνκηθή ηζρχ θαη δελ δηαθέξεη ζε 

ηίπνηα. 

Καη ζηηο δχν ηερλνινγίεο, ν ππνγξάθσλ έρεη ζηελ απνθιεηζηηθή ηνπ θαηνρή ηα 

“δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο”. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν 

ππνγξάθσλ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηελ θξππηνζπζθεπή θαη θάπνην PIN 

ελεξγνπνίεζεο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ν ππνγξάθσλ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ 

δηαπηζηεπηήξηα πξφζβαζεο ζηελ ππεξεζία εμ απνζηάζεσο ΔΓΓΤ πνπ ηνπ έρεη δψζεη 

ν Πάξνρνο, θαη κηα γελλήηξηα θσδηθψλ κηαο ρξήζεο πνπ είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή 

θαηνρή ηνπ ππνγξάθνληα. 
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3.1.3 Μειέηε Πεξίπησζεο - Έιεγρνο ππνγξαθήο ζε έγγξαθν 

ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη έλα ππνγεγξακκέλν έγγξαθν πνπ έρεη αλνίμεη κε 

ην πξφγξακκα Adobe Reader. 

 
ΥΖΜΑ 3.5: ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 

 

ηελ θνξπθή ηνπ έγγξαθνπ (ζεκείν 1 εηθφλαο 3.5) παξνπζηάδεηαη ε έλδεημε φηη ην 

έγγξαθν πεξηέρεη ππνγξαθέο θαη είλαη έγθπξεο.  Με δηπιφ click πάλσ ζηελ 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή (ζεκείν 2 εηθφλαο 3.5) εκθαλίδεηαη ε εηθφλα ηνπ επφκελνπ 

ζρήκαηνο. 

πκπέξαζκα: 

Σερληθά, ε πξνεγκέλε θαη ε εγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηαπηίδνληαη. Ζ 

δηαθνξά ηνπο είλαη ην κέζν απνζήθεπζεο ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ 

θξππηνγξάθεζεο, ηνπ κπζηηθνχ αξρείνπ δειαδή πνπ έρεη απνδνζεί ζε θάζε 

ρξήζηε θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνγξαθή. 

o Αλ απνζεθεχεηαη ζηνλ ππνινγηζηή, ηφηε έρνπκε Πξνεγκέλε Ζιεθηξνληθή 

Τπνγξαθή 

o Αλ απνζεθεχεηαη ζε θάπνην κέζν πνπ ν ρξήζηεο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ (θάξηα 

ή usb token) ηφηε έρνπκε Δγθεθξηκέλε Ζιεθηξνληθή Τπνγξαθή 

Ννκηθή ηζρχ ηδηφρεηξεο ππνγξαθήο επέρεη κφλν ε εγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή. 

1 

2 
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ΥΖΜΑ 3.6: ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 

ηελ νζφλε απηή βιέπνπκε φηη ν ππνινγηζηήο έρεη ειέγμεη φηη: 

 Σν έγγξαθν δελ παξαπνηήζεθε κεηά ηελ ππνγξαθή (ζεκείν 1 εηθφλαο 3.6) 

 Ζ ηαπηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο είλαη έγθπξε (ζεκείν 2 εηθφλαο 3.6) 

 Σν αξρείν πεξηέρεη ρξνλνζήκαλζε (ζεκείν 3 εηθφλαο 3.6) 

 Ζ ειεθηξνληθή ππνγξαθή είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ 

910/2014 (ζεκείν 4 εηθφλαο 3.6) 

 Ζ Αξρή Πηζηνπνίεζεο πνπ έρεη δψζεη ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή βξίζθεηαη 

ζηελ Δπξσπατθή Λίζηα Δγθεθξηκέλσλ Παξφρσλ (ζεκείν 5 εηθφλαο 3.6) 

 

Αλ επηιέμνπκε λα δνχκε ην πηζηνπνηεηηθφ ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ηνπ ρξήζηε 

(ζεκείν 6 εηθφλαο 3.6) εκθαλίδεηαη ε εηθφλα ηνπ επφκελνπ ζρήκαηνο. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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ΥΖΜΑ 3.7: ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 

ην αξρείν απηφ παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ θάηνρν ηεο 

ππνγξαθήο, φπσο: 

 Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ππνγξαθήο (ζεκείν 1 εηθφλαο 3.7) 

 Ζ Αξρή Πηζηνπνίεζεο, ν πάξνρνο δειαδή ηεο ππνγξαθήο (ζεκείν 2 εηθφλαο 

3.7) 

 Αλ πξφθεηηαη γηα εγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή (ζεκείν 3 εηθφλαο 3.7) 

 

ηελ θαξηέια ιεπηνκέξεηεο εκθαλίδνληαη επηπιένλ ζηνηρεία γηα ηνλ θάηνρν ηεο 

ππνγξαθήο. 

1 

2 

3 
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3.1.4 Ζιεθηξνληθά Έγγξαθα – Ηδησηηθά/Γεκφζηα 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα ζην Ν. 4727/2020 

βξίζθεηαη ζε ελαξκφληζε κε ηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, θαηά ηξφπν ψζηε 

ν κελ Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο λα απνηειεί ηνλ νδεγφ γηα ηα έληππα 

έγγξαθα, ν δε Ν. 4727/2020 λα απνηειεί ηνλ νδεγφ γηα ηα αληίζηνηρα ειεθηξνληθά 

έγγξαθα. 

ηελ νπζία ν Ν.4727/2020 δηεπξχλεη ηελ έλλνηα ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ:  

 ΓΖΜΟΗΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: πνπ έρνπλ ζπληαρζεί θαηά ηνπο λφκηκνπο ηχπνπο, απφ 

ηνλ θαζ‟ χιελ θαη θαηά ηφπν αξκφδην δεκφζην ππάιιειν πνπ αζθεί δεκφζηα 

ππεξεζία 

 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΓΖΜΟΗΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Σα δεκφζηα έγγξαθα πνπ 

παξάγνληαη απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ρξήζε Σερλνινγίαο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ).  

Σα ειεθηξνληθά δεκφζηα έγγξαθα παξάγνληαη είηε πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλα κέζσ 

ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο γξαθείνπ είηε κέζσ ςεθηνπνίεζεο έληππνπ εγγξάθνπ. 

Όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε δεκνζίσλ εγγξάθσλ απφ ηνπο θνξείο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4727/2020, πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά 

µέζσ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). 

Οη βαζηθνί έιεγρνη πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε ζε έλα ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν 

έγγξαθν είλαη: 

 

 Πνηνο/νη είλαη νη ππνγξάθνληεο ηνπ εγγξάθνπ 

 Αλ ην πηζηνπνηεηηθφ έρεη εθδνζεί απφ έκπηζην πάξνρν ππεξεζηψλ 

εκπηζηνζχλεο 

 Αλ ην πηζηνπνηεηηθφ είλαη έγθπξν (δελ έρεη αλαθιεζεί) 

 Αλ ην έγγξαθν έρεη ηξνπνπνηεζεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ (αθεξαηφηεηα 

ηνπ εγγξάθνπ) 

 Πφηε ππνγξάθεθε ην έγγξαθν 
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χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ Ν.4727/2020, ηα ειεθηξνληθά δεκφζηα 

έγγξαθα εθδίδνληαη ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο κνξθέο: 

 

ΥΖΜΑ 3.8: ΔΗΓΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 

 

Σα πξσηφηππα ειεθηξνληθά δεκφζηα έγγξαθα θέξνπλ: 

 εγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή ρξνλνζθξαγίδα θαη 

 είηε ηελ εγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή ζθξαγίδα ηνπ θνξέα είηε ηελ εγθεθξηκέλε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ 

Σν αξκφδην φξγαλν ηελ πεξίπησζε απηή είλαη ν ηειηθφο ππνγξάθσλ. 

Σα ειεθηξνληθά αθξηβή αληίγξαθα θέξνπλ ππνρξεσηηθά: 

 εγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή ρξνλνζθξαγίδα 

 είηε ηελ εγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή ζθξαγίδα ηνπ θνξέα είηε ηελ εγθεθξηκέλε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ έθδνζε ηνπ αληηγξάθνπ 

νξγάλνπ, 

 ηελ έλδεημε «αθξηβέο αληίγξαθν» θαη 

 ηα ζηνηρεία ηνπ νξγάλνπ πνπ ππέγξαςε ην έγγξαθν σο ηειηθψο ππνγξάθσλ 

Σν αξκφδην φξγαλν ηελ πεξίπησζε απηή είλαη απηφο πνπ έρεη ηελ εμνπζηνδφηεζε 

λα δεκηνπξγεί αθξηβή αληίγξαθα ζε θάζε θνξέα. πλήζσο είλαη ζηειέρε ηε 

Γξακκαηείαο / Σκήκαηνο Πξσηνθφιινπ. 

Σα ςεθηνπνηεκέλα ειεθηξνληθά αληίγξαθα (κέζσ ςεθηνπνίεζεο ή αλαπαξαγσγήο κε 

ρξήζε ΣΠΔ) θέξνπλ: 

 εγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή ρξνλνζθξαγίδα 

Πρωτότυπα θλεκτρονικά ζγγραφα 

Ηλεκτρονικά ακριβι αντίγραφα 

Ψθφιοποιθμζνα θλεκτρονικά αντίγραφα 
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 είηε ηελ εγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή ζθξαγίδα ηνπ θνξέα είηε ηελ εγθεθξηκέλε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπ νξγάλνπ πνπ θάλεη ηελ ςεθηνπνίεζε ή 

αλαπαξαγσγή κε ρξήζε ΣΠΔ θαη 

 βεβαίσζε ηαχηηζήο ηνπο κε ην έληππν έγγξαθν. 

Σν αξκφδην φξγαλν ηελ πεξίπησζε απηή είλαη απηφο πνπ ςεθηνπνίεζε ην έγγξαθν. 

πλήζσο είλαη απηφο πνπ έρεη ηελ εμνπζηνδφηεζε λα δεκηνπξγεί αθξηβή αληίγξαθα ζε 

θάζε θνξέα. πλήζσο είλαη ζηειέρε ηε Γξακκαηείαο / Σκήκαηνο Πξσηνθφιινπ. 

 

ΥΖΜΑ 3.9: ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 

 

 

 

 

3.1.5 Κχξνο θαη απνδεηθηηθή ηζρχο ησλ ειεθηξνληθψλ δεµνζίσλ ειεθηξνληθψλ 

εγγξάθσλ 

 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14 ηνπ Ν. 4727/2020: 

Πρωτότυπα ηλεκτρονικά 
ζγγραφα 

εγκεκριμζνη ηλεκτρονική 
χρονοςφραγίδα 

είτε την εγκεκριμζνη 
ηλεκτρονική ςφραγίδα 

του φορζα είτε την 
εγκεκριμζνη ηλεκτρονική 
υπογραφή του αρμόδιου 

οργάνου 

Ηλεκτρονικά ακριβή 
αντίγραφα 

εγκεκριμζνη ηλεκτρονική 
χρονοςφραγίδα 

είτε την εγκεκριμζνη 
ηλεκτρονική ςφραγίδα 

του φορζα είτε την 
εγκεκριμζνη ηλεκτρονική 
υπογραφή του αρμόδιου 

για τθν ζκδοςθ του 
αντιγράφου οργάνου 

τθν ζνδειξθ «ακριβζσ 
αντίγραφο» 

τα ςτοιχεία του οργάνου 
που υπζγραψε το ζγγραφο 

ωσ τελικϊσ υπογράφων 

Ψηφιοποιημζνα ηλεκτρονικά 
αντίγραφα  

εγκεκριμζνη ηλεκτρονική 
χρονοςφραγίδα 

είτε την εγκεκριμζνη 
ηλεκτρονική ςφραγίδα 

του φορζα είτε την 
εγκεκριμζνη ηλεκτρονική 
υπογραφή του οργάνου 

που κάνει τθν 
ψθφιοποίθςθ ι 

αναπαραγωγι με χριςθ 
ΤΠΕ 

βεβαίωςθ ταφτιςισ τουσ 
με το ζντυπο ζγγραφο 
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1. Σα πξσηφηππα ειεθηξνληθά δεκφζηα έγγξαθα θαη ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη 

βεβαηψζεηο: 

 έρνπλ ηελ ίδηα λνκηθή θαη απνδεηθηηθή ηζρχ κε ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ 

θέξνπλ ηδηφρεηξε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα, 

 γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά απφ: 

o ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

o ηα δηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκψλ θαη ηηο εηζαγγειίεο φιεο ηεο ρψξαο, 

o θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο, 

θαηά ηελ ειεθηξνληθή δηαθίλεζή ηνπο. 

2. Σα ειεθηξνληθά αθξηβή αληίγξαθα θαη ηα ςεθηνπνηεκέλα ειεθηξνληθά αληίγξαθα: 

 έρνπλ ηζρχ αθξηβνχο αληηγξάθνπ, 

 γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά απφ: 

o ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

o ηα δηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκψλ θαη ηηο εηζαγγειίεο φιεο ηεο ρψξαο, 

o θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο, 

θαηά ηελ ειεθηξνληθή δηαθίλεζή ηνπο. 

H εθηχπσζε: 

 πξσηφηππνπ ειεθηξνληθνχ δεκνζίνπ εγγξάθνπ ή 

 ειεθηξνληθνχ αθξηβνχο αληηγξάθνπ ή 

 ςεθηνπνηεκέλνπ ειεθηξνληθνχ αληηγξάθνπ 

γίλεηαη ππνρξεσηηθά απνδεθηή κε ηζρχ αθξηβνχο αληηγξάθνπ απφ: 

 ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

 ηα δηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκψλ θαη ηηο εηζαγγειίεο φιεο ηεο ρψξαο, 

 θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο, 

εθφζνλ είλαη δπλαηφλ λα επηβεβαησζνχλ ε αθξίβεηα θαη ε ηζρχο ηεο εθηχπσζεο κε 

ρξήζε ΣΠΔ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξσηφηππν ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν 

ή ην ειεθηξνληθφ αθξηβέο αληίγξαθν ή ην ςεθηνπνηεκέλν ειεθηξνληθφ αληίγξαθν 
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θέξεη κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ επαιήζεπζεο θαη εθφζνλ παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο κέζσ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα επηβεβαησζνχλ ε αθξίβεηα θαη ε ηζρχο ηεο 

θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην, απαηηείηαη ε επηθχξσζε ηεο εθηχπσζεο απφ 

νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) ή δηθεγφξν. 

 

 

Μειέηε Πεξίπησζεο:  Ζιεθηξνληθφ έγγξαθν κε κνλαδηθφ θσδηθφ 

 

ΥΖΜΑ 3.10: ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΠΟΗΝΗΚΟΤ ΜΖΣΡΧΟΤ 

πκπέξαζκα:  

 Αλ έλα έγγξαθν έρεη θάπνην κνλαδηθφ θσδηθφ θαη ν παξαιήπηεο ηνπ κπνξεί 

κε απηφλ ηνλ θσδηθφ λα επαιεζεχζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπ, πιεθηξνινγψληαο 

ηνλ ζε κηα ηζηνζειίδα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηφηε ην έγγξαθν απηφ έρεη 

ηζρχ ηφζν ζηνλ ειεθηξνληθφ φζν θαη ζηνλ θπζηθφ θφζκν. ηελ πεξίπησζε 

απηή δελ απαηηείηαη επηθχξσζε.  

 Αλ έλα έγγξαθν έρεη εγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα ηφηε 

έρεη ηζρχ ζηνλ ειεθηξνληθφ θφζκν αιιά φηαλ εθηππσζεί απαηηεί επηθχξσζε. 

 



                                                                            57 
 

 

Ζ επηβεβαίσζε ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ αληηγξάθνπ πνηληθνχ κεηξψνπ θαη ηεο 

νξζφηεηαο  ησλ ζηνηρείσλ ηνπ γίλεηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δζληθνχ Πνηληθνχ 

Μεηξψνπ, www.ncris.gov.gr. Δθεί κπνξεί νπνηνζδήπνηε παξαιήπηεο ελφο 

αληηγξάθνπ πνηληθνχ κεηξψνπ λα πιεθηξνινγήζεη ησλ κνλαδηθφ θσδηθάξηζκν πνπ 

βξίζθεηαη πάλσ δεμηά ζην έγγξαθν (εηθφλα 3.10) θαη λα ειέγμεη ηελ γλεζηφηεηα ηνπ. 

Ο θσδηθάξηζκνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο δίλνπλ ζην έγγξαθν 

ηζρχ ηφζν ζην ειεθηξνληθφ, φζν θαη ζηνλ θπζηθφ θφζκν, ρσξίο λα απαηηείηαη 

επηθχξσζε. 

3.1.6 Έγγξαθα πνπ αλαξηψληαη ζηελ Γηαχγεηα 

 

Οη πξάμεηο πνπ είλαη αλαξηεκέλεο ζην Γηαδίθηπν (Γηαχγεηα) θαζψο θαη νη πξάμεηο 

απηέο πνπ είλαη δεκνζηεπηέεο εθ ηνπ λφκνπ ζηελ ΔηΚ (ΦΔΚ), γίλνληαη ππνρξεσηηθά 

απνδεθηέο απφ φινπο ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 80 ηνπ Ν.4727/2020, θαζψο θαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

λνκηθέο νληφηεηεο:  

 ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ  ηνκέα,  

 θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο 

α)  σο ειεθηξνληθά έγγξαθα θαηά ηελ ειεθηξνληθή δηαθίλεζή ηνπο, κε ηζρχ 

πξσηφηππνπ εγγξάθνπ,  

β) σο έληππα έγγξαθα ρσξίο πεξαηηέξσ δηαηππψζεηο ή δηαδηθαζία επηθχξσζεο θαη κε 

ηζρχ αληηγξάθνπ.  

 

Αξθεί ε επίθιεζε ηνπ ΑΓΑ γηα ηελ απηεπάγγειηε αλαδήηεζε ησλ αλαξηεκέλσλ 

πξάμεσλ ηφζν θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ησλ δηνηθνχκελσλ φζν θαη θαηά ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ θνξέσλ.  

 

http://www.ncris.gov.gr/
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3.1.7 Ζιεθηξνληθά Ηδησηηθά Έγγξαθα 

 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Ν. 4727/2020: 

 Ζιεθηξνληθά ηδησηηθά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

λνκηθέο νληφηεηεο κε ρξήζε εγθεθξηκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ή 

εγθεθξηκέλεο ειεθηξνληθήο ζθξαγίδαο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά απφ ηνπο 

θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, απφ ηα δηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκψλ θαη ηηο 

εηζαγγειίεο φιεο ηεο ρψξαο θαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο 

νληφηεηεο θαηά ηελ ειεθηξνληθή δηαθίλεζή ηνπο. 

 Δθηχπσζε ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ηεο παξ. 1 γίλεηαη ππνρξεσηηθά 

απνδεθηή απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, απφ ηα δηθαζηήξηα φισλ ησλ 

βαζκψλ θαη ηηο εηζαγγειίεο φιεο ηεο ρψξαο θαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

λνκηθέο νληφηεηεο, εθφζνλ θέξεη επηθχξσζε απφ νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή 

ΚΔΠ ή δηθεγφξν, ε νπνία γίλεηαη κέζσ ηεο δηαπίζησζεο ηεο ηαχηηζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ εθηππσκέλνπ εγγξάθνπ κε ην ειεθηξνληθφ ηδησηηθφ έγγξαθν. 

Δπνκέλσο θαη ηα ειεθηξνληθά ηδησηηθά έγγξαθα αθνινπζνχλ ηνπο ίδηνπο θαλφλεο κε 

ηα δεκφζηα ειεθηξνληθά έγγξαθα κε ηελ κφλε δηαθνξά φηη δελ απαηηείηαη λα έρνπλ 

ρξνλνζήκαλζε. 

3.1.8 Δπηθχξσζε ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ απφ ηα ΚΔΠ 

 

πκπέξαζκα: 

Γελ απαηηείηαη λα δηαθηλνχκε έγγξαθα πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζηε Γηαχγεηα.  

Αξθεί κφλν λα αλαθέξνπκε ζηνλ παξαιήπηε ηνλ Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο 

Αλάξηεζεο. 

Ο παξαιήπηεο ζα κπεη ζηε Γηαχγεηα γηα λα «θαηεβάζεη» ην αξρείν ηεο Πξάμεο. 

Έηζη απαιείθεηαη νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα ην αλ ην έγγξαθν έρεη ππνγξαθή, αλ 

ζέιεη επηθχξσζε θηι. 
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Ζ δηαδηθαζία νξίδεηαη ζηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζκ. 32256 ΔΞ 2021, 

ΦΔΚ 4651/Β/8-10-2021 «Γηαδηθαζία επηθχξσζεο ηεο εθηχπσζεο ειεθηξνληθψλ 

δεκφζησλ θαη ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θαη λνκηθή ηζρχο».  

χκθσλα κε απηή: 

 

ΥΖΜΑ 3.11: ΔΠΗΚΤΡΧΖ ΔΚΣΤΠΧΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ ΑΠΟ ΚΔΠ 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εθηππψζεηο ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ (δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ) 

γίλνληαη δεθηέο απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ πεξ. 

57 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4727/2020, κφλν θαη’ εμαίξεζε ηνπ θαλφλα ηεο 

4. Ο επηθπξψλ επηζέηεη ηε ζρεηηθή επηζεκεησκαηηθή πξάμε επηθχξσζεο ζην ζψκα ηεο εθηχπσζεο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ εγγξάθνπ. Όηαλ ε επηθχξσζε γίλεηαη απφ ΚΔΠ, αλαγξάθνληαη 
ηα εμήο:  

α. Ο ηίηινο ηνπ θνξέα θαη ε ππεξεζία απηνχ πνπ ελεξγεί ηελ επηθχξσζε,  

β. Ζ θξάζε: «Αθξηβέο αληίγξαθν»,  

γ. Σα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ (Ολνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, ζηνηρεία Α.Γ.Σ. ή άιινπ κέζνπ 
ηαπηνπνίεζεο πνπ πξνζθνκίδεηαη),  

δ. Ο ηφπνο θαη ε εκεξνκελία ηεο επηθχξσζεο,  

ε. Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ε ππνγξαθή ηνπ ππαιιήινπ πνπ ελεξγεί ηελ επηθχξσζε, ζη. Ζ επίζεκε 
(ζηξνγγπιή) ζθξαγίδα ηεο ππεξεζίαο. 

3. Ο επηθπξψλ αληηπαξαβάιιεη ην πεξηερφκελν ηνπ ειεθηξνληθνχ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ εγγξάθνπ κε 
ηελ εθηχπσζε απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ ηαχηηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δχν κνξθψλ 
ηνπ ίδηνπ εγγξάθνπ. Ο επηθπξψλ κπνξεί λα εθηππψζεη ν ίδηνο ην ειεθηξνληθφ δεκφζην ή ηδησηηθφ 
έγγξαθν πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο επηθχξσζεο. 

2. Ο επηθπξψλ ειέγρεη πξσηίζησο εάλ ην ειεθηξνληθφ δεκφζην ή ηδησηηθφ έγγξαθν θέξεη ηα 
απαξαίηεηα ζηνηρεία (ρξνλνζήκαλζε ή/θαη εγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή). Ο έιεγρνο ηεο 
εγθπξφηεηαο ηεο ππνγξαθήο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.3 

1. Ο πνιίηεο πνπ αηηείηαη απφ ην ΚΔΠ ηελ επηθχξσζε εθηχπσζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ δεκφζηνπ ή 
ηδησηηθνχ εγγξάθνπ νθείιεη, λα έρεη απνζηείιεη πξνεγνπκέλσο ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ (email) ηνπ ΚΔΠ, ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ δεκφζην ή ηδησηηθφ έγγξαθν. 

Γελ απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνζηνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ, αλ απηφ έρεη πεξηέιζεη κε ρξήζε 
ΣΠΔ ζην ΚΔΠ, απεπζείαο απφ ηνλ εθδφηε ηνπ εγγξάθνπ. 
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ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο εγγξάθσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ 

ηδίνπ λφκνπ. πγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία ηεο επηθχξσζεο ηεο εθηχπσζεο 

ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ εγγξάθσλ εθαξκφδεηαη φηαλ:  

α) είηε πθίζηαηαη πξφζθαηξε αληηθεηκεληθή αδπλακία παξαιαβήο ειεθηξνληθνχ 

εγγξάθνπ απφ ηνλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,  

β) είηε πθίζηαηαη άιινπ ηχπνπ αδπλακία παξαιαβήο πνπ δηαπηζηψλεηαη κε πξάμε ηνπ 

Τπνπξγνχ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο,  

γ) είηε φηαλ ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα έρεη επηιέμεη κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην Δζληθφ Μεηξψν 

Δπηθνηλσλίαο (Δ.Μ.Δπ.), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 

4727/2020. 

 

3.1.9 Δζληθφ Μεηξψν Γηαδηθαζηψλ 

 

 

Σν Δζληθφ Μεηξψν Γηαδηθαζηψλ αλαθέξεηαη ζηνλ λφκν 4623/ 09/08/2019/ άξζξν 26 

ζε λνκνζρέδην κε ηίηιν: «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, δηαηάμεηο γηα ηελ 

ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο θαη άιια επείγνληα δεηήκαηα», 

φπνπ ζην πξναλαθεξζέλ άξζξν ηδξχεηαη Γηεχζπλζε Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ. H 

ζρεηηθή δηάηαμε γηα ην Δζληθφ Μεηξψν Γηαδηθαζηψλ εληάρζεθε ζηε λνκνζεζία ηεο 

ρψξαο κε ηνλ λφκν 4727/2020, άξζξν 90. 

 

θνπφο ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ Γηαδηθαζηψλ είλαη θαηαγξαθή, ε απνηχπσζε θαη 

κνληεινπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ ή θπζηθψλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, θαζψο θαη ε θαηαγξαθή θαη απνηχπσζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ απηψλ θαη θαη‟ ειάρηζην: (α) ην λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην 

πνπ δηέπεη ηε δηαδηθαζία θαη ηα επηκέξνπο ζηάδηα απηήο, (β) ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

δηεθπεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ απηήο, (γ) ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ή ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ απηήο, 

(δ) ην δηάγξακκα ξνήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ βεκάησλ απηήο, ζχκθσλα κε 

ηππνπνηεκέλε κεζνδνινγία δηαγξάκκαηνο, (ε) ηνπο εθηηκψκελνπο ρξφλνπο αλά βήκα 

ηεο δηαδηθαζίαο θαη (ζη) ην θφζηνο παξαβφισλ ή άιισλ ηειψλ. 

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/546315
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/640620/nomos-4727-2020#%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF_90%7C641025
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Οη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κε αξκνδηφηεηα ζεζκνζέηεζεο δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ππνρξενχληαη λα πξνβαίλνπλ ζηελ αξρηθή θαηαρψξηζε θαη ηελ 

θαηαρψξηζε θάζε κεηαγελέζηεξεο κεηαβνιήο ηνπο, ε νπνία εκπίπηεη ζηελ 

αξκνδηφηεηά ηνπο, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ζεζκνζέηεζή ηνπο ή ηελ κεηαβνιή 

ηνπο.  

 

Σν Δζληθφ Μεηξψν Γηαδηθαζηψλ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ηξηψλ ηχπσλ:  

 ηηο εμσζηξεθείο πνπ απεπζχλνληαη σο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο,  

 ηηο ακθηζηξεθείο πνπ αθνξνχλ ελέξγεηεο πξνεηνηκαζίαο εληφο ησλ θνξέσλ ηνπ 

δεκνζίνπ κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ εμσζηξεθψλ (π.ρ. απηεπάγγειηεο 

αλαδεηήζεηο) 

 εζσζηξεθείο πνπ αθνξνχλ ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ. 

 

Σν Δζληθφ Μεηξψν Γηαδηθαζηψλ πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο πιεξνθνξηψλ 

γηα ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο: 

 

i) Μεηαδεδνκέλα γηα ηηο δηαδηθαζίεο (δηθαηνινγεηηθά, πξνυπνζέζεηο, αξκφδηνο 

θνξέαο, θνξείο πνπ εκπιέθνληαη, λνκνζεηηθφ πιαίζην θιπ) φπσο απηά πξνβιέπνληαη 

απφ ην πξφηππν CPSV-AP γηα ηηο δηαδηθαζίεο. Σα δεδνκέλα θαηαρσξνχληαη ζε 

θφξκεο κε ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο ηηκψλ, ππνρξεσηηθψλ πεδίσλ 

θιπ.  Δπηπιένλ απηψλ ησλ κεηαδεδνκέλσλ, ην ΔΜΓ έρεη πξνβιέςεη κεηαδεδνκέλα γηα 

ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο. Γηα θάζε βήκα 

θαηαγξάθνληαη ζε θφξκεο, έλαο ζχληνκνο ηίηινο, κηα πεξηγξαθή, ν αξκφδηνο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζή ηνπ, ν ηξφπνο πινπνίεζεο (ρεηξνθίλεηε ελέξγεηα, ρξήζε 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ππνγξαθή, θιπ), ν εθηηκψκελνο ειάρηζηνο θαη κέγηζηνο 

ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ θάζε βήκαηνο, ην πξνεγνχκελν βήκα, κηα ζήκαλζε αλ 

πξφθεηηαη γηα βήκα πξφσξνπ ηεξκαηηζκνχ ή νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

ii) Σν δηάγξακκα ξνήο BPMN ηεο δηαδηθαζίαο. Σν δηάγξακκα απηφ απνηππψλεη 

ζρεκαηηθά θαη ιεπηνκεξψο ηε ξνή πινπνίεζεο κηαο δηαδηθαζίαο, ηα βήκαηα, ηηο 

αξκνδηφηεηεο, ηηο δηαιεηηνπξγηθφηεηεο κε ηξίηα ζπζηήκαηα θιπ. Σα δηαγξάκκαηα 

https://ec.europa.eu/isa2/solutions/core-public-service-vocabulary-application-profile-cpsv-ap_en
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BPMN είλαη αξρεία XML πνπ αθνινπζνχλ ην πξφηππν BPMN 2.0 θαη κπνξνχλ λα 

επεμεξγαζηνχλ απφ θαηάιιεια πξνγξάκκαηα. Σν ΔΜΓ ρξεζηκνπνηεί ηε βηβιηνζήθε 

bpmn-js (javascript βηβιηνζήθε ηνπ bpmn.io) γηα λα εκθαλίδεη εληφο ηεο δηαδηθαζίαο 

ην BPMN 2.0 δηάγξακκα, ελψ επηηξέπεη ην θαηέβαζκα σο εηθφλα (svg) θαη αξρείν 

bpmn (xml). 

 

Γηα ηελ πιήξε θαηαγξαθή κηαο δηαδηθαζίαο είλαη απαξαίηεηε ε θαηαρψξεζε θαη ησλ 

δχν παξαπάλσ θαηεγνξηψλ πιεξνθνξίαο. 

 

Καηαρψξεζε δηαδηθαζηψλ 

Ζ θαηαρψξεζε ησλ σο άλσ δεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

i) Γηα ηα κεηαδεδνκέλα ησλ δηαδηθαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βεκάησλ, 

κπνξεί λα γίλεη 

 απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο απεπζείαο ζηελ πιαηθφξκα κε ρξήζε ησλ 

θνξκψλ θαηαγξαθήο. 

 απφ εμνπζηνδνηεκέλεο εθαξκνγέο κέζσ ηνπ API 

ii) Γηα ηα δηαγξάκκαηα ξνήο BPMN ηεο δηαδηθαζίαο. 

 βαζηθά δηαγξάκκαηα νπηηθνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο παξάγνληαη κε απηφκαην 

ηξφπν απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα βήκαηα. 

 αλεβάδνληαο αξρεία XML πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή 

εθαξκνγή BPMN, αξθεί λα αθνινπζνχλ ην πξφηππν BPMN 2.0. 

 

Πξνβνιή δηαδηθαζίαο 

 

Σα δεδνκέλα ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη δηαζέζηκα πξνο φινπο ηνπ πνιίηεο θαη δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο ζε αλαγλψζηκε κνξθή (human readable) κέζα απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

Γηαχινπ (https://reg-diavlos.gov.gr/), ζχληνκα ζα είλαη δηαζέζηκα κέζα απφ 

εθαξκνγή γηα θηλεηέο ζπζθεπέο, θαη ηαπηφρξνλα δηαηίζεληαη ζε κεραλαγλψζηκε 

κνξθή (machine readable) κέζσ ηνπ API (https://api.reg-diavlos.gov.gr/api/) ζε 

ηξίηεο εθαξκνγέο κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλάπηπμε πεξαηηέξσ δηαιεηηνπξγηθνηήησλ 

κε ινηπέο πιαηθφξκεο ηνπ δεκνζίνπ, ζην πιαίζην ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

https://reg-diavlos.gov.gr/
https://api.reg-diavlos.gov.gr/api/
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Μεηξψνπ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ θαη ηεο απινχζηεπζεο ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ πνιηηηθή απνκείσζεο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ηνπο βάξνπο πνπ απηέο ελέρνπλ. 

 

 

 

 

 
ΥΖΜΑ 3.12: ΜΖΣΡΧΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΚΑΗ ΚΑΝΑΛΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

Σν νηθνζχζηεκα ηεο απινπνίεζεο θαη ςεθηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, πεξηιακβάλεη αθφκα ην Δζληθφ Πιαίζην Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ θαη 

ην Παξαηεξεηήξην Γξαθεηνθξαηίαο. 

 

Σν Δζληθφ Πξφγξακκα Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ (ΔΠΑΓ) απνηειεί ην θεληξηθφ, 

θπβεξλεηηθφ πιαίζην δηυπνπξγηθνχ ζπληνληζκνχ, ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο 

ηφρνο ηνπ Μεηξψνπ:  

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ Γηαδηθαζηψλ είλαη λα απνηειέζεη ην έλα θαη 

κνλαδηθφ ζεκείν πνπ θαηαρσξνχληαη θαη επηθαηξνπνηνχληαη νη δηαδηθαζίεο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Οπνηνδήπνηε θαλάιη παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο πεξηγξάθεη κηα 

δηαδηθαζία, ζα αληιεί ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο απφ ην Δζληθφ Μεηξψν 

Γηαδηθαζηψλ 
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δξάζεσλ αλαζρεδηαζκνχ θαη απινχζηεπζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

δεκνζίνπ, νη νπνίεο επηδηψθνπλ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηε 

κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ησλ παξερφκελσλ πξνο ηνπο πνιίηεο/επηρεηξήζεηο. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ, απνηειεί ε 

βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο φισλ ησλ πνιηηψλ ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζε απηφ εληάζζεηαη θάζε πνιηηηθή, ελέξγεηα, δξάζε ή πξσηνβνπιία 

νπνηνπδήπνηε δεκνζίνπ θνξέα, ε νπνία αθνξά ζε ή ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο ή ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ, φπσο ν αλαζρεδηαζκφο θαη 

ε απινχζηεπζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε βειηίσζε ή θαηάξγεζε δηθαηνινγεηηθψλ, 

δηαηππψζεσλ ή ππνρξεψζεσλ πιεξνθφξεζεο πξνο ηε δεκφζηα δηνίθεζε ή πξνο 

ηξίηνπο, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη απφ λφκν ή θαλνληζηηθή πξάμε. 

ηηο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνληαη λα εληαρζνχλ ζην Δζληθφ 

Πξφγξακκα Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ ζε εηήζηα βάζε, είλαη δξάζεηο κε φια ηα 

Τπνπξγεία θαη ηνπο θάζεηνπο ηνκείο πνιηηηθήο, πεξηιακβάλνληαο θαη δξάζεηο 

ςεθηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, ζηνρεχνληαο ζηε δηαζθάιηζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο επηκέξνπο θαη θαηά ηνκείο 

πνιηηηθήο, απινπζηεπηηθέο δξάζεηο. 

ην αλσηέξσ πιαίζην, νη ζρεηηθέο βειηησηηθέο πξνηάζεηο θάζε θνξά ρξήδνπλ 

ρεηξηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο θαηά πξψην θαη θχξην ιφγν απφ ηα αξκφδηα ππνπξγεία, 

σο έρνληα θαη ηελ απαηηνχκελε ζεζκηθή αξκνδηφηεηα επ‟ απηψλ.    

 

Σν Παξαηεξεηήξην γηα ηε Γξαθεηνθξαηία έρεη σο βαζηθφ ζηφρν λα ζπκβάιιεη ζηε 

βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο αλαπηπμηαθήο 

δπλακηθήο ηεο ρψξαο κέζα απφ (α) κία πξνεγκέλε εξγαιεηνζήθε κέηξεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο δηνηθεηηθψλ βαξψλ, (β) έλαλ πιήξε κεραληζκφ ζπλεξγαζίαο αιιά θαη 

αλάδξαζεο απφ πνιίηεο, θαη θπζηθά (γ) ηελ πιήξε επνπηεία ηεο πνξείαο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ “Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Απινπνίεζεο Γηαδηθαζηψλ”, 

 



                                                                            65 
 

 
ΥΖΜΑ 3.13: ΠΤΛΧΝΔ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ  

(Πεγή: https://diadikasies.dev.grnet.gr/) 

 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ρψξαο πεξηιακβάλεη έλα πιαίζην δξάζεσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζπλνιηθά ηηο αλάγθεο παξνρήο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Σν πιαίζην απηφ απνηειείηαη απφ 4 δηαθξηηά βήκαηα, ηα 

2 απφ ηα νπνία αλαιχζεθαλ παξαπάλσ θαη αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ελψ ηα ππφινηπα 

2 αθνξνχλ ηελ ςεθηνπνίεζε: 

 
ΥΖΜΑ 3.14: ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

3.Παροχή προσ τουσ πολίτεσ/επιχειρήςεισ 

Ενιαία Ψθφιακι Πφλθ https://www.gov.gr/  

3.Ψηφιοποίηςη  

Βίβλοσ Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ https://digitalstrategy.gov.gr/  

1.Απλοφςτευςη/Αναςχεδιαςμόσ διαδικαςιών – Εθνικό Πλαίςιο Απλοφςτευςησ 
Διαδικαςιών 

Εκνικό Πλαίςιο Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν 
https://www.secdigital.gov.gr/projects/aploy

steysi-diadikasion/  

1.Καταγραφή όλων των διαδικαςιών τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ – Εθνικό Μητρώο 
Διαδικαςιών 

Εκνικό Μθτρϊο Διαδικαςιϊν https://reg-diavlos.gov.gr/  
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Ζ Βίβινο Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ απνηππψλεη ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο, ηνλ 

αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ, ηνπο ζηξαηεγηθνχο άμνλεο παξέκβαζεο, 

ην κνληέιν δηαθπβέξλεζεο θαη πινπνίεζεο θαη ην ζχλνιν ησλ νξηδφληησλ θαη 

θάζεησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο. 

Μέζα απφ κηα δηαδηθαζία ζπλδηακφξθσζεο κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, αιιά θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ε 

Βίβινο Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ απνηππψλεη ηε ζηξαηεγηθή γηα ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ αιιά θαη ην πιάλν πινπνίεζεο απηήο. Ζ Βίβινο Φεθηαθνχ 

Μεηαζρεκαηηζκνχ δελ είλαη άιιν έλα «εμαγγειηηθφ» θείκελν ζηξαηεγηθήο. Γίλεηαη 

έκθαζε ζηελ πινπνίεζε – δειαδή, φρη κφλν ζην «ηη» αιιά θαη ζην «πψο». 

Οη παξεκβάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε Βίβιν Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ 

επηρεηξνχλ λα θαιχςνπλ ηφζν ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο φζν θαη ηελ πινπνίεζε ηεο 

εζληθήο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο. Ζ αξρηθή θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθψλ έξγσλ πνπ ζα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ δελ είλαη εμαληιεηηθή 

ή πεξηνξηζηηθή. Σν ζρέδην δξάζεο έρεη αλνηθηφ θαη δπλακηθφ ραξαθηήξα, θαζψο ζα 

ζπλερίζεη λα ζπλδηακνξθψλεηαη θαη ζα επηθαηξνπνηείηαη εηεζίσο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε 

δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο εμαζθαιίδεη φηη λέεο αλάγθεο ή πξνηεξαηφηεηεο κπνξνχλ 

λα νδεγνχλ ζε επηπιένλ έξγα, νξηδφληηα θαη ηνκεαθά, πνπ εληάζζνληαη ζηε 

γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή, δηέπνληαη απφ ηε γεληθφηεξε θηινζνθία, θαη εμππεξεηνχλ 

ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Βίβινπ Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ. 

 

  



                                                                            67 
 

3.2   Δληαία Φεθηαθή Πχιε gov.gr 
 

 

Σν gov.gr είλαη ε λέα εληαία ςεθηαθή πχιε ηηο δεκφζηαο δηνίθεζεο φπνπ πνιίηεο θαη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα βξνπλ ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ ζέινπλ εχθνια θαη 

γξήγνξα.  

Σν gov.gr έρεη ζρεδηαζηεί έρνληαο ζην κπαιφ ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Δλνπνηεί ηε δνκή θαη ηε θηινζνθία ησλ ππεξεζηψλ ψζηε ην δεκφζην 

λα απνθηήζεη έλα εληαίν θαη πην θηιηθφ πξφζσπν ηηο ηνλ πνιίηε.  

Οη ππεξεζίεο παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηα «γεγνλφηα δσήο» (γέλλεζε, αζθάιηζε, 

ζχζηαζε επηρείξεζεο θ.ά.), ελψ ππάξρεη θαη ιεηηνπξγία αλαδήηεζεο γηα γξήγνξε 

εχξεζε απνηειεζκάησλ. 

Δλαιιαθηηθά, γηα ηηο πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνπο επηζθέπηεο πνπ ήδε γλσξίδνπλ πνχ 

λα βξνπλ απηφ πνπ ςάρλνπλ, ππάξρεη θαη κηα δεπηεξεχνπζα ηαμηλφκεζε ησλ 

ππεξεζηψλ κε βάζε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο 

(ππνπξγεία, αλεμάξηεηεο αξρέο, νξγαληζκνί, θ.ά.). 

ε πξψηε θάζε, ην gov.gr ιεηηνπξγεί σο θαηάινγνο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ελψ 

παξέρνληαη απεπζείαο νη λέεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηηο ππεχζπλεο δήισζεο θαη 

εμνπζηνδφηεζεο.  

ηελ νινθιεξσκέλε ηνπ κνξθή ην gov.gr ζα απνηειέζεη ην θέληξν ςεθηαθήο 

εμππεξέηεζεο πνπ ζα ζπγθεληξψλεη ηηο ιχζεηο θαη φζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη 

πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ην δεκφζην. Θα είλαη δειαδή, ην 

έλα θαη κνλαδηθφ ζεκείν επαθήο πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ κε ην δεκφζην. 

Σν gov.gr ζα εμειίζζεηαη ζπλερψο, ζα βειηηψλεηαη θαη ζα επηθαηξνπνηείηαη κε βάζε 

ηα ζρφιηα, ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ επηζθεπηψλ. Οη πνιίηεο θαη νη 

επηρεηξήζεηο απαηηνχλ θαιχηεξεο ππεξεζίεο απφ ην δεκφζην θαη ην gov.gr είλαη ε 

ςεθηαθή πχιε πνπ κε ηε δηθή ηηο βνήζεηα ζα ηηο παξέρεη. 

 

 

ρεδίαζε κε βάζε θηλεηέο ζπζθεπέο – Mobile first design 

 

Σν mobile first design είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ  πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο πνπ 

ζρεδηάδνπκε πξψηα ηελ ηζηνζειίδα γηα ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα 

ζηαζεξνχο ππνινγηζηέο.  Ζ Δληαία Φεθηαθή Πχιε gov.gr έρεη ελζσκαηψζεη ζην 

https://gov.gr/
https://gov.gr/
https://gov.gr/
https://gov.gr/
https://gov.gr/
https://gov.gr/
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ζρεδηαζκφ ηελ αξρή Mobile first. χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 1
νπ

 ρξφλνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο Πχιεο, ην 55% ησλ επηζθέςεσλ πξνέξρεηαη απφ tablet ή θηλεηφ. 

Δπηπιένλ, έρεη πινπνηεζεί ε εθαξκνγή ηνπ gov.gr γηα θηλεηά ηειέθσλα. 

 Ζ εθαξκνγή ηνπ gov.gr πξνζθέξεη ζε φινπο ηε δπλαηφηεηα λα εθδίδνπλ 

ειεθηξνληθά έγγξαθα θαη λα θξαηνχλ αξρείν κε δειψζεηο, εμνπζηνδνηήζεηο θαη 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδφζεη. 

 Ζ πξψηε επίζεκε εθαξκνγή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο απνηειεί έλαλ «ςεθηαθφ 

ραξηνθχιαθα» κε πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο: νη πνιίηεο κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ 

ειεθηξνληθά έγγξαθα κέζσ ησλ ζπξίδσλ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη λα ειέγρνπλ ηε 

γλεζηφηεηά ηνπο κέζσ ησλ θσδηθψλ QR πνπ θέξνπλ. 

 Βαζηζκέλε ζην gov.gr, ε εθαξκνγή ζα πξνζζέηεη δηαξθψο λέεο δπλαηφηεηεο, 

θάλνληαο πην εχθνιε ηελ θαζεκεξηλφηεηα κε ζηφρν νη ζρέζεηο ηνπ θξάηνπο κε ηνλ 

πνιίηε λα πεξάζνπλ ζε κηα λέα επνρή, κε απιέο, ιεηηνπξγηθέο, γξήγνξεο θαη 

αζθαιείο ππεξεζίεο 

 

3.2.1 Θεζκηθφ πιαίζην παξνρήο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ gov.gr 

 

χκθσλα κε ην Ν.4727/2020 (άξζξν 22) ε παξνρή ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

θαη ηδίσο ε δηαθίλεζε ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ, δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ, κεηαμχ 

αθελφο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη αθεηέξνπ ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ή λνκηθψλ νληνηήησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο 

Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (gov.gr ΔΦΠ) θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ 

νξίδεη απηή. 

Μάιηζηα νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο επηβάινπλ απνθιεηζηηθή παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ ηε 

Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο θαη φρη κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ Φνξέσλ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο.  

Κάζε θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ έληαμε ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ ζηελ ΔΦΠ. πγθεθξηκέλα, νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα νθείινπλ, θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ λέσλ ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ απφ ηελ 

παξνρή απηψλ, θαζψο θαη θαηά ηελ ηξνπνπνίεζε ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, λα 
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ππνβάινπλ πξνο αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία πληνληζκνχ ΔΦΠ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ 

(Γ.Γ.Φ.Γ.Α.Γ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζρεηηθή αίηεζε γηα ηελ 

παξνρή λέσλ ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ή ηελ ηξνπνπνίεζε ςεθηαθψλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Ζ αίηεζε απνζθνπεί ζηελ αμηνιφγεζε εθ κέξνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο, ησλ απαξαίηεησλ ηερληθψλ κέηξσλ, ηεο εληαίαο εηθφλαο θαη 

ηαπηφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θαζψο θαη επξχηεξα ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ 

γηα ηελ ΔΦΠ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ ΔΦΠ εθδίδεηαη εληφο 

ελφο (1) κελφο απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο. 

 

3.2.2 Σαπηνπνίεζε πνιηηψλ ζην gov.gr 

 

Ζ Δληαία Φεθηαθή Πχιε έρεη ελζσκαηψζεη ηνπο θαλφλεο ηαπηνπνίεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο θαη θαιχπηνπλ ηα απζηεξφηεξα κέηξα αζθάιεηαο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 4727/2020, νη ηξφπνη απζεληηθνπνίεζεο γηα ρξήζε 

ππεξεζηψλ κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη: 

α) Με ηε ρξήζε ησλ θσδηθψλ-δηαπηζηεπηεξίσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. 

β) Με ηε ρξήζε ησλ θσδηθψλ-δηαπηζηεπηεξίσλ ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο (e-banking) ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ φπσο νξίδνληαη ζην ζηνηρείν 1 ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 575/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013 (ΔΔ L 176), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζην ζηνηρείν 17 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

ελ ιφγσ Καλνληζκνχ, φηαλ ηα ππνθαηαζηήκαηα απηά βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα είηε ε 

έδξα ηνπο βξίζθεηαη εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είηε ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 

ηνπ λ. 4261/2014 (Α΄ 107) ζε ηξίηε ρψξα, ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, 

θαζψο θαη ησλ ηδξπκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη ησλ ηδξπκάησλ πιεξσκψλ 

φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ λ. 4537/2018 (Α΄ 84). 

http://gov.gr/
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Δπηπιένλ, γηα ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ, γίλεηαη ρξήζε δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ: 

 Γλψζε θαη πιεξνθνξία (θάηη πνπ κφλν ν πνιίηεο γλσξίδεη), φπσο είλαη ην 

φλνκα ρξήζηε θαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο 

 Καηνρή (θάηη πνπ κφλν ν πνιίηεο θαηέρεη), φπσο έλα κήλπκα κε κνλαδηθφ 

θσδηθφ αζθαιείαο (SMS) πνπ ιακβάλεη ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν 

Σα ζηνηρεία απηά απαηηείηαη αθελφο λα είλαη αλεμάξηεηα, κε ηελ έλλνηα φηη ε 

παξαβίαζε ηνπ ελφο δελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αμηνπηζηία ησλ ππνινίπσλ, θαη 

αθεηέξνπ λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ε 

εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηαπηνπνίεζεο. 

Οη δχν απηνί ηξφπνη νξίδνληαη θαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2015/1502 ηεο 

Δ.Δ. ηεο 8εο επηεκβξίνπ 2015 "ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ειάρηζηωλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηα επίπεδα δηαζθάιηζεο ηωλ κέζωλ ειεθηξνληθήο 

ηαπηνπνίεζεο ζύκθωλα κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 

910/2014 ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε θαη ηηο ππεξεζίεο εκπηζηνζύλεο γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο ζηελ εζωηεξηθή αγνξά". 

 

ηελ Πξάμε απηή νξίδνληαη: 

α) «κέζν επαιήζεπζεο ηαπηφηεηαο κε βάζε ηελ θαηνρή»: κέζν επαιήζεπζεο 

ηαπηφηεηαο γηα ην νπνίν ην άηνκν απαηηείηαη λα απνδείμεη φηη ην κέζν βξίζθεηαη ζηελ 

θαηνρή ηνπ 

β) «κέζν επαιήζεπζεο ηαπηφηεηαο κε βάζε ηε γλψζε»: κέζν επαιήζεπζεο 

ηαπηφηεηαο γηα ην νπνίν ην άηνκν απαηηείηαη λα απνδείμεη φηη έρεη γλψζε ηνπ ελ ιφγσ 

κέζνπ. 

Ζ κέζνδνο ησλ δχν παξαγφλησλ ηαπηνπνίεζεο νξίδεηαη θαη ζηελ 2ε Οδεγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο πιεξσκέο (Payment Services Directive 2 – PSD2), πνπ 

ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ηνλ λ. 4537/2018, θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

δηεζλψο απφ φια ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. 
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Έθδνζε εγγξάθσλ κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27 ηνπ Ν. 4727/2020, ηα έγγξαθα πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΦΠ θέξνπλ: 

 κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ επαιήζεπζεο θαη 

 πξνεγκέλε ή εγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή ζθξαγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά απφ φινπο ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο: 

 Χο ειεθηξνληθά έγγξαθα δηαθηλνχκελα κε ρξήζε ΣΠΔ, ρσξίο λα απαηηείηαη 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή άιιε ειεθηξνληθή ζθξαγίδα θαη κε ηζρχ 

πξσηφηππνπ εγγξάθνπ. 

 Χο έληππα έγγξαθα, εθφζνλ εθηππσζνχλ απφ ηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ηεο 

ΔΦΠ, ρσξίο πεξαηηέξσ δηαηππψζεηο ή δηαδηθαζία επηθχξσζεο θαη κε ηζρχ 

αληηγξάθνπ. 

Ζ επαιήζεπζε ηνπ πεξηερνµέλνπ ηνπ εγγξάθνπ απφ ηνλ ιήπηε γίλεηαη µέζσ ηεο 

ππεξεζίαο επαιήζεπζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ ΔΦΠ µε ηε ρξήζε ηνπ µνλαδηθνχ 

αλαγλσξηζηηθνχ αξηζµνχ επαιήζεπζεο. 

  

Ζγγραφα 
gov.gr 

Μοναδικόσ 
Κωδικόσ 

Προηγμζνη 
ηλεκτρονική 

ςφραγίδα 

Δυνατότητα 
Επαλήθευςησ 

QR Code 
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ΥΖΜΑ 3.15: ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ GOV.GR 

3.2.3 Δπαιήζεπζε εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δληαία Φεθηαθήο 

Πχιεο  

 

Οη πνιίηεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζηελ εθαξκνγή επαιήζεπζεο εγγξάθσλ ηνπ gov.gr 

(https://docs.gov.gr/validate) θαη λα ειέγμνπλ ηελ εγθπξφηεηα ηνπ πιεθηξνινγψληαο 

ηνλ θσδηθφ επαιήζεπζεο ηνπ εγγξάθνπ. Δλλαιαθηηθά κπνξνχλ λα ζθαλάξνπλ κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ θηλεηνχ ηνπο, ην QR code. 

 

 

ΥΖΜΑ 3.16: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 

 
 

 

Οδεγφο παξνπζίαζεο ππεξεζηψλ 

Ζ δνκή ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο gov.gr είλαη πνιηην - θεληξηθή, 

δειαδή είλαη ζχκθσλε κε ηηο αλάγθεο ηνπ πνιίηε θαη φρη ζχκθσλε κε ηελ νξγάλσζε 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ησλ ππνπξγείσλ, ησλ ππεξεζηψλ θ.ιπ.  

Μεξηθά παξαδείγκαηα ηεο δνκήο ππεξεζηψλ ηνπ gov.gr δίλνληαη παξαθάησ: 

 Πνιίηεο θαη θαζεκεξηλφηεηα > Τπεχζπλε δήισζε θαη εμνπζηνδφηεζε > 

Έθδνζε ππεχζπλεο δήισζεο 

 Τγεία θαη πξφλνηα > Φάθεινο πγείαο > Άπιε ζπληαγνγξάθεζε 

 Δθπαίδεπζε > Δγγξαθή ζε ζρνιείν > Δγγξαθέο ζηα Γεκφζηα ΗΔΚ 

https://docs.gov.gr/validate
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 Πεξηνπζία θαη θνξνινγία > Φνξνινγία πνιηηψλ > Αιιαγή ζηνηρείσλ 

κεηξψνπ θνξνινγνχκελσλ 

 Πνιίηεο θαη θαζεκεξηλφηεηα > Μεηαθηλήζεηο > Πξνζσξηλή άδεηα νδήγεζεο 

Οη ππεξεζίεο θαηεγνξηνπνχληαη ζε 3 επίπεδα: 

 Δπίπεδν 1 – Καηεγνξία: Oη παξερφκελεο ππεξεζίεο έρνπλ θαηαλεκεζεί ζε 11 

επξχηεξεο νκάδεο ή θαηεγνξίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηνκείο πνιηηηθήο, 

ζεκαηηθέο ή πηπρέο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ (π.ρ. νηθνγέλεηα, επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, εθπαίδεπζε, πγεία θαη πξφλνηα, θ.ά.). 

 Δπίπεδν 2 - Γεγνλφο δσήο: Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ νη 

παξαπάλσ επξχηεξεο νκάδεο ρσξίδνληαη ζε ππνθαηεγνξίεο, φπνπ ε θάζε κηα 

νκαδνπνηεί ζηελά ζπλδεδεκέλεο ππεξεζίεο θαη αληηζηνηρνχλ ζε γεγνλφηα δσήο 

ή ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ (π.ρ. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, Δγγξαθή ζε 

ζρνιείν, Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θηι.) 

 Δπίπεδν 3 - Τπεξεζία/ζπλαιιαγή: ην ηξίην θαη ηειεπηαίν επίπεδν 

βξίζθνληαη νη ίδηεο νη ππεξεζίεο θαη νη ζπλαιιαγέο πνπ δηαζέηεη ην gov.gr 

(π.ρ.  Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, Δγγξαθή ζε λεπηαγσγείν, Πξνζσξηλή άδεηα 

νδήγεζεο, θηι.) 

 

ΥΖΜΑ 3.17: ΔΠΗΠΔΓΑ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
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ειίδα Πεξηγξαθήο Τπεξεζίαο: 

• χληνκε πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο 

• Ση ζα ρξεηαζηεί ν ρξήζηεο φηαλ κεηαθεξζεί ζηελ ηζηνζειίδα πνπ 

παξέρεη ηελ ππεξεζία (π.ρ.  θσδηθνχο πξφζβαζεο) 

• χλδεζκνο πξνο ηελ ππεξεζία 

• Υξήζηκνη ζχλδεζκνη:  

• Δγρεηξίδην ρξήζεο (κε ηε κνξθή ζπλδέζκνπ) 

• πρλέο εξσηήζεηο (κε ηε κνξθή ζπλδέζκνπ) 

• ηνηρεία επηθνηλσλίαο (κε ηε κνξθή ζπλδέζκνπ) 

• Θεζκηθφ Πιαίζην  

• Αλαθνηλψζεηο 

• Τπεχζπλνο θνξέαο 

• Σειεπηαία ελεκέξσζε 

 

3.2.4 Οδεγφο ζπγγξαθήο πεξηερνκέλνπ 

 

ηελ Δληαία Φεθηαθή Πχιε gov.gr ην πεξηερφκελν ζπληάζζεηαη κε ηφπν θηιηθφ θαη 

θαηαλνεηφ ζηνπο πνιίηεο θαη φρη κε ηελ «μχιηλε» γιψζζα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ο 

ηξφπνο ζπγγξαθήο ηνπ πεξηερνκέλνπ έρεη ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο:  

 Να βνεζάεη ηνπο επηζθέπηεο λα θαηαιάβνπλ ηελ Πχιε gov.gr. 

Υξεζηκνπνηείηαη γιψζζα πνπ ηνπο ελεκεξψλεη θαη ηνπο ελζαξξχλεη λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρεη ε Πχιε.  

 Να ζέβεηαη ηνπο πνιίηεο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νπηηθή ησλ επηζθεπηψλ θαη 

ην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ πνιχ ρξφλν λα αθηεξψζνπλ ζηελ Πχιε. 

 Να ελεκεξψλεη ηνπο επηζθέπηεο γηα απηά πνπ ζέινπλ λα κάζνπλ, δίλνληαο 

πάληα ηελ επθαηξία λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα. Βαζηθή αξρή απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη νη επηζθέπηεο δελ γλσξίδνπλ φζα γλσξίδεη ν ζπληάθηεο θάζε 

ςεθηαθήο ππεξεζίαο.  

 Να θαζνδεγεί  επηθνηλσλψληαο κε ηνπο πνιίηεο θηιηθά θαη βνεζεηηθά.  
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Γηα λα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη, δηαζθαιίδεηαη φηη ην πεξηερφκελφ καο είλαη:  

❏ αθέο. Οη ζπληάθηεο γξάθνπλ θαζαξά, ζε απιή γιψζζα, αιιά είλαη αθξηβείο θαη 

εμαληιεηηθνί. 

❏ Πεξηεθηηθφ. Οη ζπληάθηεο απνθεχγνπλ ηηο επαλαιήςεηο θαη ηηο πεξίπινθεο 

δηαηππψζεηο. Γίλνπλ φιε ηελ πιεξνθνξία, ζηελ πην πεξηεθηηθή κνξθή ηεο.  

❏ Υξήζηκν. Οη ζπληάθηεο πξηλ μεθηλήζνπλ λα γξάθνπλ, ζα πξέπεη λα αλαξσηηνχληαη: 

Πνηνλ ζηφρν ππεξεηεί απηφ ην θείκελν; Πνηνο ζα ην δηαβάζεη; Ση ρξεηάδεηαη λα κάζεη;  

❏ Φηιηθφ. Οη ζπληάθηεο γξάθνπλ αλζξψπηλα, γηαηί απεπζχλνληαη ζε αλζξψπνπο. Γελ 

δηζηάδνπλ λα ζπάζνπλ κεξηθνχο θαλφλεο, αλ απηφ θάλεη ην πεξηερφκελν πην πξνζηηφ. 

 Καηάιιειν. Οη ζπληάθηεο γξάθνπλ κε ηξφπν πνπ ηαηξηάδεη ζηελ πεξίζηαζε. 

Όπσο ζηηο ζπδεηήζεηο πξφζσπν κε πξφζσπν, πξνζαξκφδνπλ ηνλ ηφλν ηνπο 

αλάινγα κε ην ζε πνηνλ απεπζχλνληαη θαη γηα πνην ζέκα.  

 Δπίθαηξν. Δίλαη ζεκαληηθφ ε πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη λα είλαη έγθπξε θαη 

επηθαηξνπνηεκέλε. 

 

3.2.5 Γνκηθά ηνηρεία Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο 

 

 

Σα δνκηθά ζηνηρεία νξίδνληαη σο πινπνηεκέλεο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ αλάπηπμε κηαο ςεθηαθήο ππεξεζίαο απφ έλα θνξέα. 

Έλα παξάδεηγκα απνηειεί ε ηαπηνπνίεζε ηνπ πνιίηε κέζσ ησλ θσδηθψλ TAXISnet. 

Όηαλ έλαο θνξέαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο αλαπηχζζεη κηα ςεθηαθή ππεξεζία πνπ 

απαηηεί ηελ ηαπηνπνίεζε δελ ρξεηάδεηαη λα πινπνηήζεη έλα λέν ζχζηεκα 

ηαπηνπνίεζεο θαη λα δψζεη λένπο θσδηθνχο ζηνπο πνιίηεο αιιά απιά λα δηαζπλδεζεί 

θαη λα επαλαρξεζηκνπνηήζεη ην δνκηθφ ζηνηρείν ηεο Απζεληηθνπνίεζεο. 

Ζ ΔΦΠ πινπνηεί θαη δηαζέηεη ζηνπο θνξείο έλα πιήζνο δνκηθψλ ζηνηρείσλ έηζη ψζηε 

λα βνεζήζεη ηνπο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο λα ςεθηνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο. 

Μεξηθά απφ απηά ηα δνκηθά ζηνηρεία είλαη: 

• Θπξίδα Πνιίηε 

• Θπξίδα Φνξέα 
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• Απζεληηθνπνίεζε 

• ήκαλζε εγγξάθσλ 

• Γηαιεηηνπξγηθφηεηα (ΚΔΓ) 

• Τπνδνκέο Τπνζηήξημεο - Helpdesk 

• Γελλήηξηα παξαγσγήο αηηήζεσλ 

 

 

ΥΖΜΑ 3.18: ΓΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ GOV.GR 

 

3.2.6 Τπνρξεψζεηο Φνξέσλ 

 

Οη θνξείο νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε 

γηα ηε δηάζεζε ησλ ςεθηαθψλ ηνπο ππεξεζηψλ κέζα απφ ηελ Δληαία Φεθηαθή Πχιε 

θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ελαξκφληζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ κε 

ηελ Δληαία Φεθηαθή Πχιε. Ζ ππνρξέσζε απηή, πνπ απνηππψλεηαη θαη ζην άξζξν 23 

ηνπ λ. 4727/2020, αθνξά ηφζν ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ φζν θαη ηελ παξνρή πθηζηάκελσλ 

ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

 

Θυρίδα Πολίτθ Θυρίδα Φορζα Αυκεντικοποίθςθ 

Σιμανςθ εγγράφων 
Διαλειτουργικότθτα 

(ΚΕΔ) 

Υποδομζσ 
Υποςτιριξθσ - 

Helpdesk 

Γεννιτρια 
παραγωγισ 

θλεκτρονικϊν 
αιτιςεων 
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Οη ηερληθνί θαλφλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη Φνξείο πνπ ζρεδηάδνπλ ςεθηαθέο 

ππεξεζίεο είλαη: 

 

1. Κάζε ςεθηαθή δεκφζηα ππεξεζία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε κέζσ ππεξζπλδέζκνπ 

κε θαηάιεμε gov.gr. 

2. Γηα ηελ πξφζβαζε ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ - ρξεζηψλ ησλ ςεθηαθψλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ, ν θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηελ ππεξεζία απζεληηθνπνίεζεο ρξεζηψλ 

oAuth2.0 πνπ παξέρεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΓΓΠΓΓ) ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξ. 3981/ΔΞ2020/20 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο (Β‟ 

762). 

3. Γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ ησλ θνξέσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε ππεξεζία απζεληηθνπνίεζεο ρξεζηψλ δεκφζηαο 

δηνίθεζεο oAuth2.0PA, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξ. 29810/ΔΞ2020/20 απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο (Β‟ 4798). 

4. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 4727/2020, νη θνξείο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα νθείινπλ λα παξέρνπλ ηηο ςεθηαθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο ηνπο κε ηε 

ρξήζε ππνινγηζηηθψλ ππνδνκψλ λέθνπο (cloud computing) θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

κέζα απφ ηα θπβεξλεηηθά λέθε ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ. 4727/2020. 

5. Όπνπ ε θείκελε λνκνζεζία απαηηεί ηελ πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ, απηά 

αληηθαζίζηαηαη, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, κέζσ δηαζχλδεζεο ζπζηεκέλσλ θαη κέζσ 

ρξήζεο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (web services) ηνπ Κέληξνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

ηεο ΓΓΠΓΓ ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

6. Καηά ηελ πινπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

ζπξίδεο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Δθφζνλ ν θνξέαο δελ δηαζέηεη ζπξίδα, 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ ππ‟ αξ. 5620/ΔΞ2021/21 απφθαζε ηνπ 

ηφρνο:  

ν πνιίηεο λα βιέπεη ην ίδην πεξηβάιινλ είηε ε ππεξεζία έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ 

ΔΦΠ είηε απφ θάπνηνλ άιιν θνξέα. 

Αληίζηνηρα ν ππάιιεινο ηνπ ΚΔΠ λα βιέπεη ην ίδην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ εμσηεξηθή εθαξκνγή ζηελ νπνία ζπλδέεηαη. 
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Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο (Β‟ 849). 

7. Δάλ γηα ηελ παξνρή ησλ ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ απαηηνχληαη ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ησλ ρξεζηψλ - θπζηθψλ πξνζψπσλ,  ηα ζηνηρεία απηά αληινχληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ην Δζληθφ Μεηξψν Δπηθνηλσλίαο (Δ.Μ.Δπ) κέζσ ηνπ Κέληξνπ 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Γ.Γ.Π..Γ.Γ.. ε θάζε πεξίπησζε, νη πιαηθφξκεο παξνρήο 

ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ελεκεξψλνπλ ηνπο ρξήζηεο γηα ηε δπλαηφηεηα 

θαηαρψξηζεο ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ζην Δ.Μ.Δπ. θαη παξέρνπλ ηνλ ζρεηηθφ 

ζχλδεζκν. 

 

Οη ζρεδηαζηηθνί θαλφλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη Φνξείο πνπ ζρεδηάδνπλ 

ςεθηαθέο ππεξεζίεο είλαη: 

 

1. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ νδεγφ ζρεδίαζεο ζηνλ ζχλδεζκν 

https://guide.services.gov.gr, θαζψο θαη ηνπο νδεγνχο παξνπζίαζεο ππεξεζίαο, 

ζπγγξαθήο πεξηερνκέλνπ θαη ρξήζεο ινγνηχπνπ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ζχλδεζκν 

https://foreis.services.gov.gr. 

2. Ο ζρεδηαζκφο ησλ ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο 

παξαθάησ θαλφλεο επρξεζηίαο, αζθάιεηαο, παξνπζίαζεο θαη ππνζηήξημεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηε Βίβιν Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ: 

Καλφλεο ζρεδηαζκνχ, επρξεζηίαο, αζθάιεηαο, παξνπζίαζεο θαη ππνζηήξημεο. Οη λέεο 

ςεθηαθέο ππεξεζίεο πινπνηνχλ ηηο παξαθάησ αξρέο:  

 Τπεξεζίεο ςεθηαθέο εμ νξηζκνχ (digital by default): θάζε θνξέαο ζα πξέπεη λα 

εηζάγεη θαη λα θαζηεξψζεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ ςεθηαθψλ θαλαιηψλ σο 

ηελ θαηεμνρήλ πξνηηκψκελε επηινγή γηα θάζε αιιειεπίδξαζε ηνπ θξάηνπο κε 

ηνπο πνιίηεο, ρσξίο βέβαηα λα απνθιείεη ινηπνχο δηαχινπο επηθνηλσλίαο γηα 

πνιίηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζε ςεθηαθά θαλάιηα ή πνπ επηζπκνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ κε θπζηθφ ηξφπν. ην πιαίζην απηφ, 

βαζηθφ ζηφρν απνηειεί ν πεξηνξηζκφο ηεο δηαθίλεζεο θπζηθψλ εγγξάθσλ θαη ε 

πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

αιιά θαη θαηά ηελ εμππεξέηεζε κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο.  

https://guide.services.gov.gr/
https://foreis.services.gov.gr/
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 Αξρή «κφλνλ άπαμ» (once-only principle): νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη 

λα ππνβάινπλ «κφλν κία θνξά» ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνλ θάζε θνξέα θαη θαη΄ επέθηαζε κε ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε. Θα πξέπεη λα απαιιάζζνληαη απφ ηελ αλάγθε παξνρήο εθ λένπ 

πιεξνθνξηψλ ήδε γλσζηψλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε (εμαηξνπκέλσλ πεξηπηψζεσλ 

πνπ απαηηνχλ επηθαηξνπνίεζε ζχκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην), φπνπ ν 

δηακνηξαζκφο απηφο δελ αληηβαίλεη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

δεδνκέλσλ θαη ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο.  

 Δμ νξηζκνχ δηαιεηηνπξγηθφο ραξαθηήξαο (interoperability by default): ν 

ζρεδηαζκφο αιιειέλδεησλ, πνιηηνθεληξηθψλ ππεξεζηψλ απαηηεί ηελ πηνζέηεζε 

πνιηηηθψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κέληξνπ 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο.  Οη θνξείο ζα πξέπεη λα ζπιιέγνπλ ηα ζηνηρεία πνπ 

ρξεηάδνληαη απφ ηελ πεγή ηνπο θαη λα απνθεχγνπλ ηελ εθ λένπ θαηαρψξηζή. Ζ 

πεγή ζα πξέπεη λα είλαη κνλαδηθή γηα θάζε ζηνηρείν.  

 Γηαθαλαιηθέο ςεθηαθέο ππεξεζίεο κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ εμππεξέηεζε 

κέζσ λέσλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ: νη δεκφζηεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα 

παξέρνληαη κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ εμππεξέηεζε κέζσ λέσλ, «έμππλσλ», θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ. ην ρξήζηε ζα πξέπεη λα παξέρεηαη απξφζθνπηε εκπεηξία ςεθηαθψλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ αλεμάξηεηα απφ ην πνηα ζπζθεπή ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ 

πξφζβαζε. Ζ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη, 

θαηά ζεηξά, πξψηα κέζα απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν, κεηά απφ ππνινγηζηέο θαη 

ηέινο κε ηειεθσληθέο θιήζεηο, ηαρπδξνκηθά ή κε θπζηθή παξνπζία ζηα Κέληξα 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ), γηα εθείλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηνπο δχν πξψηνπο δηαχινπο.  

 Πνιηην-θεληξηθή πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα 

ππεξεζίεο θηιηθέο πξνο ην ρξήζηε: ν ζρεδηαζκφο ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ 

πξέπεη λα είλαη πνιηηνθεληξηθφο, κε ζηφρν ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηνλ εμππεξεηνχκελν θαη απαληνχλ ζηηο 

αλάγθεο ηνπ. Πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ ηελ επηινγή λα 

ζπλαιιάζζνληαη ςεθηαθά κε ην Γεκφζην, κέζα απφ ππεξεζίεο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα, πξνζβαζηκφηεηα, αζθάιεηα θαη 

επρξεζηία.  
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 Eπαλαρξεζηκνπνίεζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ιχζεσλ: ε αμηνπνίεζε ησλ 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζχγρξνλα κνληέια αλάπηπμεο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ιχζεσλ, 

πηνζεηνχλ δηαδεδνκέλα πξφηππα θαη αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο 

πνηφηεηαο.  

 Τηνζέηεζε αλνηθηψλ θαη ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ: ε ζπλερήο αμηνιφγεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ν ζρεδηαζκφο θάζε λέαο ε 

απινπζηεπκέλεο ςεθηαθήο ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κέζα απφ 

ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο ζπλδηακφξθσζεο κε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε, κε 

ζηφρν ην ζρεδηαζκφ ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ σθεινχκελσλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

 Καηάξγεζε ησλ απνθιεηζκψλ θαη θαζνιηθή πξνζβαζηκφηεηα (inclusive by 

default): νη ζρεδηαδφκελεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκεο 

απφ φινπο θαη φρη κφλν απφ επηιεγκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ είλαη ςεθηαθά 

εμνηθεησκέλεο.  

 Γηεπθφιπλζε ηεο δηαζπλνξηαθήο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ (cross-border by 

default): θάζε θνξέαο ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ 

θαη επξχηεξα ησλ εμππεξεηνχκελσλ, ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ζε ζπλζήθεο απμεκέλσλ κεηαθηλήζεσλ ησλ πνιηηψλ ηεο. Πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα θαηαζηήζεη ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν δηαζέζηκεο 

ζπλαθείο ςεθηαθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο, πξνβιέπνληαο θαηά ην ζρεδηαζκφ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ζε φιε ηελ Δληαία Αγνξά ζηε 

βάζε ηεο ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο δεδνκέλσλ θαη ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ΔΔ.  

 Αμηνπηζηία θαη εκπηζηνζχλε: βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, απνηειεί ε 

αμηνπηζηία ζηε ρξήζε απηψλ κε έκθαζε ζηελ επρξεζηία θαη ζηε ζπλερή θαη 

αδηάιεηπηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζε βάζε 24 X 7.  

 Αλνηθηφηεηα θαη ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο (openness/transparency by default): 

κε ην δηακνηξαζκφ δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε δεκφζηνπο θνξείο, ηελ παξνρή 

δπλαηφηεηαο ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο γηα έιεγρν πξφζβαζεο ησλ δεδνκέλσλ 
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ηνπο θαη δηφξζσζή ηνπο, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ ηνπο αθνξνχλ, ηελ πηνζέηεζε αλνηθηψλ πξνηχπσλ θαη ηελ εκπινθή 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζηε ζρεδίαζε θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, επηηπγράλεηαη 

ζηελ πξάμε ε ελδπλάκσζε ησλ πνιηηψλ θαη απμάλεηαη ε δηαθάλεηα ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ κε εθείλε. ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε δχλαηαη λα ζπκβάιιεη 

θαζνξηζηηθά θαη ε απηφκαηε ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε γηα θάζε πξφζβαζε ή αιιαγή 

πνπ αθνξά ζηα δεδνκέλα ηνπ.  

 Αλάπηπμε αζθαινχο ινγηζκηθνχ θαη ζπζηεκάησλ απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπο 

(Personal Data Protection by design and by default): βαζηθφ πξναπαηηνχκελν γηα 

ηελ πηνζέηεζε θαη ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο είλαη ε πινπνίεζε ζεηξάο δξάζεσλ πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ αζθάιεηα 

ησλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ. ε απηφ 

ην πιαίζην, ζα πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη ζηνηρεία θαη πξφηππα γηα ηελ αλάπηπμε 

αζθαινχο ινγηζκηθνχ θαη ζπζηεκάησλ απφ ην ζρεδηαζκφ (security-by-design), 

θαζψο θαη νη νκάδεο αλάπηπμεο λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε δηαζέζηκα εξγαιεία 

θαη κεραληζκνχο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ αλαπηχζζνπλ.  

 Τηνζέηεζε επέιηθησλ κνληέισλ γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ 

πξνκήζεηα έξγσλ θαη ππεξεζηψλ: θάζε θνξέαο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη επέιηθηα 

κνληέια θαζνξηζκνχ απαηηήζεσλ, ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαζψο θαη 

παξαθνινχζεζεο, γηα ηελ απξφζθνπηε, έγθαηξε θαη πνηνηηθή παξάδνζε ησλ 

δξάζεσλ πνπ πινπνηνχλ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Δπίζεο, θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε πξνζπάζεηα πηνζέηεζεο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη φηη απηφ ζα 

βνεζήζεη, δηαδηθαζηψλ πξνθήξπμεο έξγσλ κε βάζε ηε θηινζνθία θαη ηηο 

πξαθηηθέο ηεο agile κεζνδνινγίαο, κε βάζε δηαδνρηθά κηθξά βήκαηα αλάπηπμεο 

θαη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηελ νκάδα πινπνίεζεο θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, 

κε ζηφρν λα αληηκεησπηζηεί απνδνηηθφηεξα ε πνιππινθφηεηα.  

 Απινχζηεπζε Γηαδηθαζηψλ: ζεκαληηθή αξρή απνηειεί ε ζπλερήο θαη 

ζπζηεκαηηθή αλαζεψξεζε ησλ λνκνζεηηθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ θαλνληζηηθψλ 

ξπζκίζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ψζηε λα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο αξρέο ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο θαη ηεο 
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απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξνο ηελ εμππεξέηεζε 

ηνπ πνιίηε θαη ηεο επηρείξεζεο. Ζ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνεγείηαη ηεο 

ςεθηνπνίεζεο απηψλ, θαζψο ζηφρνο δελ κπνξεί λα είλαη ε ςεθηνπνίεζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο ηνπ θξάηνπο.  ρεηηθά εξγαιεία γηα ηελ απινχζηεπζε είλαη ην 

Δζληθφ Μεηξψν Γηαδηθαζηψλ, ην Δζληθφ Πξφγξακκα Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ 

– ΔΠΑΓ θαη ην Παξαηεξεηήξην ηεο Γξαθεηνθξαηίαο. 

 

Ζ ηζηνζειίδα https://foreis.services.gov.gr απνηειεί έλα ζπλεξγαηηθφ ρψξν 

απνθιεηζηηθά γηα ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

ηελ ηζηνζειίδα απηή, ηα ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κπνξνχλ: 

 λα βξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θνξέα ηνπο 

 λα θαηαρσξίζνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο γηα ηνλ ηξφπν παξνπζίαζήο ηνπο 

 λα θαηαρσξίζνπλ λέα ππεξεζία ηνπ Φνξέα ηνπο 

 λα δνπλ ηε δηάξζξσζε (ηαμηλνκία) ηεο Πχιεο 

 λα δνπλ ηνλ νδεγφ ζπγγξαθήο πεξηερνκέλνπ & ηνλ νδεγφ ζρεδίαζεο 

ππεξεζηψλ 

 λα βξνπλ νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο θάζε ππεξεζίαο 

 λα βξνπλ ην ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο 

gov.gr 

 

3.2.7 Θπξίδα Πνιίηε 

 

 

Ζ ζπξίδα ιεηηνπξγεί σο ν «ςεθηαθφο ραξηνθχιαθαο» ηνπ πνιίηε, θαζψο εθεί 

ζπγθεληξψλνληαη ηφζν ηα έγγξαθα πνπ εθδίδεη online κέζσ ηνπ gov.gr, φζν θαη ηα 

έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζε δεχηεξν ρξφλν, θαηφπηλ ειεθηξνληθήο αίηεζεο ηνπ πνιίηε 

πξνο θάπνηνλ θνξέα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κέζσ ηνπ gov.gr. 

Δπηπιένλ, νη πνιίηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνζηέιινπλ ειεθηξνληθά έγγξαθα απφ 

ζπξίδα ζε ζπξίδα, είηε δειαδή ζε άιινπο ηδηψηεο, είηε ζε θάπνηνλ δεκφζην θνξέα. 

Γηα θάζε έγγξαθν πνπ αλαξηάηαη ζηελ ζπξίδα ηνπ, ν ελδηαθεξφκελνο ιακβάλεη 

ελεκεξσηηθφ email ή SMS. Σα έγγξαθα πνπ αλαξηψληαη ζηελ ζπξίδα εκπινπηίδνληαη 

ζπλερψο, κε ζηφρν λα ζπγθεληξσζνχλ ζε έλα ζεκείν φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ πνιίηε 

https://foreis.services.gov.gr/
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κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.  

Ζ είζνδνο ζηε ζπξίδα γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: είηε κε ηνπο θσδηθνχο web banking 

είηε κέζσ ησλ θσδηθψλ Taxisnet, αθνχ πξψηα ν πνιίηεο έρεη επηβεβαηψζεη ηνλ 

αξηζκφ ηνπ θηλεηνχ ηνπ ηειεθψλνπ ζην Δζληθφ Μεηξψν Δπηθνηλσλίαο (ΔΜΔπ) απφ 

ηνλ ζχλδεζκν: https://my.gov.gr/ 

 

χκθσλα κε ην Ν. 4727/2020 - Άξζξν 26 Θπξίδεο ζηελ Δληαία Φεθηαθή Πχιε ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζηηο ζπξίδεο ησλ ρξεζηψλ ηεξνχληαη ηα έγγξαθα πνπ εθδίδνπλ 

ηα θπζηθά πξφζσπα κέζα απφ ηελ ΔΦΠ, θαζψο θαη ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαηφπηλ αίηεζεο ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ λα απνζηέιινπλ δεκφζηα 

έγγξαθα ζηε ζπξίδα ηνπ ρξήζηε κεηά απφ αίηεζή ηνπ.  

3.2.8 Φεθηαθά έγγξαθα gov.gr  

 

Οη λέεο ππεξεζίεο είλαη πξνζβάζηκεο κέζσ ηεο δηαδξνκήο ηνπ gov.gr Αξρηθή / 

Πνιίηεο θαη θαζεκεξηλφηεηα / Φεθηαθά έγγξαθα gov.gr ή απεπζείαο απφ ηνλ 

ζχλδεζκν: https://docs.gov.gr/ 

 

ΥΖΜΑ 3.19: ΦΖΦΗΑΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ GOV.GR 

 

Οη ππεξεζίεο απηέο αθνξνχλ ηα έγγξαθα πνπ εθδίδνπλ ηα θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο θαη απεπζχλνληαη πξνο ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 

https://my.gov.gr/


                                                                            84 
 

ηνκέα ηεο παξ. 57 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4727/2020 (Α‟ 184) θαη ηνπο θνξείο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Υξήζηεο ησλ σο άλσ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ 

είηε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο αηνκηθά είηε σο λφκηκνη εθπξφζσπνη λνκηθνχ πξνζψπνπ ή 

λνκηθήο νληφηεηαο ή σο δηθαζηηθνί ζπκπαξαζηάηεο ή σο επίηξνπνη αλειίθνπ. Ζ 

πξφζβαζε ηνπο απηή, γίλεηαη θαηφπηλ απζεληηθνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 

ηνπ λ. 4727/2020 (Α‟ 184). 

Σα αλσηέξσ έγγξαθα έρνπλ ηελ ίδηα ηζρχ κε έγγξαθα πνπ θέξνπλ βεβαίσζε γλήζηνπ 

ππνγξαθήο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α‟ 45), επέρνπλ ζέζε έγγξαθνπ ηχπνπ, 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 160 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη γίλνληαη 

ππνρξεσηηθψο απνδεθηά απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο παξ. 57 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4727/2020 (Α‟ 184) θαη ηνπο θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (θνξείο-

ιήπηεο) σο ηέηνηα. 

ηφρνη ηεο πινπνίεζεο ησλ εγγξάθσλ απηψλ είλαη: 

 ε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε ειεθηξνληθά 

 ε απνζπκθφξεζε ησλ ΚΔΠ κε ηελ κείσζε ησλ επηζθέςεσλ γηα γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο 

 

 

 



                                                                            85 
 

3.3      Θπξίδεο ΚΔΠ 
 

 

To gov.gr, ε Δληαία Φεθηαθή Πχιε, κε ηηο ζπξίδεο δηεπξχλεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πνιίηε λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθέο αηηήζεηο γηα 

δηαδηθαζίεο πνπ δελ ρνξεγνχληαη online αιιά δηεθπεξαηψλνληαη κέζσ ησλ 

ΚΔΠ.  ην πιαίζην απηήο ηεο δπλαηφηεηαο, αλαπηχρζεθε ε εθαξκνγή ηεο  ζπξίδαο 

ΚΔΠ φπνπ ζα απνζηέιινληαη νη αηηήζεηο ησλ πνιηηψλ. Δπίζεο, παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηα ζηειέρε ησλ ΚΔΠ λα εθδίδνπλ έγγξαθα γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

πνιηηψλ, κέζσ απεπζείαο πξφζβαζεο ζηηο εθαξκνγέο ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο 

Πχιεο. 

Ζ Θπξίδα ΚΔΠ είλαη νπζηαζηηθά έλα “ςεθηαθφ γξακκαηνθηβψηην” κέζα απφ ην 

νπνίν ζα γίλεηαη ζπλνιηθά ε επηθνηλσλία κε ηνλ πνιίηε. 

 

 

ΥΖΜΑ 3.20: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΘΤΡΗΓΑ ΚΔΠ 

 

Κάζε ΚΔΠ έρεη ηε δηθή ηνπ ζπξίδα, ε νπνία δελ ζπλδέεηαη κε ην ππάξρνλ ζχζηεκα 

ηνπ backoffice ησλ ΚΔΠ. Οη αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη κέζσ gov.gr έρνπλ ην 

δηθφ ηνπο αξηζκφ ππφζεζεο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα θαηαρσξηζζνχλ θαη ζην 

backoffice ηνπ ΚΔΠ, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη πιήξεο εηθφλα ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ 

ππνζέζεσλ θαη ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

https://www.gov.gr/
https://www.gov.gr/
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ΥΖΜΑ 3.21: ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΘΤΡΗΓΑ ΚΔΠ 

 

Οη αηηήζεηο πνπ παξάγνληαη ζην gov.gr, θέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο φπσο 

κνλαδηθφ θσδηθφ, QR code θαη πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ζθξαγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο αίηεζεο παξάγεηαη έλαο ζχλδεζκνο ν νπνίνο νδεγεί ζε 

ζειίδα επηβεβαίσζεο ηεο αίηεζεο θαη πξνβνιή ηνπ αξρείνπ pdf κε ηα πεξηερφκελα 

ηεο αίηεζεο, φια κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ gov.gr. 

 
 

ΥΖΜΑ 3.22: ΠΡΟΒΑΖ ΣΧΝ ΚΔΠ ΣΟ GOV.GR 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπξίδσλ ΚΔΠ, είλαη: 

 

 Γηαρείξηζε ηεο ζπξίδαο απφ ην ίδην ην ΚΔΠ 

 Απηνλνκία ζηνλ νξηζκφ ρεηξηζηψλ ζπξίδαο ρσξίο απαίηεζε έγθξηζεο απφ ην 

Τπνπξγείν 

 Γελ απαηηνχληαη λένη θσδηθνί 

 Ζιεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε πνιίηε 

Πολίτθσ 

gov.gr ΚΕΠ 

Γηαρείξηζε 
αηηήζεσλ 
πνπ έρνπλ 
ππνβιεζεί 
απφ ην 

On line 
έθδνζε 

πηζηνπνηεηη
θψλ γηα 

πνιίηεο πνπ 

Θπξίδα 
ΚΔΠ 

https://www.gov.gr/
https://www.gov.gr/
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 Ζιεθηξνληθή αίηεζε κε πξνεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο (Κσδηθφο 

αξηζκφο, QR Code, Πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ζθξαγίδα) 

 Απινπνηεκέλε αίηεζε, θαηάξγεζε θσηνηππίαο ηαπηφηεηαο 

 Δχθνιν θαη ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο 

 Απάληεζε ζηελ πνιίηε κε απιφ θαη γξήγνξν ηξφπν 

 Αλαδήηεζε - Καηαγξαθή – ηαηηζηηθά 

 

 

Ζ ζπξίδα γηα ηνλ πνιίηε: 

Ο πνιίηεο εηζέξρεηαη ζην gov.gr θαη επηιέγεη ηελ ππεξεζία πνπ ζέιεη λα 

εμππεξεηεζεί. Αθνχ ηαπηνπνηεζεί, ζπκπιεξψλεη ηελ αληίζηνηρε αίηεζε θαη 

επηιέγεη ην ΚΔΠ πνπ ζα δηεθπεξαηψζεη ηελ αίηεζε. Όηαλ ε ππφζεζε νινθιεξσζεί, 

ιακβάλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζηελ ζπξίδα ηνπ ζην gov.gr 

 

 

 
ΥΖΜΑ 3.23: Ο ΠΟΛΗΣΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΠ 

 

 

Ζ ζπξίδα γηα ππάιιειν ηνπ ΚΔΠ: 

Ο ππάιιεινο ηνπ ΚΔΠ εηδνπνηείηαη γηα ηελ χπαξμεο κηαο λέαο αίηεζεο ζηελ 

ζπξίδα ηνπ. Γεζκεχεη θαη νινθιεξψλεη ηελ ππφζεζε αθνχ επηθνηλσλήζεη κε ηνλ 

θνξέα πάξνρν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ - βεβαίσζεο. Όηαλ ιάβεη ηελ απάληεζε ηελ 

κεηαθνξηψλεη ζηελ ζπξίδα ηνπ πνιίηε ζην gov.gr. 

 

Ο πνιίηεο 
εηζέξρεηαη 
ζην gov.gr 

Δπηιέγεη 
ηελ 

ππεξεζία 
πνπ ζέιεη 

Σαπηνπνηείη
αη 

Δπηιέγεη ην 
ΚΔΠ πνπ 

ζα 
δηεθπεξαηψ
ζεη ηελ 
αίηεζε 

Τπνβάιεη 
ηελ αίηεζε 

ηνπ 

Λακβάλεη 
ην 

απνηέιεζκα 
ηνπ ζηελ 
ζπξίδα ηνπ 
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ΥΖΜΑ 3.24: ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΠ 

 

Οη ζπξίδεο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 26 «Θπξίδεο ζηελ Δληαία Φεθηαθή Πχιε ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» ηνπ Ν. 4727/2020. χκθσλα κε απηφ, ζηελ ΔΦΠ ηεξνχληαη 

ζπξίδεο ρξεζηψλ θαη ζπξίδεο θνξέσλ. Γηα ηελ πξφζβαζε ζηε ζπξίδα απαηηείηαη 

ε πξνεγνχκελε απζεληηθνπνίεζε. ηηο ζπξίδεο ησλ ρξεζηψλ ηεξνχληαη ηα έγγξαθα 

πνπ εθδίδνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα κέζα απφ ηελ ΔΦΠ, θαζψο θαη ηα δεκφζηα 

έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαηφπηλ αίηεζεο ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ λα απνζηέιινπλ 

δεκφζηα έγγξαθα ζηε ζπξίδα ηνπ ρξήζηε κεηά απφ αίηεζή ηνπ.  

  

 

ΥΖΜΑ 3.25: ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ ΑΗΣΖΖ 

(Πεγή: https://howto.gov.gr/course/view.php?id=12) 

Ο υπάλλθλοσ του 
ΚΕΠ ελζγχει τθν 

κυρίδα 

Δεςμεφει και 
διεκπεραιϊνει τθν 

υπόκεςθ  

Όταν λάβει τθν 
απάντθςθ τθν 
ανεβάηει ςτθν 

κυρίδα του πολίτθ 
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3.3.1 Αλάιπζε πεξηβάιινληνο ζπξίδαο 

 

 Δίζνδνο ζηελ ζπξίδα: Ζ ζπξίδα ΚΔΠ είλαη πξνζβάζηκε  είηε απεπζείαο απφ ηνλ 

ζχλδεζκν https://thyrides-kep.services.gov.gr/, είηε απφ ηηο εμσηεξηθέο 

εθαξκνγέο ηνπ back office.   

 Γηαρείξηζε ρξεζηψλ: ηε ζπξίδα ΚΔΠ ππάξρνπλ δχν ξφινη, απηφο ηνπ 

“Γηαρεηξηζηή” θαη απηφο ηνπ “Υεηξηζηή”.  

o Οη ρεηξηζηέο κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ θαη λα δηεθπεξαηψζνπλ κηα αίηεζε 

πνιίηε. Δπηπιένλ κπνξνχλ λα δνπλ ην ηζηνξηθφ φισλ ησλ αηηεκάησλ ζηελ 

ζπξίδα. 

o Οη δηαρεηξηζηέο επηπιένλ λα κπνξνχλ θαη λα δηαγξάςνπλ ρεηξηζηέο. 

Μπνξνχλ επίζεο λα αλαζέζνπλ ηε δηαρείξηζε κηα ππφζεζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρεηξηζηή. 

 Γηθαηψκαηα ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο: Ζ δηαδηθαζία νξηζκνχ δηαρεηξηζηή ζε λέα 

ζπξίδα απαηηεί ηελ έγθξηζε ηεο Γηεχζπλζεο Τπεξεζηψλ Μηαο ηάζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ζ δηαδηθαζία αιιαγήο δηαρεηξηζηή ζε 

ππάξρνπζα ζπξίδα πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: O νξηζκέλνο δηαρεηξηζηήο απνδίδεη 

ξφιν δηαρεηξηζηή ζε απηφλ πνπ πξφθεηηαη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη. ηε ζπλέρεηα ν 

δεχηεξνο δηαγξάθεη ηνλ ξφιν δηαρεηξηζηή απφ ηνλ πξψην.  

Οη δηαδηθαζίεο νξηζκνχ θαη δηαγξαθήο ρξήζηε απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηνπ 

νξηζκέλνπ δηαρεηξηζηή θαη δελ απαηηνχλ έγθξηζε απφ ηελ Γηεχζπλζε Τπεξεζηψλ 

Μηαο ηάζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 Γηαρείξηζε αίηεζεο ζηε ζπξίδα ηνπ ΚΔΠ: ηελ αξρηθή νζφλε παξνπζηάδνληαη 

φιεο ηηο αηηήζεηο ή ππνζχλνια απηψλ. Σα ππνζχλνια ησλ αηηήζεσλ είλαη: 

o Οη αλνηρηέο ππνζέζεηο κνπ (κφλν νη αηηήζεηο πνπ κνπ έρνπλ αλαηεζεί απφ 

ηνλ Γηαρεηξηζηή ή ηηο έρσ αλαιάβεη ν ίδηνο/α) 

o Δηζεξρφκελεο (λέα αίηεζε πνπ δελ έρεη αλαηεζεί / αλαιεθζεί) 

o ε εθθξεκφηεηα (φιεο νη αηηήζεηο πνπ έρνπλ αλαηεζεί / αλαιεθζεί) 

o Οινθιεξσκέλεο 

o Απνξξηθζείζεο 

ε φια ηα ππνζχλνια αηηήζεσλ νη πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθα θαη είλαη: 

o ε εκεξνκελία θαη ε ψξα πνπ ππνβιήζεθε ε αίηεζε 

https://thyrides-kep.services.gov.gr/
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o ν αξηζκφο ππφζεζεο (παξάγεηαη απηφκαηα φηαλ ππνβάιεη ν πνιίηεο ηελ 

αίηεζε ζην gov.gr) 

o ε θαηάζηαζε δηεθπεξαίσζεο ηεο αίηεζεο (πρ. Δηζεξρφκελε ή  ε 

εθθξεκφηεηα) 

o ην ζέκα ηεο αίηεζεο (πρ. Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο) 

o ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αηηνχληα   

o ν ρεηξηζηήο πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ αίηεζε 

Ο θσδηθφο επαιήζεπζεο ηεο αίηεζεο είλαη δηαζέζηκνο ζηελ Θπξίδα ηνπ ΚΔΠ κε ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ πνιίηε. Δπεηδή ε κνξθή ηνπ είλαη ηνπ ηχπνπ 

“OjyXiIYpoDbhr0fN0J3oBw” ρξεζηκνπνηείηαη ν “αξηζκφο ππφζεζεο” ζαλ ελεξγφο 

ζχλδεζκνο πνπ νδεγεί ζηε ζειίδα κε ηηο ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αίηεζε. 

 Δλεκέξσζε ΚΔΠ γηα λέα αίηεζε ζηελ Θπξίδα: Όηαλ ππνβιεζεί κία λέα αίηεζε 

πξνο ην ΚΔΠ ελεκεξψλεζηε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ηνπ ΚΔΠ.  

 Αλαδήηεζε αίηεζεο: Ζ εχξεζε κίαο αίηεζεο ζε θάπνην απφ ηα ππνζχλνια ησλ 

αηηήζεσλ γίλεηαη σο εμήο: απφ ην αξηζηεξφ αλαδηπινχκελν κελνχ επηιέγεηαη ην 

ππνζχλνιν αηηήζεσλ, θαη ζην πιαίζην αλαδήηεζεο αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηεο 

ππφζεζεο. ηε ζπλέρεηα κε ηελ επηινγή “Αλαδήηεζε” ν ρξήζηεο απηφκαηα 

νδεγείηαη ζηε ζειίδα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αίηεζεο.  

3.3.2 Βαζηθέο ιεηηνπξγηθφηεηεο Θπξίδαο 

 

ΥΖΜΑ 3.26: ΒΑΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΔ ΘΤΡΗΓΑ 
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Αλάζεζε / αλάιεςε αίηεζεο 

Αλάζεζε κίαο αίηεζεο θάλεη ν Γηαρεηξηζηήο ζηνλ Υεηξηζηή, σζηφζν δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα θαη ν Υεηξηζηήο λα αλαιάβεη κία ππφζεζε θαη κφλνο ηνπ. Παηψληαο ηνλ 

ζχλδεζκν “Αλάζεζε” ηεο Δηθφλαο 3.26 (εκείν 2), ζα εκθαληζηεί αλαδπφκελν 

παξάζπξν φπνπ ππάξρεη αλαδηπινχκελε ιίζηα κε ηνπο ρξήζηεο ηεο ζπξίδαο γηα λα 

επηιεγεί ν ππάιιεινο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ππφζεζε.  

 

Απνζηνιή αίηεζεο 

Ζ απνζηνιή ηεο αίηεζεο κπνξεί λα γίλεη κε 2 ηξφπνπο: 

 1νο: κε ηελ επηινγή “Αληηγξαθή ζπλδέζκνπ” (Δηθφλα 3.26 – εκείν 3) 

εκθαλίδεηαη κήλπκα φηη αληηγξάθεθε ν ζχλδεζκνο ζην πξφρεηξν ησλ 

windows.  

ηε ζπλέρεηα ν ππάιιεινο ΚΔΠ δεκηνπξγεί έλα λέν κήλπκα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ πξνο ηνλ αξκφδην θνξέα θαη επηθνιιά ηνλ ζχλδεζκν θάλνληαο δεμί 

θιηθ θαη επηθφιιεζε ηνπ ζην ζψκα ηνπ email.  

 2νο: κε ηελ επηινγή “Απνζήθεπζε pdf” (Δηθφλα 3.26 – εκείν 4) θαη 

απνζεθεχζηε ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ην pdf ηεο αίηεζεο. ηε ζπλέρεηα ν 

ππάιιεινο ΚΔΠ επηζπλάπηεη ην pdf ζε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

πξνο ηνλ αξκφδην θνξέα. 

 

Απνζηνιή κελχκαηνο ζηνλ πνιίηε 

 

ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη επηθνηλσλία κε ηνλ πνιίηε θαηά ηε δηάξθεηα 

δηεθπεξαίσζεο ηεο αίηεζεο ηνπ, ην θνπκπί “Απνζηνιή κελχκαηνο” (Δηθφλα 3.26 – 

εκείν 6) νδεγεί ζηελ απνζηνιή ελφο ζχληνκνπ κελχκαηνο. πληζηάηαη ζηελ 

επηθνηλσλία λα ζπκπιεξψλεηαη ην ΚΔΠ θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππαιιήινπ. 

Σν κήλπκα απνζηέιιεηαη ζηνλ πνιίηε κε γξαπηφ κήλπκα sms θαη κε κήλπκα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Σα ζηνηρεία απηά έρνπλ δεισζεί απφ ηνλ πνιίηε ζην 

gov.gr θαη εκθαλίδνληαη πξνζπκπιεξσκέλα. 

 

εκεηψζεηο ππαιιήινπ γηα ηελ αίηεζε 

ε πεξίπησζε πνπ έλαο ππάιιεινο επηζπκεί λα γξάςεη ζεκεηψζεηο γηα ηελ αίηεζε 

επηιέγεη ηελ θαξηέια “εκεηψζεηο” (Δηθφλα 3.26 – εκείν 7). ην πιαίζην θεηκέλνπ 

πιεθηξνινγεί ην θείκελν θαη επηιέγεη ην θνπκπί “Απνζήθεπζε”. Ζ ζεκείσζε 

θαηαγξάθεηαη ζε ιίζηα φπνπ απηφκαηα θαηαγξάθνληαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα 

θαηαρψξεζεο ηεο ζεκείσζεο θαη ην φλνκα ηνπ ππαιιήινπ. 

https://www.gov.gr/
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Απάληεζε ζηνλ πνιίηε 

Αθνχ παξαιεθζεί ε απάληεζε απφ ηνλ αξκφδην θνξέα ζηελ αίηεζε ηνπ πνιίηε, ν 

ππάιιεινο αλαδεηά ηελ ππφζεζε θαη επηιέγεη ην θνπκπί “Απάληεζε” (Δηθφλα 3.26 – 

εκείν 5). Δπηζπλάπηεη ην αξρείν ηεο απάληεζεο θαη έλα ζπλνδεπηηθφ θείκελν εάλ 

επηζπκεί. Ζ απάληεζε απνζηέιιεηαη ζηελ πξνζσπηθή ζπξίδα ηνπ πνιίηε ζην gov.gr. 

Σαπηφρξνλα θαη ρσξίο θακία παξαπάλσ ελέξγεηα απφ ηνλ ππάιιειν, ελεκεξψλεηαη ν 

πνιίηεο κε γξαπηφ κήλπκα θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν φηη έρεη απάληεζε απφ ην 

ΚΔΠ. 

 

Καηαζηάζεηο αηηήζεσλ 

Οη θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα βξεζεί κία αίηεζε είλαη: 

 
ΥΖΜΑ 3.27: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΗΣΖΖ 

 

Τπάξρνπλ ελέξγεηεο πνπ νδεγνχλ ζε απηφκαηε αιιαγή θαηάζηαζεο αιιά ππάξρεη θαη 

ε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ν ππάιιεινο ρεηξνθίλεηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αηηήζεσλ. 

Απηφκαηε αιιαγή θαηάζηαζεο: 

 Με ηελ αλάζεζε / αλάιεςε ηεο αίηεζεο αιιάδεη ε θαηάζηαζε ηεο “ζε 

εθθξεκφηεηα” 

 Με ηελ “Απάληεζε” ζηνλ πνιίηε ε θαηάζηαζε ηεο αίηεζεο αιιάδεη ζε 

νινθιεξσκέλε  

Υεηξνθίλεηε αιιαγή θαηάζηαζεο: 

 παηήζηε ηνλ ζχλδεζκν “Αιιαγή” (Δηθφλα 3.26 – εκείν 1). ην αλαδπφκελν 

παξάζπξν επηιέμεηε ηελ θαηάζηαζε πνπ ζέιεηε. 

Ζ θαηάζηαζε ηεο αίηεζεο ζε “Απνξξηθζείζα” αιιάδεη κφλν ρεηξνθίλεηα. 

 

Ηζηνξηθφ αίηεζεο 

 

Ο ππάιιεινο κπνξεί λα δεη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ αίηεζε ζηελ θαξηέια 

Ειςερχόμενθ 
Σε 

εκκρεμότθτα 
Ολοκλθρωμζνθ Απορριφκείςα 

https://www.gov.gr/
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“Ηζηνξηθφ” (Δηθφλα 3.26). Με ηελ επηινγή απηήο ηεο θαξηέιαο ζα εκθαληζηνχλ ζε 

κνξθή ιίζηαο φιεο νη ελέξγεηεο πνπ ηπρφλ έρνπλ γίλεη, φπσο: 

 Αιιαγή θαηάζηαζεο (απηφκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο) 

 Αλάζεζε 

 Μήλπκα ζην πνιίηε 

 Απάληεζε ζηνλ πνιίηε 

 εκεηψζεηο ππαιιήινπ 

 

3.3.3 Αίηεζε κέζα απφ ηελ ζπξίδα / απηνπξφζσπε παξνπζία πνιίηε  

Καηά ηελ επίζθεςε ηνπ πνιίηε ζην ΚΔΠ, ν ππάιιεινο ηνπ ΚΔΠ κπνξεί λα αηηεζεί 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαη κέζα απφ ηελ ζπξίδα ηνπ ΚΔΠ, ηελ έθδνζε online 

πηζηνπνηεηηθψλ.  

 

ήκεξα παξέρνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν, 12 online  δηαδηθαζίεο: 

 4 αξκνδηφηεηαο δεκνηνινγίσλ, Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο / 

Πηζηνπνηεηηθφ Γέλλεζεο / Πηζηνπνηεηηθφ Δγγχηεξσλ πγγελψλ/ 

Πηζηνπνηεηηθφ Ηζαγέλεηαο 

 4  αξκνδηφηεηαο ιεμηαξρείσλ,  Λεμηαξρηθέο Πξάμεηο Γέλλεζεο / Θαλάηνπ / 

Γάκνπ / πκθψλνπ πκβίσζεο 

 4 ζρεηηθά κε εκβνιηαζκφ COVID-19 

 

Σα βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία λέαο ππφζεζεο κέζα απφ ηελ ζπξίδα ηνπ ΚΔΠ είλαη 

απιά θαη ν ρξήζηεο θαζνδεγείηαη απφ ηελ εθαξκνγή. 

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί “Νέα ππφζεζε” εκθαλίδνληαη νη δηαζέζηκεο αηηήζεηο. Κάησ 

απφ θάζε ηίηιν δηαδηθαζίαο ππάξρεη ην θνπκπί “Γεκηνπξγία ππφζεζεο”. 

Αλαιπηηθά νη δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ ππνζέζεσλ ζηηο ζπξίδεο πεξηγξάθνληαη ζην 

Δγρεηξίδην ρξήζεο Θπξίδαο δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: https://thyrides-

kep.services.gov.gr/ 

https://thyrides-kep.services.gov.gr/Manual_thyrides_kep_v6.1__13_04_2021.pdf
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ΥΖΜΑ 3.28: ON-LINE ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΣΑ ΚΔΠ 

 

Δπηιέγνληαο «Γεκηνπξγία ππφζεζεο, μεθηλάεη ε δηαδηθαζία γηα ηελ On-line έθδνζε.  

 

Ζ εθαξκνγή ησλ Θπξίδσλ δηαιεηηνπξγεί κε βαζηθά Μεηξψα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

κε ζηφρν ηελ πξνζπκπιήξσζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πνιίηε. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε ζπγθεθξηκέλα πηζηνπνηεηηθά, ν ππάιιεινο ηνπ ΚΔΠ πιεθηξνινγεί 

ηνλ ΑΓΣ ή ηνλ Αξηζκφ Γηαβαηεξίνπ ή ηνλ ΑΜΚΑ, θαη ε εθαξκνγή πξνζπκπιεξψλεη 

ζην επφκελν βήκα ηα ζηνηρεία ηνπ πνιίηε. 

Δθηφο απφ ηελ θαιχηεξε εκπεηξία ρξήζεο γηα ηνλ ππάιιειν ηνπ ΚΔΠ, νη 

δηαζπλδέζεηο απηέο εμππεξεηνχλ θαη ηνλ νπζηαζηηθφ έιεγρν ησλ ηαπηνπνηεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ πνιίηε. Ο έιεγρνο απηφο εθαξκφδεηαη ζηελ ξνή έθδνζεο ηνπ θάζε 

πηζηνπνηεηηθνχ θαη δελ ππάξρεη έηζη ε αλάγθε λα αλαηξέρεη θαλείο ζε άιιε εθαξκνγή 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ. 
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ΥΖΜΑ 3.29: ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΠΟΛΗΣΖ 

 

 
ΔΗΚΟΝΑ  3.30: ΈΛΔΓΥΟ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ 

 

Σα on-line πηζηνπνηεηηθά θαη νη βεβαηψζεηο απφ ηελ ζπξίδα ηνπ ΚΔΠ, εθδίδνληαη κε 

ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδεη ν αξκφδηνο θάζε Φνξέαο. 

 

 

3.3.4 Πξνυπνζέζεηο έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ δεκνηνινγίνπ θαη ιεμηαξρείσλ 

πξάμεσλ 

 

ε αληίζεζε κε ηνλ ηξφπν έθδνζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ δεκνηνινγίνπ απφ ηελ Πχιε 

ΔΡΜΖ, ηα πηζηνπνηεηηθά δεκνηνινγίσλ θαη ιεμηαξρείσλ ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Μεηξψνπ 

Πνιίησλ (ΜΠ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.  

Γηα ην ιφγν απηφ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δεηνχληαη θαη πξφζζεηα ζηνηρεία (π.ρ. 

εκεξνκελία γέλλεζεο ζαλφληα) γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ελψ δεηείηαη ε 

θαηαρψξηζε θαη θάπνησλ άιισλ (π.ρ. ζηνηρεία ζπδχγνπ, ηφπνο ηέιεζεο ηνπ γεγνλφηνο 

θ.α). 

 δεηνχληαη θαη‟ ειάρηζηνλ 5 πεδία γηα λα ηαπηνπνηεζεί ην πξφζσπν γηα ην 

νπνίν πξφθεηηαη λα εθδνζεί ην πηζηνπνηεηηθφ. Πξναηξεηηθά δεηείηαη ΑΦΜ ή / 

ΑΜΚΑ γηα θαιχηεξε ηαπηνπνίεζε. 

Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία έθδνζεο on-line πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ Θπξίδα 

πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην ρξήζεο online πηζηνπνηεηηθψλ δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα: https://thyrides-kep.services.gov.gr/ 

https://thyrides-kep.services.gov.gr/Manual_online_certicates_thyrides_kep_v1.8_02_06_2021_2.pdf
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ΔΗΚΟΝΑ  3.31: ΠΔΓΗΑ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΜΖΣΡΧΟΤ ΠΟΛΗΣΧΝ 

 

 ππάξρνπλ ζεκαληηθέο εκεξνκελίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ρνξήγεζε ή κε ησλ 

online πηζηνπνηεηηθψλ απφ ην Μεηξψν Πνιηηψλ.  

 

ΔΗΚΟΝΑ  3.32: ΚΑΘΟΡΗΣΗΚΔ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ ΜΖΣΡΧΟΤ ΠΟΛΗΣΧΝ 

 

 ρνξεγoχληαη online δεκνηνινγηθά πηζηνπνηεηηθά κφλν απφ ηελ ελεξγή 

νηθνγελεηαθή κεξίδα ηνπ πνιίηε. 

 

Καλφλεο ΜΠ γηα ηνπο πνιίηεο άιισλ ρσξψλ: Οη αιινδαπνί κπνξνχλ λα ιάβνπλ: 

 πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο εθφζνλ ζπλδένληαη ζην Μεηξψν 

Πνιηηψλ κε Έιιελα πνιίηε κε γάκν ή ζχκθσλν ζπκβίσζεο (ελδεηθηηθή 

εγγξαθή αιινδαπνχ).  

 πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο γηα ηα παηδηά ηνπο εθφζνλ είλαη ζηελ ίδηα 

νηθνγελεηαθή κεξίδα 

 ιεμηαξρηθέο πξάμεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ζπλδένληαη κε 

Έιιελα πνιίηε 

 

 
5 πεδία ταυτοποίηςησ 

 

όνομα  

επϊνυμο 

όνομα πατρόσ 

όνομα μθτρόσ 

θμερομθνία γζννθςθσ 

 

 8-5-2013 

 
Λθξιαρχικζσ πράξεισ γζννθςθσ/ γάμου / 

κανάτου 

 2015 

 
Λθξιαρχικι πράξθ ςφμφωνου ςυμβίωςθσ 

 16-4-2020 

 
Πιςτοποιθτικό εγγυτζρων ςυγγενϊν 
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Αλαιπηηθά νη δηαδηθαζίεο αλαιχνληαη ζηα αληίζηνηρα εγρεηξίδηα ρξήζεο δηαζέζηκα 

ζηελ ηζηνζειίδα: https://thyrides-kep.services.gov.gr/  

 

3.4   Γηαρείξηζε αηηήζεσλ έθδνζεο Ζιεθηξνληθψλ Τπνγξαθψλ 
 

 

Μεηά απφ πνιιά ρξφληα θαη κε δεδνκέλε ηελ αλάγθε αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΑΠΔΓ), ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο λέαο ΑΠΔΓ. ηηο 17/1/2022 μεθίλεζε 

επίζεκα ε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο λέαο ΑΠΔΓ 

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ παιαηφηεξε ΑΠΔΓ, είλαη: 

 Γελ ππάξρνπλ έγγξαθα ζε έληππε κνξθή.  

o Σα απαηηνχκελα έγγξαθα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ην gov.gr. 

o Καηαξγείηαη ε αλάγθε πξνζθφκηζεο θσηνηππηψλ ηαπηνπνηεηηθψλ 

εγγξάθσλ. 

 Οη ππάιιεινη ησλ ΚΔΠ ηαπηνπνηνχλ κε θπζηθή παξνπζία ηνπο αηηνχληεο, ζα 

ειέγρνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ζηελ αίηεζε, αιιά δελ εγθξίλνπλ ην 

αίηεκα έθδνζεο ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ. Απηφ ζα γίλεηαη απφ ηελ Αξρή 

Δγγξαθήο. 

 Οη ππάιιεινη ησλ ΚΔΠ δελ ζα θάλνπλ θακία άιιε ελέξγεηα εθηφο ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Δθαξκνγήο Δληεηαικέλνπ Γξαθείνπ. Γελ ζα απνζηέιινληαη 

έγγξαθα ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ Αξρή Δγγξαθήο. 

 Θα εθδίδεηαη κφλν πηζηνπνηεηηθφ ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, θαηαξγείηαη ην 

πηζηνπνηεηηθφ θξππηνγξάθεζεο. 

 Θα εθδίδνληαη κφλν πηζηνπνηεηηθά ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο γηα θπζηθά 

πξφζσπα, θαηαξγείηαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε πνιίηεο θαη δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο ζηε δηαδηθαζία πνπ ζα εθηειείηαη ζηα ΚΔΠ. 

 

Ζ λέα ΑΠΔΓ ζα ππνζηεξίδεηαη απφ κηα νκάδα λέσλ εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο, 

https://thyrides-kep.services.gov.gr/
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φπσο: 

 Νένο ηζηφηνπνο ΑΠΔΓ ζηε κνξθή ηνπ gov.gr 

 Νέα εθαξκνγή εληεηαικέλνπ γξαθείνπ γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ ΚΔΠ 

 Νέα εθαξκνγή δηαρείξηζεο πηζηνπνηεηηθψλ ηεο ΑΠΔΓ 

 Νέεο πξφηππεο ππεχζπλεο δειψζεηο - αηηήζεηο ζην gov.gr 

 

Νένο ηζηφηνπνο ΑΠΔΓ: Ο λένο πιεξνθνξηαθφο ηζηφηνπνο ελεξγνπνηήζεθε κε ηελ 

έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο ΑΠΔΓ. Απνηειεί κηα πιεξνθνξηαθή 

ηζηνζειίδα γηα ηνλ πνιίηε φπνπ ζα κπνξεί λα βξεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε θαη ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνγξαθήο. 

 

ΥΖΜΑ 3.33: ΝΔΑ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΣΖ ΑΠΔΓ 

(Πεγή: aped.gov.gr) 

 

Νέα εθαξκνγή εληεηαικέλνπ γξαθείνπ: Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή εληεηαικέλνπ 

γξαθείνπ νη ππάιιεινη ησλ ΚΔΠ ζα αλαδεηνχλ αηηήζεηο έθδνζεο / αλάθιεζεο ΦΠ 

πνιηηψλ, ζα ειέγρνπλ θαη επηβεβαηψλνπλ / απνξξίπηνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ 

 

Νέα εθαξκνγή δηαρείξηζεο πηζηνπνηεηηθψλ γηα πνιίηεο: Οη πνιίηεο (θπζηθά 

πξφζσπα) ζα αηηνχληαη ειεθηξνληθά ηελ έθδνζε ή αλάθιεζε ςεθηαθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηε λέα εθαξκνγή δηαρείξηζεο 
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ΥΖΜΑ 3.34: ΝΔΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΣΖ ΑΠΔΓ 

(Πεγή: https://services.aped.gov.gr/apedcitizen/login) 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Φεθηαθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ: 

 Σα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά (πηζηνπνηεηηθά ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο) ηεο λέαο 

ΑΠΔΓ ζα έρνπλ ηξηεηή δηάξθεηα θαη ζα δεκηνπξγνχληαη απνθιεηζηηθά ζε ΔΓΓΤ 

(Δγθεθξηκέλε Γηάηαμε Γεκηνπξγίαο Τπνγξαθήο) 

 Έλα θπζηθφ πξφζσπν ζα κπνξεί λα αηηεζεί έθδνζε Φεθηαθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ (απνθιεηζηηθά) 

 Θα παξέρεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα αλάθιεζεο (αθχξσζεο) ελφο Φεθηαθνχ 

Πηζηνπνηεηηθνχ πξηλ ηελ θαλνληθή ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηνπ. 

 

Νέεο δηαδηθαζίεο έθδνζεο – αλάθιεζεο Φεθηαθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ 

 Ζ δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ Φεθηαθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ έρεη αιιάμεη ξηδηθά. Γελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη έγγξαθα ζε έληππε κνξθή 

 Σν θπζηθφ πξφζσπν ζα δεκηνπξγεί ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε έθδνζεο κέζα απφ ην 

gov.gr 

 Παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο ζα 

ππνβάιιεη θαη ειεθηξνληθφ αίηεκα κέζα απφ ηε λέα εθαξκνγή δηαρείξηζεο 

 Ζ δηαδηθαζία αλάθιεζεο έρεη αληίζηνηρα αιιάμεη, θαη παξακέλεη ίδηα κφλν ε 

δπλαηφηεηα αλάθιεζεο απφ ηνλ θάηνρν ηνπ ΦΠ κε ηε ρξήζε ηνπ 8ςήθηνπ 

θσδηθνχ 
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3.4.1 Γηαδηθαζία έθδνζεο Φεθηαθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ 

 

ΥΖΜΑ 3.35: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΓΟΖ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ 

 

Βήκα 1: Γεκηνπξγία αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο έθδνζεο 

 Ο ελδηαθεξφκελνο (ρξήζηεο) κεηαβαίλεη ζην gov.gr θαη επηιέγεη ηελ «Τπεχζπλε 

δήισζε γηα απφθηεζε ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο απφ ηελ ΑΠΔΓ» 

 Απζεληηθνπνηείηαη κε ηνπο θσδηθνχο Taxisnet θαη εηζάγεη ηνλ θσδηθφ 

επηβεβαίσζεο πνπ ιακβάλεη ζην θηλεηφ ηνπ 

 πκπιεξψλεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγία ηεο αίηεζεο – ππεχζπλεο 

δήισζεο 

 Σν θείκελν ηεο ππεχζπλεο δήισζεο είλαη πξνζπκπιεξσκέλν θαη ηα κφλα ζηνηρεία 

πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο είλαη ην είδνο ηαπηνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ (ηαπηφηεηα, 

δηαβαηήξην, ζηξαηησηηθή ηαπηφηεηα) θαη ν αξηζκφο ηνπ 

 

 

Βήκα 2: πκπιήξσζε θαη ππνβνιή ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο 

Ο ενδιαφερόμενοσ (φυςικό 
πρόςωπο) μεταβαίνει ςτο gov.gr 

και επιλζγει τθν υπεφκυνθ 
διλωςθ για ζκδοςθ ΨΠ τθσ 

ΑΠΕΔ 

Αυκεντικοποιείται με κωδικοφσ 
Taxisnet / web banking και το 
κινθτό του και δθμιουργεί τθν 
αίτθςθ – υπεφκυνθ διλωςθ 

Μεταβαίνει ςτθ νζα εφαρμογι 
διαχείριςθσ ΨΠ και 

αυκεντικοποιείται με κωδικοφσ 
Taxisnet 

Δθμιουργεί τθν αίτθςθ ζκδοςθσ 
ΨΠ, ςυμπλθρϊνει τα 

απαραίτθτα πεδία και τον 
κωδικάρικμό τθσ υπεφκυνθσ 

διλωςθσ του gov.gr 

Υποβάλλει τθν θλεκτρονικι 
αίτθςθ αφοφ επιβεβαιϊςει τθν 

ορκότθτα των ςτοιχείων 

Μεταβαίνει ςε ΚΕΠ με το 
ταυτοποιθτικό ζγγραφο που 

καταχϊρθςε ςτθν θλεκτρονικι 
αίτθςθ 

Ο υπάλλθλοσ ΚΕΠ ταυτοποιεί 
τον αιτοφντα, ελζγχει τθν 

ορκότθτα των υποβλθκζντων 
ςτοιχείων και αν δεν υπάρχουν 

λάκθ επιβεβαιϊνει τθν 
ορκότθτα τθσ αίτθςθσ 

Η αίτθςθ ελζγχεται από τθν 
Αρχι Εγγραφισ και εφόςον 
διαπιςτωκεί θ ορκότθτα και 
πλθρότθτα των ςτοιχείων, 

εγκρίνεται 

Ο ενδιαφερόμενοσ εγκακιςτά το 
απαραίτθτο λογιςμικό για τθν 
ζκδοςθ ςε υπολογιςτι του και 
προχωρά ςτθν δθμιουργία του 

ΨΠ ςε εγκεκριμζνθ ΕΔΔΥ 
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 Ο ελδηαθεξφκελνο (ρξήζηεο) κεηαβαίλεη ζην gov.gr θαη επηιέγεη ηελ «Απφθηεζε 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο απφ ηελ ΑΠΔΓ» 

 Απζεληηθνπνηείηαη κε θσδηθνχο Taxisnet 

 Δθφζνλ δελ έρεη ελεξγφ ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ ππνβάιιεη αίηεκα γηα έθδνζε 

λένπ 

 ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε εκθαλίδνληαη πξνζπκπιεξσκέλα ηα βαζηθά 

ηαπηνπνηεηηθά πεδία (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, θ.ιπ.) ηα νπνία ν ρξήζηεο δελ 

κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη 

 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ην νλνκαηεπψλπκν ζε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο, 

ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη δηεχζπλζεο θαηνηθίαο 

 Ο ρξήζηεο εηζάγεη ηνλ θσδηθάξηζκν ηεο αίηεζεο πνπ δεκηνχξγεζε ζην gov.gr 

Δπηβεβαηψλεη ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη ππνβάιιεη ηελ αίηεζε έθδνζεο 

 

Βήκα 3 : Σαπηνπνίεζε θαη έγθξηζε ζην ΚΔΠ 

 Ο ελδηαθεξφκελνο κεηαβαίλεη ζε ΚΔΠ (εληεηαικέλν γξαθείν) πξνθεηκέλνπ λα 

ηαπηνπνηεζεί κε θπζηθή παξνπζία θαη λα επηβεβαησζεί ε νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ 

απφ ππάιιειν ΚΔΠ 

 Ο ππάιιεινο ΚΔΠ ζπλδέεηαη ζηελ εθαξκνγή εληεηαικέλνπ γξαθείνπ θαη 

αλαδεηά ηελ αίηεζε ηνπ πνιίηε 

 Ο ππάιιεινο ΚΔΠ εληνπίδεη ηελ αίηεζε θαη ειέγρεη ηελ νξζφηεηα ησλ πεδίσλ. 

Δπηπιένλ ηξνπνπνηεί εθφζνλ ρξεηάδεηαη ή δεηεζεί απφ ηνλ πνιίηε, ηα πεδία πνπ 

κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ 

 Ο ππάιιεινο ΚΔΠ ειέγρεη (κέζα απφ ηελ εθαξκνγή) ηελ αίηεζε – ππεχζπλε 

δήισζε πνπ δεκηνχξγεζε ν αηηψλ ζην gov.gr. Σα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο gov.gr ζα 

πξέπεη λα ηαπηίδνληαη κε απηά ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο απφ ηελ εθαξκνγή 

δηαρείξηζεο 

 Ζ εθαξκνγή κέζσ δηαιεηηνπξγηθνηήησλ ζα αλαθηά ηα ζηνηρεία ηνπ 

ηαπηνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ, ψζηε ν ππάιιεινο ΚΔΠ λα ειέγρεη αλ ην 

ηαπηνπνηεηηθφ έγγξαθν είλαη έγθπξν θαη ηα θαηαρσξεζέληα ζηνηρεία είλαη ζσζηά 

 Ο ππάιιεινο ΚΔΠ ειέγρεη ην ηαπηνπνηεηηθφ έγγξαθν πνπ πξνζθνκίδεη ν αηηψλ 

θαη εθφζνλ ε ηαπηνπνίεζε είλαη επηηπρήο, ππνγξάθεη ειεθηξνληθά ηε βεβαίσζε 
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θπζηθήο ηαπηνπνίεζεο θαη ππνβάιιεηε ηελ αίηεζε γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ 

ηελ Αξρή Δγγξαθήο ε απφ ηελ Αξρή Δγγξαθήο.  

Γελ ηππψλεηαη απνδεηθηηθφ γηα ππνγξαθή απφ πνιίηε θαη ππάιιειν ΚΔΠ. 

 

3.4.2 Βήκαηα δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη έγθξηζεο ζην ΚΔΠ 

 

Ο ππάιιεινο ΚΔΠ ζπλδέεηαη ζηελ εθαξκνγή εληεηαικέλνπ γξαθείνπ θαη αλαδεηά 

ηελ αίηεζε έθδνζεο ΦΠ ηνπ πνιίηε. Ζ αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεη βάζεη Δπσλχκνπ, 

Ολφκαηνο, Ζκεξνκελίαο Γέλλεζεο ή βάζεη ηνπ username ηνπ πνιίηε ζηελ εζληθή 

πχιε ermis. 

 

1
ν
 Βήκα – Δπαιήζεπζε ηαπηνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ 

Α. Ο ππάιιεινο ΚΔΠ ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηνλ εθδφηε ηνπ εγγξάθνπ ηαπηνπνίεζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ επηιέμεη «Διιεληθή Αζηπλνκία» ή «Διιεληθφ Γηαβαηήξην», ν 

ππάιιεινο ΚΔΠ πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί έιεγρνο ψζηε λα  γίλεη δηαζηαχξσζε κε 

αληίζηνηρν κεηξψν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.  

 

ΥΖΜΑ 3.36: ΑΗΣΖΖ ΔΚΓΟΖ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ – ΒΖΜΑ 1/2 

ε πεξίπησζε επηηπρεκέλεο δηαζηαχξσζεο  ηνπ εγγξάθνπ ηαπηνπνίεζεο, ν 
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ππάιιεινο ΚΔΠ  κπνξεί λα πξνρσξήζεη παηψληαο ην θνπκπί «Δπφκελν Βήκα».  

ε πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο ΚΔΠ επηιέμεη «Αιινδαπή Αξρή» ζαλ εθδφηε ηνπ 

Δγγξάθνπ Σαπηνπνίεζεο δελ πξαγκαηνπνηείηαη θάπνηα δηαζηαχξσζε θαη κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη. ηελ πεξίπησζε πνπ ην έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο πνπ έρεη δειψζεη ν 

πνιίηεο ζηελ αίηεζε ηνπ ζην gov.gr είλαη ζηπαηιωηική ηαςηόηηηα, δελ γίλεηαη ε 

επαιήζεπζε ηνπ εγγξάθνπ ηαπηνπνίεζεο θαη ν ππάιιεινο ΚΔΠ  κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη επηιέγνληαο «Δπφκελν Βήκα» 

2ν Βήκα – Έιεγρνο ζηνηρείσλ αίηεζεο 

Ζ ειεθηξνληθή θφξκα ππνβνιήο αηηήκαηνο (εηθφλεο 15) απνηειείηαη απφ ηα 

αθφινπζα πεδία: 
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ΥΖΜΑ 3.37: ΑΗΣΖΖ ΔΚΓΟΖ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ – ΒΖΜΑ 2/2 

 ηνηρεία Αηηνχληνο 

o Δπψλπκν: Σν πεδίν απηφ είλαη πξν ζπκπιεξσκέλν βάζεη ησλ 

ζηνηρείσλ  πνπ πεξηέρνληαη ζην κεηξψν ηεο ΑΑΓΔ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

πνιίηε. To πεδίν δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ 

ΚΔΠ. 

o Όλνκα: Σν πεδίν απηφ είλαη πξν ζπκπιεξσκέλν βάζεη ησλ ζηνηρείσλ  πνπ 

πεξηέρνληαη  ζην κεηξψν ηεο ΑΑΓΔ γηα  ηνλ ζπγθεθξηκέλν πνιίηε. To 

πεδίν δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ ΚΔΠ. 
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o Έγγξαθν Σαπηνπνίεζεο: Σν πεδίν απηφ είλαη πξν ζπκπιεξσκέλν βάζεη 

ησλ ζηνηρείσλ  πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ ππέβαιε ν 

πνιίηεο ζην gov.gr. To πεδίν δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ 

ππάιιειν ηνπ ΚΔΠ. 

o Αξηζκφο εγγξάθνπ ηαπηνπνίεζεο: Σν πεδίν απηφ είλαη πξν 

ζπκπιεξσκέλν βάζεη ησλ ζηνηρείσλ  πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ππεχζπλε 

δήισζε πνπ ππέβαιε ν πνιίηεο ζην gov.gr. To πεδίν δελ κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ ΚΔΠ. 

o Όλνκα ρξήζηε: Σν πεδίν απηφ είλαη πξν ζπκπιεξσκέλν θαη πεξηέρεη ην 

username ηνπ ρξήζηε ζηελ εζληθή πχιε ermis. To πεδίν δελ κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ ΚΔΠ. 

o Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: Σν πεδίν απηφ είλαη πξν ζπκπιεξσκέλν βάζεη 

ησλ ζηνηρείσλ  πνπ πεξηέρνληαη ζην κεηξψν ηεο ΑΑΓΔ γηα  ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πνιίηε. To πεδίν δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ 

ππάιιειν ηνπ ΚΔΠ. 

o ΑΦΜ: Σν πεδίν απηφ είλαη πξν ζπκπιεξσκέλν βάζεη ησλ ζηνηρείσλ  πνπ 

πεξηέρνληαη  ζην κεηξψν ηεο ΑΑΓΔ γηα  ηνλ ζπγθεθξηκέλν πνιίηε. To 

πεδίν δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ ΚΔΠ. 

o Email: Σν πεδίν απηφ είλαη πξν ζπκπιεξσκέλν θαη πεξηέρεη ην email ηνπ 

ρξήζηε ζηελ εζληθή πχιε ermis. To πεδίν κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ 

ππάιιειν ηνπ ΚΔΠ. 

o Κηλεηφ ηειέθσλν επηθνηλσλίαο : Σν πεδίν απηφ είλαη πξν 

ζπκπιεξσκέλν βάζεη ησλ ζηνηρείσλ  πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ππεχζπλε 

δήισζε πνπ ππέβαιε ν πνιίηεο ζην gov.gr. To πεδίν δελ κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ ΚΔΠ. 

 

 Λαηηληθή Αλαγξαθή Ολνκαηεπψλπκνπ Αηηνχληνο : 

o Δπψλπκν, Όλνκα: ε πεξίπησζε πνπ ην έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ν πνιίηεο γηα ηελ θπζηθή ηνπ ηαπηνπνίεζε έρεη εθδνζεί 

απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ηα πεδία απηά ζπκπιεξψλνληαη βάζεη ησλ 

ηηκψλ πνπ πεξηέρεη ην κεηξψν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Δάλ ην κεηξψν 

ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο δελ πεξηέρεη ηηκή γηα ηα πεδία απηά, ηφηε 
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γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε βάζεη ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ-743. Ο 

ππάιιεινο ΚΔΠ δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο ηηκέο ησλ πεδίσλ απηψλ. 

o ε πεξίπησζε πνπ ην έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν πνιίηεο 

γηα ηελ θπζηθή ηνπ ηαπηνπνίεζε έρεη εθδνζεί απφ Αιινδαπή Αξρή ή 

πξφθεηηαη γηα ζηξαηησηηθή ηαπηφηεηα, ηφηε γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε 

ησλ πεδίσλ βάζεη ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ-743. Ο ππάιιεινο ΚΔΠ κπνξεί λα 

ηξνπνπνηήζεη ηηο ηηκέο ησλ πεδίσλ απηψλ εάλ θαη κφλν εάλ ην έγγξαθν 

ηαπηνπνίεζεο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζηελ αίηεζε, αλαθέξεη δηαθνξεηηθή 

γξαθή. 

 

 Γηεχζπλζε Καηνηθίαο Αηηνχληνο: 

o Οδφο – Αξηζκφο: Σν πεδίν απηφ είλαη πξνζπκπιεξσκέλν θαη πεξηέρεη ηε 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ ρξήζηε ζηελ εζληθή πχιε ermis. To πεδίν 

κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ ππάιιειν  ηνπ ΚΔΠ. 

o Σαρ. Κσδηθφο: Σν πεδίν απηφ είλαη πξν ζπκπιεξσκέλν θαη πεξηέρεη ηνλ 

ηαρπδξνκηθφ θσδηθφ θαηνηθίαο ηνπ ρξήζηε ζηελ εζληθή πχιε ermis. To 

πεδίν κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ ΚΔΠ. 

o Πφιε: Σν πεδίν απηφ είλαη πξνζπκπιεξσκέλν θαη πεξηέρεη ηελ πφιε 

θαηνηθίαο ηνπ ρξήζηε ζηελ εζληθή πχιε ermis. To πεδίν κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ ΚΔΠ. 

 

 Απνηέιεζκα Διέγρνπ Δγγξάθνπ Σαπηνπνίεζεο 

o Ζκεξνκελία ειέγρνπ: Σν πεδίν απηφ είλαη πξν ζπκπιεξσκέλν θαη 

πεξηέρεη ηελ εκεξνκελία ειέγρνπ ηνπ εγγξάθνπ ηαπηνπνίεζεο πνπ 

ππέβαιε ν πνιίηεο. To πεδίν δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί απφ ην 

ππάιιειν ηνπ ΚΔΠ. Παηψληαο ην ζρεηηθφ θνπκπί, ππάιιεινο ΚΔΠ 

κπνξεί λα δεη θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ εγγξάθνπ 

ηαπηνπνίεζεο. 

 

 Αίηεζε έθδνζεο ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ζην gov.gr: 
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o Κσδηθάξηζκνο αίηεζεο: Σν πεδίν απηφ είλαη πξν ζπκπιεξσκέλν θαη 

πεξηέρεη ηνλ θσδηθάξηζκν ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πνπ ππέβαιε ν 

πνιίηεο. To πεδίν δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί απφ ην ππάιιειν ηνπ 

ΚΔΠ. 

Ο ππάιιεινο ηνπ ΚΔΠ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη φια ηα πεδία θαη πξηλ ππνβάιεη ηελ 

αίηεζε ζα πξέπεη λα θάλεη ηνπο αθφινπζνπο ειέγρνπο. 

 Δπηιέγεη ην θνπκπί δίπια ζηνλ θσδηθάξηζκν ζηελ «Αίηεζε έθδνζεο 

πηζηνπνηεηηθνχ ζην gov.gr» 

 Δπηβεβαηψλεη ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο ηνπ gov.gr, 

ζπγθξίλνληάο ηα κε ην ηαπηνπνηεηηθφ έγγξαθν πνπ επηδεηθλχεη ν πνιίηεο. Σν 

ηαπηνπνηεηηθφ έγγξαθν πξέπεη λα είλαη ην ίδην κε απηφ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ 

αίηεζε gov.gr. Αλ δελ είλαη, ε αίηεζε αθπξψλεηαη. 

 Κάλεη αληηπαξαβνιή αλάκεζα ζηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο ζηελ ΑΠΔΓ 

(Δπψλπκν, Όλνκα,  ΑΦΜ) θαη ηα αληίζηνηρα ζηελ αίηεζε gov.gr. Αλ δελ 

ππάξρεη ηαχηηζε ε αίηεζε αθπξψλεηαη. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο ηνπ ΚΔΠ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηνπο αλσηέξσ 

ειέγρνπο  ζα πξέπεη λα ππνγξάςεη ςεθηαθά ηελ βεβαίσζε θπζηθήο ηαπηνπνίεζεο. Ζ 

ςεθηαθή ππνγξαθή ηεο βεβαίσζεο κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ ηνπ ςεθηαθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ απφ ην ΚΖΓΔ είηε εμσζπζηεκηθά κέζσ j-sign / acrobat reader. 

 

ΥΖΜΑ 3.38: ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΒΔΒΑΗΧΖ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΜΔΧ ΚΖΓΔ 
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ΥΖΜΑ 3.39:  ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΒΔΒΑΗΧΖ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΔΞΧΤΣΖΜΗΚΑ 

Μφιηο νινθιεξψζεη ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηεο βεβαίσζεο θπζηθήο ηαπηνπνίεζεο  

πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί «Τπνβνιή Αίηεζεο». Ο πνιίηεο ιακβάλεη sms πνπ ηνλ 

ελεκεξψλεη γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο θπζηθήο ηαπηνπνίεζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο ηνπ ΚΔΠ δελ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηνπο αλσηέξσ 

ειέγρνπο ζα πξέπεη επηιέμεη «Απφξξηςε Αηηήκαηνο»  

Βήκα 4: Έγθξηζε αηηήκαηνο απφ ηελ Αξρή Δγγξαθήο 

Σα ζηειέρε ηεο Αξρήο Δγγξαθήο ειέγρνπλ ηα αηηήκαηα έθδνζεο ΦΠ θαη εθφζνλ δελ 

δηαπηζησζνχλ αζπλέπεηεο ηα εγθξίλνπλ. 

 

 

Βήκα 5: Έθδνζε ΦΠ απφ ηνλ πνιίηε 

Γηα ηελ έθδνζε ηνπ ΦΠ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ηα αθφινπζα: 

1. Πξνκήζεηα ΔΓΓΤ (Δγθεθξηκέλε Γηάηαμε Γεκηνπξγίαο Τπνγξαθήο) απφ ηνλ 

πνιίηε. Ζ ΔΓΓΤ ζα πξέπεη λα είλαη κέζα ζηε ιίζηα ησλ ζπκβαηψλ ΔΓΓΤ ηεο 

ΑΠΔΓ. 

2. Δγθαηάζηαζε ησλ απαξαίηεησλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ππνινγηζηή. 

3. χλδεζε ζηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο θαη έθδνζε ηνπ ςεθηαθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο. 

 

Γηαδηθαζία αλάθιεζεο ΦΠ 
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 Ζ αλάθιεζε ηνπ ΦΠ κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ ίδην ηνλ πνιίηε: 

 πλδέεηαη ζηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο 

 Δπηιέγεη αλάθιεζε θαη εηζάγεη ηνλ 8ςήθην θσδηθφ έθδνζεο - αλάθιεζεο 

 ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκάηαη ηνλ 8ςήθην θσδηθφ, κπνξεί λα δεηήζεη λα ηνπ 

ζηαιεί ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν (απηφ πνπ είρε ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ έθδνζε ηνπ 

ΦΠ).  

 Αλ έρεη αιιάμεη αξηζκφ θηλεηνχ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη «Τπεχζπλε δήισζε 

γηα αλάθιεζε ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ηεο ΑΠΔΓ»  ζην gov.gr. Γελ ρξεηάδεηαη 

λα κεηαβεί ζε ΚΔΠ γηα ηαπηνπνίεζε.  

 Ο θσδηθάξηζκνο ηεο αίηεζεο αλάθιεζεο πνπ δεκηνχξγεζε ζην gov.gr, 

ζπκπιεξψλεηαη ζηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο θαη ε αίηεζε αλάθιεζεο 

δξνκνινγείηαη απεπζείαο ζηελ Αξρή Δγγξαθήο ρσξίο λα εκπιέθεηαη ΚΔΠ. 

Αλαιπηηθά νη δηαδηθαζίεο αλαιχνληαη ζηα αληίζηνηρα εγρεηξίδηα ρξήζεο δηαζέζηκα 

ζηελ ηζηνζειίδα: www.aped.gov.gr 

Θεζκηθφ Πιαίζην: Ν. 4727/2020 θαη Τπνπξγηθέο απνθάζεηο 

Αξηζκ. 245 ΔΞ 2022/5.1.2022  «Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΑΠΔΓ)» (Β΄ 43) 

Αξηζκ. 243 ΔΞ 2022/5.1.2022  «Καλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο 

ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΑΠΔΓ)»  (Β΄43) 

 

 

 

3.4.3 Κεληξηθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Γηαθίλεζεο Δγγξάθσλ (ΚΖΓΔ) 

 

Δίλαη έλα κεγάιν έξγν πιεξνθνξηθήο πνπ ζα αλαπηχμεη έλα θεληξηθφ θφκβν 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο εγγξάθσλ ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ 

κε ζηφρν έλα έγγξαθν λα δηαθηλείηαη εμ νινθιήξνπ ειεθηξνληθά κέρξη ηνλ ηειηθφ 

απνδέθηε ηνπ, γξήγνξα θαη εχθνια. 

Μέζσ ηνπ έξγνπ απηνχ ε Γεκφζηα Γηνίθεζε έρεη εθαηφ πελήληα ρηιηάδεο (150.000) 

εγθεθξηκέλα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά απνκαθξπζκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο 

 Γηάξθεηαο ηξηψλ (3) εηψλ 

http://www.aped.gov.gr/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL87TVLbP6RgP3tIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijFq1ufwIGw4P5s4Hx-H4j8LzlprrTRC2pHY6ysENVzUv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL87TVLbP6RgP3tIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijFq1ufwIGw4P5s4Hx-H4j8LzlprrTRC2pHY6ysENVzUv
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 Γεκηνπξγνχληαη θαη απνζεθεχνληαη ζε 2 θεληξηθέο θξππηνζπζθεπέο - 

Δγθεθξηκέλεο Γηαηάμεηο Γεκηνπξγίαο Ζιεθηξνληθήο Τπνγξαθήο 

(ΔΓΓΖΤ) 

 Έρεη πηζηνπνηεζεί φηη εθαξκφδνληαη νη «δηαρεηξηζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο αζθαιείαο» πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Δπξσπατθφ 

Καλνληζκφ 910/2014 θαηά ηε δεκηνπξγία, απνζήθεπζε θαη ρξήζε ησλ 

ς.π. 

 Έρεη δνζεί έγθξηζε απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή ηειεπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) 

 ην έξγν ζπκκεηέρνπλ 4 Δγθεθξηκέλνη Πάξνρνη Τπεξεζηψλ 

Δκπηζηνζχλεο: 

 Δηαηξία Byte 

 Δηαηξία Adacom 

 Δηαηξία Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα 

 Αθαδεκατθφ Γηαδίθηπν (HARICA) 

 

Ζ δηάζεζε απηψλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ δελ εκπιέθεη ηα ΚΔΠ. Ζ δηαδηθαζία 

ηαπηνπνίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη εζσηεξηθά ζε θάζε θνξέα. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία έθδνζεο:  

 

Φεθηαθά Πηζηνπνηεηηθά Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ 
(https://howto.gov.gr/course/view.php?id=15)  

 

 

https://howto.gov.gr/course/view.php?id=15
https://howto.gov.gr/course/view.php?id=15
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4. Δμππεξέηεζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο κε ΚΔΠ – myKEPlive 

/ Δζληθφ Μεηξψν Δπηθνηλσλίαο 

 

4.1   Δμππεξέηεζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο κε ΚΔΠ – myKEPlive 

Σν myKEPlive είλαη κηα εηδηθή ζχγρξνλε πιαηθφξκα πνπ ζπλδπάδεη  πεξηβάιινλ 

θξάηεζεο (δεκηνπξγία ξαληεβνχ) κε πεξηβάιινλ δηελέξγεηαο ηειεδηάζθεςεο 

(videoconference) θαη παξέρεη ζηνπο πνιίηεο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηε δπλαηφηεηα εμ απνζηάζεσο εμππεξέηεζή ηνπο, γηα ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίεο απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα εληάζζεηαη ζηελ νκπξέια ησλ ππεξεζηψλ 

myDesklive.gov.gr, πνπ ζρεδηάζηεθε, πινπνηήζεθε θαη ππνζηεξίδεηαη παξαγσγηθά 

απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

(Γ.Γ.Π..Γ.Γ.), είλαη γλσζηή κε ηελ θσδηθή νλνκαζία «myKEPlive.gov.gr» θαη 

παξέρεηαη κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο gov.gr. 

Υξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο είλαη: 

1) ηα θπζηθά πξφζσπα (πνιίηεο, λφκηκνη εθπξφζσπνη επηρεηξήζεσλ) πνπ ζέινπλ 

λα εμππεξεηεζνχλ κέζσ ηειεδηάζθεςεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνβαίλνπλ ζε 

δεκηνπξγία ξαληεβνχ (θξάηεζε), 

2) νη ππάιιεινη ησλ ΚΔΠ, νη νπνίνη αθνχ πξνβνχλ ζε ηαπηνπνίεζε ηνπ 

ζπλαιιαζζφκελνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, πξνρσξνχλ ζε δηεθπεξαίσζε ηνπ 

αηηήκαηφο ηνπ, 

3) νη δηαρεηξηζηέο, νη νπνίνη έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο 

θαη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ αιιαγέο ζχκθσλα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο 

απαηηήζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ πξηλ θαη κεηά ηελ έληαμε ηεο πιαηθφξκαο ζε 

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία. 
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4.1.1 Ζ θηινζνθία ηεο εμ απνζηάζεσο εμππεξέηεζεο, ζθνπηκφηεηα θαη ζηφρνη 

ηεο πιαηθφξκαο 

 

H ππεξεζία myDesklive.gov.gr είλαη κηα ςεθηαθή πιαηθφξκα γηα ηελ εμ απνζηάζεσο 

εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ: 

 παξέρεηαη ζηνπο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απφ ηε Γ.Γ.Π..Γ.Γ., 

 βαζίδεηαη ζηελ ειεγρφκελε πξφζβαζε πνιηηψλ / επηρεηξήζεσλ κε ηε ρξήζε 

ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ ηεο Γ.Γ.Π..Γ.Γ. (θσδηθνί TAXISnet), 

 ζπλδπάδεη πεξηβάιινλ θξάηεζεο (δεκηνπξγία ξαληεβνχ) κε πεξηβάιινλ 

δηελέξγεηαο ηειεδηάζθεςεο κέζα απφ έλα αζθαιέο θξππηνγξαθεκέλν θαλάιη 

ψζηε ε ζπλνκηιία λα είλαη πξνζηαηεπκέλε, 

 πξνζθέξεη θηιηθφ πεξηβάιινλ δηεπάθεο (user interface), πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο ηνπ θνξέα. 

 

 

ΥΖΜΑ 4.1: Ζ ΤΠΖΡΔΗΑ MYDESKLIVE 

 

Πξφθεηηαη γηα κηα ππεξεζία πνπ ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ θαλαιηψλ 

γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ απφ θαη πξνο ηα θπζηθά ζεκεία παξνρήο 

εμππεξέηεζεο πνιηηψλ, ηελ εμάιεηςε ηεο άζθνπεο ηαιαηπσξίαο, ηελ εμνηθνλφκεζε 

ρξφλνπ θαη ηελ απνθπγή ζπλσζηηζκνχ, ελψ δηεπθνιχλεη ην έξγν ησλ θνξέσλ ηνπ 

δεκνζίνπ επηηξέπνληαο ηνπο ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο κε ηνλ βέιηηζην 
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θαη πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

Ζ ππεξεζία αθνξά νπνηνλδήπνηε: 

 θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ εμππεξεηεί πνιίηεο & επηρεηξήζεηο κε θπζηθφ ηξφπν θαη 

επηζπκεί λα ηνλ αλαβαζκίζεη ζε ςεθηαθφ, 

 πνιίηε ή / θαη επηρείξεζε επηζπκεί λα εμππεξεηεζεί κέζσ ηειεδηάζθεςεο απφ 

θνξέα ηνπ δεκνζίνπ. 

Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κηαο ππεξεζία myDesklive ε Γ.Γ.Π..Γ.Γ. ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα:  

 Καηαγξάθεη θαη αλαιχεη ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ θνξέα θαη ηηο 

κεηαηξέπεη ζε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. 

 ρεδηάδεη θαη πινπνηεί ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο, πξνζαξκφδνληαο ην 

ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παξερφκελσλ απφ ηνλ θνξέα ππεξεζηψλ. 

 Παξακεηξνπνηεί ηελ πιαηθφξκα ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εμεηδηθεπκέλεο 

αλάγθεο ηνπ θνξέα (πξνζσπηθφ, αξγίεο, σξάξην ιεηηνπξγίαο, δηθαηνινγεηηθά, 

θηι). 

 Παξέρεη πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο πξνζθέξνληαο επειημία θαη ακεζφηεηα ζηε 

πξαγκαηνπνίεζε αιιαγψλ πνπ αθνξνχλ βαζηθέο, ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο, 

επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο θαη κεηαβνιέο. 

 Γεκηνπξγεί, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα, ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα πνιίηεο 

θαη επηρεηξήζεηο. 

 Γεκηνπξγεί ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα.  

 Δθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα (ρξήζηεο θαη δηαρεηξηζηέο).  

 Γηελεξγεί ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο, ηελ νπνία θαη ππνζηεξίδεη. 

 Αληιεί θαη επεμεξγάδεηαη ηα ζηαηηζηηθά ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο θαη ηα 

θνηλνπνηεί ζηνλ θνξέα γηα αλάιπζε θαη πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε. 
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ΥΖΜΑ 4 2: ΈΝΣΑΞΖ ΦΟΡΔΑ ΣΟ MYDESKLIVE ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

 Σα νθέιε γηα ηνλ ζπλαιιαζζφκελν είλαη:  

 Ζ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, δεδνκέλνπ φηη δελ απαηηείηαη θπζηθή κεηαθίλεζε. 

 Ζ εμππεξέηεζε κε αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία, δεδνκέλνπ φηη πξαγκαηνπνηείηαη 

θξάηεζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα.  

 Ζ επειημία ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ξαληεβνχ κε δπλαηφηεηα αιιαγήο 

εκέξαο θαη ψξαο, αθχξσζεο θαη επαλαπξνγξακκαηηζκνχ εθφζνλ παξαζηεί 

αλάγθε. 

 Ζ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο απφ νπνηνδήπνηε ππνθαηάζηεκα ηνπ θνξέα 

αθφκα θαη ζε εκέξεο θαη ψξεο πνπ ην πιεζηέζηεξν ππνθαηάζηεκα δελ 

ιεηηνπξγεί.  

 Ζ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο θαηνίθνπ ηνπ εμσηεξηθνχ κε πξνζαξκνγή ησλ 

σξψλ εμππεξέηεζεο ζηε δψλε ψξαο πνπ βξίζθεηαη ν πνιίηεο.  

 Ζ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο αηφκσλ κε αλαπεξία κε ηελ πξφζθιεζε ζηελ 

ηειεδηάζθεςε δηεξκελέα λνεκαηηθήο γιψζζαο. 

 Ζ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο παξνπζία δηεξκελέα ζε πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο 

δελ νκηιεί ηελ ειιεληθή. 

 Ζ δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί θξάηεζε γηα ηξίην πξφζσπν πνπ δελ 

δηαζέηεη θσδηθνχο TAXISnet ή δελ έρεη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο.  
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 Ζ δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο θαη απνηχπσζεο 

ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο αιιά θαη πξνηάζεσλ βειηίσζεο κε ηε ζπκπιήξσζε 

θφξκαο αμηνιφγεζεο κεηά ην πέξαο ηεο ηειεδηάζθεςεο.  

 Ζ δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο ηειεδηάζθεςεο.  

 Ζ δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπηθήο ππεξεζίαο ηνπ θνξέα ή απηφκαηεο αλάζεζεο 

ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα εμππεξεηεί νξηδφληηα. 

 Ζ άκεζε ελεκέξσζε ζε πεξίπησζε αιιαγήο ή αθχξσζεο ηνπ ξαληεβνχ ιφγσ 

έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πξνέθπςε ζηνλ θνξέα. 

 

 Οθέιε γηα ην θνξέα θαη ην Κξάηνο 

 Σν θξάηνο απνθηά εθ λένπ έλα θηιηθφ πξφζσπν δηαζέηνληαο κηα λέα 

ππεξεζία ζηνλ ζπλαιιαζζφκελν ελ κέζσ παλδεκίαο θαη ζπλζεθψλ 

εγθιεηζκνχ.  

 Οη δεκφζηνη ππάιιεινη κπνξνχλ πιένλ λα θάλνπλ πην απνηειεζκαηηθά θαη 

κε αζθάιεηα ηε δνπιεηά ηνπο δεδνκέλεο ηεο κεησκέλεο θπζηθήο 

επηζθεςηκφηεηαο ζπλαιιαζζφκελσλ ζηελ ππεξεζία ηνπο. 

 Ζ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο:  

o έλαο ππάιιεινο δχλαηαη λα εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

θαηεγνξίεο ππνζέζεσλ / παξερφκελσλ ππεξεζηψλ βάζεη ηνπ 

δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ηνπ θαη φρη λα δεζκεχεηαη ζε γθηζέ 

δηεθπεξαηψλνληαο ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο κφλν,  

o κηα ππεξεζία δχλαηαη λα αλαηεζεί ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 

ππαιιήινπο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία παξνρήο ηεο 

ππεξεζίαο/θπζηθέο ηνπνζεζίεο.  

 Ζ κέηξεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ κε ηελ απνζηνιή 

θφξκαο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο θαη ε αμηνπνίεζε 

πξνηάζεσλ βειηίσζεο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ.  

 Ζ δπλαηφηεηα άκεζεο ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε κε απνζηνιή εηδνπνίεζεο 

ζε πεξίπησζε αλάγθεο αιιαγήο ή αθχξσζεο ηνπ ξαληεβνχ. 

 Ζ ππνζηήξημε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο απφ ηε Γ.Γ.Π..Γ.Γ.. 



                                                                            116 
 

 Ζ εμαγσγή θαη δηάζεζε απφ ηε Γ.Γ.Π..Γ.Γ. ζηαηηζηηθψλ ρξήζεο αλά 

ππεξεζία πνπ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ θαη αμηνπνηεζνχλ απφ ηνλ θνξέα. 

 Ζ επειημία πξνζαξκνγήο  ηεο πιαηθφξκα ελψ είλαη ζε παξαγσγηθή 

ιεηηνπξγία κε ηελ: 

o Πξνζζήθε / αθαίξεζε ππαιιήισλ πνπ εμππεξεηνχλ 

o Πξνζζήθε / αθαίξεζε ππεξεζηψλ πνπ επηζπκεί λα εληάμεη ν 

θνξέαο ζηελ ηειεμππεξέηεζε. 

o Σξνπνπνίεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ - Αιιαγή ηνπ 

σξαξίνπ ιφγσ επίζεκσλ αξγηψλ ή άιισλ αλαγθψλ ηνπ θνξέα. 

o Μεηαθνξά ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ξαληεβνχ αλ ππάξρεη αλάγθε.  

 

 

ΥΖΜΑ 4.3: ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΟΦΔΛΖ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ MYDESKLIVE 

 

Οη θνξείο ζηνπο νπνίνπο έρεη δηαηεζεί θαη ιεηηνπξγεί παξαγσγηθά ε πιαηθφξκα 

myDesklive είλαη νη αθφινπζνη: 

 Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΑΑΓΔ) – https://myAADElive.gov.gr   

 Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) - https://myKEPlive.gov.gr 

 Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) - 

https://myOAEDLive.gov.gr (γηα εμ απνζηάζεωο εμππεξέηεζε)  

 Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) 

https://myaadelive.gov.gr/
https://mykeplive.gov.gr/
https://myoaedlive.gov.gr/
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https://rantevouoaed.gov.gr (γηα εμππεξέηεζε κε θπζηθή παξνπζία) 

 Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ (Πξνμεληθέο Αξρέο) - https://myConsulLive.gov.gr 

 Δζληθφο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ) 

https://myEFKA.live.gov.gr 

 

 

ΥΖΜΑ 4.4: Ζ ΤΠΖΡΔΗΑ MYDESKLIVE Δ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

Οη θνξείο, νη νπνίνη έρνπλ αηηεζεί ηελ ππεξεζία (ε αληίζηνηρε πιαηθφξκα βξίζθεηαη 

ζε θάζε πινπνίεζεο) είλαη νη αθφινπζνη: 

 Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (Γήκνη) 

 Πεξηθέξεηα Κξήηεο 

 Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (ΟΠΔΚΔΠΔ) 

 πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 

 Οξγαληζκφο Πξνλνκηαθψλ Δπηδνκάησλ θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

(ΟΠΔΚΑ) 

 Διιεληθφ Κηεκαηνιφγην. 

 

Δπηπξνζζέησο, ε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο πιένλ επεθηείλεηαη γηα θάπνηνπο θνξείο θαη 

ζε θξάηεζε: 

https://rantevouoaed.gov.gr/
https://myconsullive.gov.gr/
https://myefka.live.gov.gr/
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i. γηα εμππεξέηεζε κε θπζηθή παξνπζία θαηφπηλ κεηάβαζεο ηνπ 

ζπλαιιαζζφκελνπ ζε θαηάζηεκα εμππεξέηεζεο ηνπ θνξέα θαζψο θαη  

ii. γηα εμππεξέηεζε κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία. 

 

 

ΥΖΜΑ 4.5: MYDESKLIVE – ΔΠΟΜΔΝΑ ΒΖΜΑΣΑ 

 

4.1.2 Αλαθνξά θαη αλάιπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ην myKEPlive 

 

χκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 33 ηνπ λ.4704/2020 «Δπηηάρπλζε θαη 

απινχζηεπζε ηεο ελίζρπζεο νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ, ελίζρπζε ηεο Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 133/Α/14-07-2020): 

1. Ζ παξνρή δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ 

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) κπνξεί λα γίλεηαη κε βηληενθιήζε ζε εηδηθή πιαηθφξκα 

(myKEPIive.gov.gr) κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο. 

2. Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ αηηήκαηνο δηελεξγείηαη απφ ππάιιειν ησλ 

Κ.Δ.Π. εμ απνζηάζεσο ηαπηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο κε επίδεημε ηνπ εγγξάθνπ ηαπηνπνίεζεο.  

 

https://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-03/13-3-2021%20%20%20Nomos_4704_2020.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-03/13-3-2021%20%20%20Nomos_4704_2020.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-03/13-3-2021%20%20%20Nomos_4704_2020.pdf


                                                                            119 
 

Με ηελ ππ. αξηζκ. 20530 ΔΞ 2021 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο «Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο 

παξνρήο δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ 

θαη επηρεηξήζεσλ απφ ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) κε 

ηειεδηάζθεςε  (ΦΔΚ Β'/3030/21-7-2020)» θαζνξίδνληαη: 

  νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία, 

 ε πξφζβαζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηελ πιαηθφξκα,  

 ν ηξφπνο απζεληηθνπνίεζεο,  

 ε δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο, 

 ηα ζηνηρεία θαη ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή ηνπ 

αηηήκαηνο,  

 ηα ζεκαηηθά πεδία ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη, 

 ε δηαδηθαζία έληαμεο δήκσλ θαη δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ 

πιαηθφξκα, 

 νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο απφ θπζηθά 

πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ άιινπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο,  

 ηερληθά θαη νξγαλσηηθά δεηήκαηα γηα ηελ παξνρή δηνηθεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ, φπσο ε επηβεβαίσζε 

παξαιαβήο ηνπ αηηήκαηνο απφ ηα Κ.Δ.Π., 

 ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα αζθάιεηαο. 

 

4.1.3 Ραληεβνχ/Κξάηεζε 

 

Ζ δηαδηθαζία απαηηεί ελέξγεηεο πξσηίζησο απφ ηνλ πνιίηε / λφκηκν εθπξφζσπν 

επηρείξεζεο πνπ ζέιεη λα εμππεξεηεζεί, αθνινχζσο απφ ηνλ ππάιιειν ΚΔΠ, ν 

νπνίνο ζα εμππεξεηήζεη θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο 

πιαηθφξκαο. 

https://www.gsis.gr/sites/default/files/myKEPlive/FEK%20B%203030-21.7.2020.pdf
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ΥΖΜΑ 4.6: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΡΑΣΖΖ ΚΑΗ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

 

4.1.3.1 Γηαδηθαζία γηα ηνλ πνιίηε/λφκηκν εθπξφζσπν επηρείξεζεο 

 

Ο πνιίηεο / λφκηκνο εθπξφζσπνο επηρείξεζεο:  

1. Δηζέξρεηαη ζηελ πιαηθφξκα κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ myKEPlive.gov.gr θαηφπηλ 

απζεληηθνπνίεζεο κε ηε ρξήζε ησλ θσδηθψλ TAXISnet.  

2. Δπηιέγεη ηελ ππεξεζία γηα ηελ νπνία ζέιεη λα εμππεξεηεζεί. 

3. Δπηιέγεη εκεξνκελία θαη ψξα. 

4. Καηαρσξεί ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία (φλνκα, email, αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ζέκα).  

5. Δπηιέγεη ηνλ ηξφπν παξαιαβήο ηεο παξαγφκελεο δηνηθεηηθήο πξάμεο (εάλ 

ππάξρεη).  

6. Δπηβεβαηψλεη ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη ζπλαηλεί ζηε δηαβίβαζε θαη 

ζηελ επεμεξγαζία ηνπο απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ Φνξέα.  

7. Οξηζηηθνπνηεί ηελ θξάηεζε.  

8. Λακβάλεη απφ ηελ πιαηθφξκα επηβεβαησηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα, ην νπνίν 

πεξηέρεη: 

 ηνλ ζχλδεζκν γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ ηειεδηάζθεςε,  

 ηε δπλαηφηεηα αθχξσζεο ξαληεβνχ. 
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9. Σελ εκέξα θαη ψξα ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ηειεδηάζθεςεο ζπκκεηέρεη ζηελ 

ηειεδηάζθεςε ελεξγνπνηψληαο ηνλ ζχλδεζκν πνπ έρεη ιάβεη. 

10. Παξαιακβάλεη ηελ ηειηθή δηνηθεηηθή πξάμε (εάλ ππάξρεη).  

 

 Αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη παξαδείγκαηα γηα ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ν πνιίηεο / λφκηκνο εθπξφζσπνο επηρείξεζεο ηφζν γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ξαληεβνχ ηνπ φζν θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ 

ηειεδηάζθεςε παξέρνληαη ζην εγρεηξίδην ρξήζεο πνπ δηαηίζεληαη ζηνλ ζχλδεζκν 

https://www.gsis.gr/sites/default/files/myKEPlive/odigiesXrisis.pdf. 

 

 εκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο 

1. Ο πνιίηεο δελ επηιέγεη πξνζσπηθφ γηα ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο 

ππεξεζηψλ:  

 Γηνηθεηηθή πιεξνθφξεζε - Δλεκέξσζε 

 Τπνβνιή αίηεζεο 

 Τπεξεζίεο πξνο Δπηρεηξήζεηο 

 Δμππεξέηεζε πνιηηψλ κε αλαπεξία 

2. Ο πνιίηεο επηιέγεη πξνζσπηθφ (ΚΔΠ-Γήκνπ) γηα ηελ θαηεγνξία 

ππεξεζηψλ:  

 Δμππεξέηεζε απφ ηνλ Γήκν ζαο  

3. Ο πνιίηεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη θξάηεζε γηα ηξίην πξφζσπν πνπ δελ 

δηαζέηεη θσδηθνχο TAXISnet ή ςεθηαθέο δεμηφηεηεο αιιά ζηελ 

ηειεδηάζθεςε ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ην ηξίην πξφζσπν. 

 

4.1.3.2 Γηαδηθαζία γηα ηνλ ππάιιειν 

 

Ο ππάιιεινο ηνπ ΚΔΠ:  

1. Δπηζθνπεί θαζεκεξηλά ην εκεξνιφγηφ ηνπ ζην Microsoft Teams. 

2. Διέγρεη ηα ξαληεβνχ ηνπ. 

3. Δλεκεξψλεη ηνλ πνιίηε πνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη ξαληεβνχ γηα ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη κεξηκλά γηα ηελ παξαιαβή ηνπο. 

4. Δλεκεξψλεη ηνλ δηεξκελέα λνεκαηηθήο γιψζζαο ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη. 

https://www.gsis.gr/sites/default/files/myKEPlive/odigiesXrisis.pdf
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5. πκκεηέρεη ζηελ ηειεδηάζθεςε / δηεθπεξαηψλεη ην αίηεκα ηνπ πνιίηε. 

6. Απνζηέιιεη ζηνλ πνιίηε ηελ παξαγφκελε δηνηθεηηθή πξάμε (εάλ ππάξρεη). 

 

4.1.3.3 Γηαδηθαζία γηα ηνλ δηαρεηξηζηή 

 

Γηαρεηξηζηέο ηεο πιαηθφξκαο myKEPlive είλαη ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείν Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ δηεπζχλζεσλ: 

 Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

 Τπεξεζηψλ κηαο ηάζεο  

 

Ο δηαρεηξηζηήο ηεο πιαηθφξκαο myKEPlive έρεη ηε ζπλνιηθή επνπηεία ηεο 

πιαηθφξκαο θαη ελδεηθηηθά ηελ επζχλε: 

1. Ρχζκηζεο επηζήκσλ αξγηψλ, ηνπηθψλ ενξηψλ, αηθλίδην θιείζηκν ππεξεζίαο 

ιφγσ αλσηέξαο βίαο. 

2. Ρχζκηζεο σξαξίνπ ΚΔΠ. 

3. Μεηαθνξάο ξαληεβνχ. 

4. Πξνζζήθεο/αθαίξεζεο ρξεζηψλ. 

5. Δμαγσγήο θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ. 

 

4.1.3.4 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο myKEPlive 

 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιαηθφξκαο είλαη 

νξγαλσκέλεο ζηα αθφινπζα ζεκαηηθά πεδία/θαηεγνξίεο: 

1. «Γηνηθεηηθή Πιεξνθφξεζε – Δλεκέξσζε»: ην ζεκαηηθφ απηφ πεδίν 

πεξηέρνληαη νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο νπνίεο ν ζπλαιιαζζφκελνο 

κπνξεί λα ελεκεξσζεί αλαθνξηθά κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά αιιά θαη 

ηνπο ηξφπνπο εμππεξέηεζεο θαη λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή 

πιεξνθνξία ρξεηάδεηαη. ηνλ ζχλδεζκν https://www.gsis.gr/polites-

epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-

exypiretisi/myKEPlive/ypiresies-pros-polites παξέρεηαη πιήξεο θαη 

επηθαηξνπνηεκέλνο πίλαθαο ησλ δηαζέζηκσλ δηαδηθαζηψλ. 

2. «Γηεθπεξαίσζε αίηεζεο»: ην ζεκαηηθφ απηφ πεδίν πεξηέρνληαη νη δηνηθεηηθέο 

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/myKEPlive/ypiresies-pros-polites
https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/myKEPlive/ypiresies-pros-polites
https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/myKEPlive/ypiresies-pros-polites
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δηαδηθαζίεο πνπ εηζάγνληαη ζηα Κ.Δ.Π. κε ηα αληίζηνηρα έληππά ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3345/2005 (Α΄138), νη νπνίεο 

δελ απαηηνχλ απηνπξφζσπε θπζηθή παξνπζία / ππνγξαθή ηνπ αηηνχληνο. ηνλ 

ζχλδεζκν https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-

apostaseos-exypiretisi/myKEPlive/ypiresies-pros-polites παξέρεηαη πιήξεο 

θαη επηθαηξνπνηεκέλνο πίλαθαο ησλ δηαζέζηκσλ δηαδηθαζηψλ. 

3.  «Δμππεξέηεζε πνιηηψλ κε αλαπεξία»: ην ζεκαηηθφ απηφ πεδίν πεξηέρνληαη 

νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εηζάγνληαη ζηα Κ.Δ.Π. κε ηα αληίζηνηρα έληππά 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3345/2005 (Α΄138), νη 

νπνίεο δελ απαηηνχλ απηνπξφζσπε θπζηθή παξνπζία ηνπ αηηνχληνο. ην 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν παξέρεηαη επηπιένλ ε δπλαηφηεηα αηηήκαηνο γηα ηελ 

παξνπζία δηεξκελέα ηεο ειιεληθήο λνεκαηηθήο γιψζζαο / ρεηιεαλάγλσζεο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεδηάζθεςεο ελψ ν δηαζέζηκνο ρξφλνο ηειεδηάζθεςεο 

είλαη απμεκέλνο. ηνλ ζχλδεζκν https://www.gsis.gr/polites-

epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-

exypiretisi/myKEPlive/ypiresies-pros-polites παξέρεηαη πιήξεο θαη 

επηθαηξνπνηεκέλνο πίλαθαο ησλ δηαζέζηκσλ δηαδηθαζηψλ. 

4. «Τπεξεζίεο πξνο επηρεηξήζεηο»: ην ζεκαηηθφ απηφ πεδίν πεξηέρνληαη ε 

ελεκέξσζε γηα αδεηνδφηεζε ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ έλαξμε επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εηζάγνληαη ζηα Κ.Δ.Π. 

– Δ.Κ.Δ. κε ηα αληίζηνηρα έληππά ηνπο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 7, 8 θαη 9 ηνπ 

λ. 3844/2010 (Α΄ 63). ηνλ ζχλδεζκν https://www.gsis.gr/polites-

epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-

exypiretisi/mykeplive/ypiresies-pros-epiheiriseis παξέρεηαη πιήξεο θαη 

επηθαηξνπνηεκέλνο πίλαθαο ησλ δηαζέζηκσλ δηαδηθαζηψλ. 

5. «Δμππεξέηεζε απφ ηνλ Γήκν ζαο»: ην ζεκαηηθφ απηφ πεδίν παξέρνληαη 

δεκνηηθέο ππεξεζίεο ησλ εληαγκέλσλ Γήκσλ ζην πξφγξακκα εμππεξέηεζεο 

ηνπ πνιίηε κε ηειεδηάζθεςε. Οη εληαγκέλνη Γήκνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ ζχλδεζκν 

https://www.gsis.gr/sites/default/files/myKEPlive/Kep-Dhmoi-

StoixeiaEpikoinwnias.pdf. Ο αηηψλ επηιέγεη ππνρξεσηηθά Κ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ 

απφ ηνλ νπνίν αηηείηαη ηελ ππεξεζία. ηνλ ζχλδεζκν 

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/myKEPlive/ypiresies-pros-polites
https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/myKEPlive/ypiresies-pros-polites
https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/myKEPlive/ypiresies-pros-polites
https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/myKEPlive/ypiresies-pros-polites
https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/myKEPlive/ypiresies-pros-polites
https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/mykeplive/ypiresies-pros-epiheiriseis
https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/mykeplive/ypiresies-pros-epiheiriseis
https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/mykeplive/ypiresies-pros-epiheiriseis
https://www.gsis.gr/sites/default/files/myKEPlive/Kep-Dhmoi-StoixeiaEpikoinwnias.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/myKEPlive/Kep-Dhmoi-StoixeiaEpikoinwnias.pdf
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https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-

exypiretisi/mykeplive/dimotikes-ypiresies παξέρεηαη πιήξεο θαη 

επηθαηξνπνηεκέλνο πίλαθαο ησλ δηαζέζηκσλ δηαδηθαζηψλ αλά Γήκν. 

 

ΥΖΜΑ 4.7: ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ ΜΔΧ ΣΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ MYKEPLIVE 

 

4.1.4 Γηαδηθαζία έληαμεο ΚΔΠ ζην myKEPlive 

 

Σα βήκαηα γηα ηελ έληαμε ελφο ΚΔΠ ζηελ ππεξεζία myKEPlive είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Έθδνζε απφ ηελ αξκφδηα ηερληθή νκάδα ηεο Γ.Γ.Π..Γ.Γ. θσδηθψλ ρξήζηε 

γηα ηνλ ή ηνπο ππαιιήινπο ηνπ πξνο έληαμε ΚΔΠ.  

2. Απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ πξνο ην ΚΔΠ απφ ηελ 

αξκφδηα επηρεηξεζηαθή νκάδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ (Γ.Γ.Φ.Γ.Α.Γ.). 

3. Δγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηεο εθαξκνγήο Microsoft Teams ζε ζηαζκφ εξγαζίαο 

(desktop ή laptop) πνπ δηαζέηεη θάκεξα θαη κηθξφθσλν απφ ηνπο ππαιιήινπο 

ηνπ ΚΔΠ.  

4. Δθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΚΔΠ απφ ηελ αξκφδηα ηερληθή νκάδα ηεο 

Γ.Γ.Π..Γ.Γ. κε ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ηνπο κε ηελ πιαηθφξκα. 

 

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/mykeplive/dimotikes-ypiresies
https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/mykeplive/dimotikes-ypiresies
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4.1.5     Δμνηθείσζε κε ηελ πιαηθφξκα myKEPlive 

 

4.1.5.1 Δγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο Microsoft Teams 
 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ 

πξνο έληαμε ΚΔΠ είλαη ε εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο Microsoft Teams ζε ζηαζκφ 

εξγαζίαο (desktop ή laptop) πνπ δηαζέηεη θάκεξα θαη κηθξφθσλν. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

ν ππάιιεινο ζα πξέπεη: 

 κέζσ ελφο θπιινκεηξεηή (browser) λα κεηαβεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 

Microsoft Office365 – https://www.office.com, 

 λα θάλεη είζνδν κε ηε ρξήζε ησλ θσδηθψλ ρξήζηε πνπ ηνπ θνηλνπνηήζεθαλ 

απφ ηελ ηερληθή νκάδα ηεο Γ.Γ.Π..Γ.Γ., 

  

 

ΥΖΜΑ 4 8: ΔΗΟΓΟ ΣΟ MICROSOFT OFFICE 

 

 λα επηιέμεη ηελ εθαξκνγή Microsoft Teams παηψληαο ζην ζρεηηθφ εηθνλίδην, 

απφ ηε ιίζηα ησλ εηθνληδίσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα αξηζηεξά ηεο νζφλεο. ην 

ζεκείν απηφ παξέρνληαη δχν δπλαηφηεηεο: 

 είηε λα γίλεη ιήςε ηεο εθαξκνγήο Microsoft Teams γηα Windows – 

πνπ ζεκαίλεη φηη ε εθαξκνγή ζα εγθαηαζηαζεί ηνπηθά ζηνλ ζηαζκφ 

εξγαζίαο 

 είηε λα γίλεη ρξήζε ηεο web εθαξκνγήο Microsoft Teams – πνπ 

https://www.office.com/
https://www.office.com/
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ζεκαίλεη φηη ε εθαξκνγή δελ ζα εγθαηαζηαζεί ηνπηθά θαη ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη δηαδηθηπαθά. 

πζηήλεηαη ε ιήςε ηεο εθαξκνγήο γηα Windows θαη ε εγθαηάζηαζή ηεο 

ηνπηθά ζηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ ππαιιήινπ. 

 

 

ΥΖΜΑ 4.9: ΔΗΚΟΝΗΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ MICROSOFT TEAMS 
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 λα απνζεθεχεη ην αξρείν ηεο εθαξκνγήο Microsoft Teams θαη λα 

εγθαηαζηήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπηθά ζε ζηαζκφ εξγαζίαο κε ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα Windows εθηειψληαο ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν.  

 

ΥΖΜΑ 4 10: ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΑΡΥΔΗΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ MICROSOFT TEAMS 

 

 

4.1.5.2 Δμνηθείσζε κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ξαληεβνχ – myKEPlive 
 

 

Γηα ηελ εμνηθείσζε κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ξαληεβνχ είλαη δηαζέζηκα αλαιπηηθά 

εγρεηξίδηα ρξήζεο ηφζν γηα ηνλ πνιίηε / λφκηκν εθπξφζσπν επηρείξεζεο φζν θαη γηα 

ηνλ ππάιιειν ΚΔΠ: 

 Σν πιηθφ πνπ αθνξά ζηνλ πνιίηε / λφκηκν εθπξφζσπν επηρείξεζεο είλαη 

πξνζβάζηκν κέζσ ησλ ζπλδέζκσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηελ ελφηεηα «4.2   

Υξήζηκνη χλδεζκνη γηα ηελ πιαηθφξκα myKEPLive». 

 

 

4.1.6  Μειέηε πεξίπησζεο - Δμππεξέηεζε πνιηηψλ κε αλαπεξία κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο - παξνπζία δηεξκελέα  

Βήκα 1ν: Δίζνδνο: Αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη είζνδνο ζην MS Teams κε ηε ρξήζε 

ησλ θσδηθψλ ππαιιήινπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή πνπ έρνπλ απνζηαιεί απφ ηε 

Γ.Γ.Π..Γ.Γ. ζε θάζε ΚΔΠ μερσξηζηά. 

Ο ππάιιεινο κεηαθέξεηαη ζηελ αξρηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο θαη επηιέγεη 
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Ζκεξνιφγην (Calendar) απφ ην πάλσ αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο γηα λα κεηαβεί ζην 

Ζκεξνιφγην ηνπ.  

 

ΔΗΚΟΝΑ 4.11: ΜΔΣΑΒΑΖ ΣΟ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 

 

 

Βήκα 2ν: Γηαρείξηζε ξαληεβνχ πνιίηε κε αλαπεξία: ηελ νζφλε κε ηα εθθξεκή 

ξαληεβνχ ν ππάιιεινο θάλεη θιηθ πάλσ ζην ξαληεβνχ «Δμππεξέηεζε πνιίηε κε 

αλαπεξία». ηα δεμηά εκθαλίδεηαη έλα πιαίζην κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ξαληεβνχ. Ο 

ππάιιεινο θάλεη θιηθ ζην πάλσ δεμηφ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ γηα λα ην κεγεζχλεη. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 4.12: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 
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ηελ πιήξε πξνβνιή ηνπ παξαζχξνπ εκθαλίδνληαη: 

- ηα ζηνηρεία ηνπ πνιίηε θαη  

- ε επηινγή ηνπ πνιίηε αλαθνξηθά κε ηελ επηζπκία ηνπ γηα παξνπζία δηεξκελέα 

λνεκαηηθήο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο ηειεδηάζθεςεο. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 4.13: ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

 

Βήκα 3ν: Πξφζθιεζε δηεξκελέα: Δάλ ν πνιίηεο έρεη επηιέμεη λα παξίζηαηαη 

δηεξκελέαο ν ππάιιεινο πξνβαίλεη ζηηο εμήο ελέξγεηεο:  

1. ηελ ίδηα ζειίδα – κε θχιηζε πξνο ηα θάησ - εληνπίδεη ηνλ ζχλδεζκν ηεο 

ηειεδηάζθεςεο (Join Microsoft Teams Meeting), ηνλ επηιέγεη, παηάεη δεμί θιηθ 

θαη  Αληηγξαθή. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 11: ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΤΝΓΔΜΟΤ ΣΖΛΔΓΗΑΚΔΦΖ 
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2. Γεκηνπξγεί κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνο ην Δζληθφ Ίδξπκα Κσθψλ 

(eik.dierminia@idrimakofon.gr) ρξεζηκνπνηψληαο ην e-mail ηεο ππεξεζίαο θαη 

επηθνιιά (paste) ζε απηφ ηνλ ζχλδεζκν ηεο ηειεδηάζθεςεο. ην κήλπκα ζα 

πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαθέξνληαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα ηνπ ξαληεβνχ. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 4.15: ΑΠΟΣΟΛΖ ΤΝΓΔΜΟΤ ΣΖΛΔΓΗΑΚΔΦΖ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΊΓΡΤΜΑ ΚΧΦΧΝ 

 

 

Βήκα 4ν: Δίζνδνο ηνπ ππαιιήινπ ζηνλ ρψξν ηεο ηειεδηάζθεςεο 

Σελ θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ψξα ηνπ ξαληεβνχ ν ππάιιεινο: 

- αθνχ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη είζνδν ζην MS Teams θαη  

- έρεη κεηαθεξζεί ζην εκεξνιφγηφ ηνπ  

- θάλεη θιηθ ζην πξνο εμππεξέηεζε ξαληεβνχ.  

ην πιαίζην πνπ εκθαλίδεηαη ζην πιάη θάλεη θιηθ ζην πεδίν πκκεηνρή (Join) ) γηα λα 

εηζέιζεη ζηελ ηειεδηάζθεςε. 

 

mailto:eik.dierminia@idrimakofon.gr
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ΔΗΚΟΝΑ 4.16: ΆΝΟΗΓΜΑ ΠΑΡΑΘΤΡΟΤ ΤΝΟΜΗΛΗΑ 

 

ην παξάζπξν πνπ αλνίγεη, ν ππάιιεινο θάλεη θιηθ ζην πεδίν πκκεηνρή Σψξα  

(Join Now) γηα ηελ εθθίλεζε ηεο ηειεδηάζθεςεο.  

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 12: ΔΚΚΗΝΖΖ ΣΖΛΔΓΗΑΚΔΦΖ 
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Ζ παξαθάησ νζφλε εκθαλίδεηαη θαηά ην ζηάδην αλακνλήο ηνπ ππαιιήινπ γηα ηελ 

είζνδν ηνπ πνιίηε θαη ηνπ δηεξκελέα ζηελ ηειεδηάζθεςε.  

 

ΔΗΚΟΝΑ 4.18: ΑΝΑΜΟΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΟΓΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 

 

Βήκα 5ν: Απνδνρή ηνπ πνιίηε ζηνλ ρψξν ηεο ηειεδηάζθεςεο 

 

Με ηε ζχλδεζε ηνπ πνιίηε ζηελ ηειεδηάζθεςε, ελεκεξψλεηαη ν ππάιιεινο θαζψο 

εκθαλίδεηαη ζην θέληξν ηνπ παξαζχξνπ αίηεκα απνδνρήο ηεο εηζφδνπ ηνπ πνιίηε 

ζηελ ηειεδηάζθεςε. Ο ππάιιεινο θάλεη θιηθ ζην πεδίν Αποδοσή (Admit) ψζηε λα 

επηηξαπεί ε είζνδνο ζηνλ πνιίηε.  

 

ΔΗΚΟΝΑ4.19: ΑΠΟΓΟΥΖ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 
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ΔΗΚΟΝΑ 13: Ζ ΔΗΚΟΝΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΗΟΓΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 

 

Βήκα 6ν: Υξήζηκα εηθνλίδηα ηνπ παξαζχξνπ ηεο ηειεδηάζθεςεο 

 

Παηψληαο ζην εηθνλίδην πνπ επηζεκαίλεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα εκθαλίδνληαη φινη 

νη ζπκκεηέρνληεο ηειεδηάζθεςε. 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 14: ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΣΖΝ ΣΖΛΔΓΗΑΚΔΦΖ 

 

 

Παηψληαο ζην εηθνλίδην πνπ επηζεκαίλεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα αλνίγεη ζηα δεμηά 

ην πιαίζην Σςνομιλίαρ (chat), κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε γξαπηά 

κελχκαηα νη ζπκκεηέρνληεο. 
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ΔΗΚΟΝΑ 4.22: ΤΝΟΜΗΛΗΑ (CHAT) 

 

Παηψληαο ζηα εηθνλίδηα πνπ επηζεκαίλνληαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα  

ελεξγνπνηνχληαη/απελεξγνπνηνχληαη ε θάκεξα θαη ην κηθξφθσλν. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 15: ΚΑΜΔΡΑ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΦΧΝΟ 

 

Bήκα 7ν: Δίζνδνο ηνπ δηεξκελέα 

Όηαλ ν δηεξκελέαο εηζέξρεηαη ζηελ ηειεδηάζθεςε, ν ππάιιεινο ελεκεξψλεηαη θαζψο 

εκθαλίδεηαη ζην θέληξν ηεο νζφλεο πιαίζην κε ην αίηεκα εηζφδνπ ηνπ δηεξκελέα. Ο 

ππάιιεινο παηάεη ζην πεδίν Απνδνρή (Admit) γηα λα επηηξέςεη ηελ είζνδν ηνπ 

δηεξκελέα ζηελ ηειεδηάζθεςε.  
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ΔΗΚΟΝΑ 4.24 ΔΗΟΓΟ ΣΟΤ ΓΗΔΡΜΖΝΔΑ 

 

Βήκα 8ν: Καξθίηζσκα (pin) παξαζχξσλ ζηελ νζφλε 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεδηάζθεςεο ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ έρεη ηνλ ιφγν (ην παξάζπξν ηνπ νκηινχληα). Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ε 

δηεξκελεία ιακβάλεη ρψξα ζηε λνεκαηηθή γιψζζα, θξίλεηαη ζθφπηκν αθελφο νη 

θάκεξεο ηνπ πνιίηε θαη ηνπ δηεξκελέα λα είλαη ελεξγνπνηεκέλεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ηειεδηάζθεςεο θαη αθεηέξνπ λα είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ δηαξθψο νπηηθή επαθή ν 

έλαο ηνπ άιινπ ρσξίο λα «παξεκβαίλεη» ην παξάζπξν ηνπ ππαιιήινπ φηαλ εθείλνο 

παίξλεη ηνλ ιφγν.  

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ππάιιειν πξνο ηνλ πνιίηε ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ θαξθηηζψκαηνο (pin) ηνπ παξαζχξνπ ηνπ δηεξκελέα ζηελ νζφλε. 

πγθεθξηκέλα, αλνίγνληαο ην πιαίζην πλνκηιίαο (chat) ν ππάιιεινο κε γξαπηφ 

κήλπκα ππνδεηθλχεη ζηνλ πνιίηε λα θαξθηηζώζεη ην παξάζπξν ηνπ δηεξκελέα ζηελ 

νζόλε ηνπ θάλνληαο δεμί θιηθ ζην πιαίζην ηνπ δηεξκελέα (ζηνλ ρψξν πνπ βξίζθεηαη 

ην παξάζπξν ηνπ δηεξκελέα δεμηά). Αληίζηνηρα, ππνδεηθλχεηαη ζηνλ δηεξκελέα λα 

θαξθηηζψζεη ην παξάζπξν ηνπ πνιίηε ζηε δηθή ηνπ νζφλε κε αλάινγν ηξφπν.     
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ΔΗΚΟΝΑ 4.25: ΚΑΡΦΗΣΧΜΑ 

 

Μεηά ην εθαηέξσζελ θαξθίηζσκα, ζηελ νζφλε ηνπ πνιίηε εκθαλίδεηαη κφλν ν 

δηεξκελέαο θαη ζηελ νζφλε ηνπ δηεξκελέα εκθαλίδεηαη κφλν ν πνιίηεο. 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 4.26: Ζ ΟΘΟΝΖ ΜΔΣΑ ΣΟ ΚΑΡΦΗΣΧΜΑ 

 

Λφγσ ηεο θχζεο ηεο ζπλνκηιίαο (πξαγκαηνπνηείηαη ζηε λνεκαηηθή γιψζζα), ν 

ππάιιεινο κπνξεί επίζεο λα θαξθηηζψζεη ηνλ πνιίηε αιιά θαη ηνλ δηεξκελέα ζηελ 

νζφλε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί θαη ηνπο δχν ζπκκεηέρνληεο 

ηαπηφρξνλα φζν ζπλνκηινχλ. 
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Βήκα 9ν: Έμνδνο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ηειεδηάζθεςε, ν ππάιιεινο επηιέγεη ην θφθθηλν πεδίν 

Απνρψξεζε (Leave) πνπ είλαη δηαζέζηκν ζην πάλσ δεμηφ κέξνο ηεο νζφλεο.  

 

4.2   Υξήζηκνη χλδεζκνη γηα ηελ πιαηθφξκα myKEPLive 

 

1. Δίζνδνο ζηελ εθαξκνγή: https://myKEPLive.gov.gr  

2. Ννκηθφ Πιαίζην:  

 ΤΑ 20530/21-7-2020: 

https://www.gsis.gr/sites/default/files/myKEPlive/FEK%20B%203

030-21.7.2020.pdf 

 Ν. 4704/2020 – Άξζξν 33: 

https://www.gsis.gr/sites/default/files/myKEPlive/n.4704_fek_a_133

.pdf  

3. Δγρεηξίδην ρξήζεο γηα ηνλ πνιίηε:  

https://www.gsis.gr/sites/default/files/myKEPlive/odigiesXrisis.pdf   

4. Video παξνπζίαζεο ηεο ππεξεζίαο: 

https://www.gsis.gr/sites/default/files/myKEPlive/video-kep.mp4  

5. πρλέο εξσηήζεηο: https://www.gsis.gr/node/449/   

6. Δγρεηξίδην ρξήζεο γηα ηνλ ππάιιειν ΚΔΠ 

 

4.3  Κσδηθνί Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
 

 

Οη θσδηθνί δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη έλαο λένο κεραληζκφο πνπ ειέγρεη ηελ 

πξφζβαζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ θνξέα ηνπο 

γηα ηελ άζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη εληζρχεη ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Ο λένο απηφο κεραληζκφο δεκηνπξγήζεθε απφ ηε Γ.Γ.Π..Γ.Γ. ηνπ Τπνπξγείνπ 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζηφρν νη ελ ιφγσ θσδηθνί λα απνηειέζνπλ ηνπο 

ππεξεζηαθνχο θσδηθνχο ψζηε λα ππάξρεη δηαθξηηή ηαπηνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ θαη λα κελ 

https://mykeplive.gov.gr/
https://www.gsis.gr/sites/default/files/myKEPlive/FEK%20B%203030-21.7.2020.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/myKEPlive/FEK%20B%203030-21.7.2020.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/myKEPlive/n.4704_fek_a_133.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/myKEPlive/n.4704_fek_a_133.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/myKEPlive/odigiesXrisis.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/myKEPlive/video-kep.mp4
https://www.gsis.gr/node/449/
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ρξεζηκνπνηνχληαη νη πξνζσπηθνί θσδηθνί TAXISnet, νη νπνίνη απαηηνχληαη  θαηά ηηο 

πξνζσπηθέο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην δεκφζην. 

Οη θσδηθνί δεκφζηαο δηνίθεζεο ζπλνδεχνπλ ηνλ ππάιιειν ζε φιε ηελ ππεξεζηαθή 

ηνπ δηαδξνκή ζην ειιεληθφ δεκφζην θαη ε ρξήζε ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη ζην ζηελφ 

πιαίζην «ελφο θνξέα» ή «ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο».  

Οη θσδηθνί δεκφζηαο δηνίθεζεο απνδίδνληαη ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ είζνδν ηνπο ζε ςεθηαθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζηηο νπνίεο έρνπλ 

δηθαίσκα πξφζβαζεο δπλάκεη εηδηθήο εμνπζηνδφηεζεο απφ ηνλ θνξέα απαζρφιεζήο 

ηνπο.  

Δπνκέλσο, έλαο ππάιιεινο πνπ δεκηνπξγεί ηνπο θσδηθνχο ηνπ δεκφζηαο δηνίθεζεο 

ελψ ππεξεηεί ζηνλ θνξέα Α κπνξεί λα εμαθνινπζεί λα ηνπο ρξεζηκνπνηεί θαη φηαλ 

κεηαηαρζεί / απνζπαζηεί /θηι. ζηνλ θνξέα Β αξθεί λα ηνπ εθρσξεζεί θαηάιιειε 

εμνπζηνδφηεζε/δηθαίσκα ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ λένπ θνξέα απφ ηνλ 

αξκφδην πξντζηάκελν ή ηε Γ/λζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Δπηπξνζζέησο, είλαη 

ππνρξέσζε ηνπ πξντζηακέλνπ ή ηεο Γ/λζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ θνξέα Α λα 

ηνπ αθαηξέζεη νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα/εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ είραλ εθρσξεζεί ζηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ θνξέα Α. 

 

4.3.1 Ζιεθηξνληθή ηαπηφηεηα 

 

Οη θσδηθνί δεκφζηαο δηνίθεζεο απνηεινχλ ηελ ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα ηνπ 

δεκνζίνπ ππαιιήινπ φπσο νη θσδηθνί TAXISnet απνηεινχλ ηελ ειεθηξνληθή 

ηαπηφηεηα ελφο πνιίηε ή ελφο λφκηκνπ εθπξνζψπνπ επηρείξεζεο.  Ζ ειεθηξνληθή 

ηαπηφηεηα απαηηείηαη γηα λα επηηξαπεί ζε έλα θπζηθφ πξφζσπν ε πξφζβαζε ζε 

θάπνην πιεξνθνξηαθφ αγαζφ/πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη λα απνηξαπεί ε κε 

εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε. ηφρνο ηεο είλαη λα πξνζηαηεχζεη ηα δεδνκέλα πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (πξνζσπηθά, ππεξεζηαθά, θηι.). Όζν 

πςειφηεξε είλαη ε αμία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ αγαζνχ / δεδνκέλσλ ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε ζεκαζία ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο θαη ε αζθάιεηα πνπ 

απηή πξέπεη λα παξέρεη. 

Σν πιεξνθνξηαθφ αγαζφ ζα πξέπεη: 
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 Να κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηνπο ρξήζηεο.  

 Να επηηξέπεη πξφζβαζε ζε δεδνκέλα πνπ δηθαηνχληαη λα δνπλ / κεηαβάιινπλ 

/ ζπιιέμνπλ / επεμεξγαζηνχλ. 

 Να πξνζηαηεχεηαη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 

 Να πξνζηαηεχεη ηα δεδνκέλα-ππνζέζεηο-ελέξγεηεο θάζε ρξήζηε απφ 

άιινπο ρξήζηεο. 

 Να κπνξεί λα θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηέο ησλ ρξεζηψλ γηα ιφγνπο αζθάιεηαο 

(εληνπηζκφο ιαζψλ, παξαβίαζε ή απφπεηξα παξαβίαζεο, ινγνδνζία/απφδνζε 

επζπλψλ). 

 

4.3.2 Βαζηθνί θαλφλεο αλαθνξηθά κε ηνπο ππεξεζηαθνχο θσδηθνχο 

Οη θσδηθνί δεκφζηαο δηνίθεζεο (ππεξεζηαθνί θσδηθνί) απνηεινχληαη απφ ην 

φλνκα ρξήζηε (username) θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο (password). 

Οη παξαθάησ θαλφλεο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηαθψλ θσδηθψλ ζα 

πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο θνξείο ηνπο:  

 Οη ππεξεζηαθνί θσδηθνί είλαη πξνζσπηθνί θαη πξέπεη λα παξακέλνπλ 

κπζηηθνί. Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο (password), o 

ππάιιεινο πνπ ηνλ νξίδεη ζα πξέπεη λα είλαη ν κφλνο πνπ ηνλ γλσξίδεη θαη ηνλ 

ρξεζηκνπνηεί. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε απνθάιπςή ηνπο ζε ζπλαδέιθνπο ή ηξίηνπο.  

 Αθφκα θαη αλ δεηεζεί ν θσδηθφο πξφζβαζεο, ζα πξέπεη λα κε δίδεηαη ζε 

θαλέλα θαη ζε θακία πεξίπησζε.  

 Οη θσδηθνί πξφζβαζεο ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ απνηππψλνληαη κε έληππν ή ειεθηξνληθφ ηξφπν ζα πξέπεη λα 

πξνζηαηεχνληαη επαξθψο. 

 Αλ ππάξρεη ππνςία φηη ν θσδηθφο πξφζβαζεο έρεη ππνθιαπεί, ζα πξέπεη λα 

αιιάδεηαη άκεζα θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ λα εηδνπνηείηαη 

άκεζα ν αξκφδηνο δηαρεηξηζηήο - ε άκεζε αληίδξαζε είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο.  
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 ε πεξίπησζε πνπ ε δεκηνπξγία ηνπο γίλεηαη απφ θάπνηνλ δηαρεηξηζηή ζα 

πξέπεη λα αιιάδνληαη απφ ηνλ ππάιιειν ακέζσο κεηά ηε γλσζηνπνίεζή ηνπο. 

 Γελ ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη ή λα απνζεθεχνληαη ρσξίο λα ιακβάλνληαη 

επαξθή κέηξα. Αλ ππάξρεη αλάγθε ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν κε ζπζηεκέλε επίδνζε ή ζε θξππηνγξαθεκέλν αξρείν. 

 Θα πξέπεη λα αιιάδνληαη πεξηνδηθά ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα 

κε εμνπζηνδνηεκέλεο ρξήζεο ηνπο.  

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ίδησλ ππεξεζηαθψλ θσδηθψλ πξφζβαζεο κε 

πξνζσπηθνχο θσδηθνχο πξφζβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

πξφζβαζε ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πξνζσπηθφ ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν θηι. 

 Οη θσδηθνί πξφζβαζεο πνπ επηιέγνληαη ζα πξέπεη λα είλαη ηζρπξνί ψζηε λα 

είλαη δχζθνιν θάπνηνο λα ηνπο καληέςεη κε ζηφρν λα δηαπξάμεη θαθφβνπιεο 

ελέξγεηεο. Έλαο θσδηθφο πξφζβαζεο είλαη ηζρπξφο εθφζνλ ηθαλνπνηνχληαη νη 

αθφινπζνη πεξηνξηζκνί: 

 έρεη κήθνο ηνπιάρηζηνλ 8 ραξαθηήξεο, 

 πεξηέρεη έλα ηνπιάρηζηνλ πεδφ γξάκκα (ιαηηληθνί ραξαθηήξεο), 

 πεξηέρεη έλα ηνπιάρηζηνλ θεθαιαίν γξάκκα (ιαηηληθνί ραξαθηήξεο), 

 πεξηέρεη έλαλ ηνπιάρηζηνλ αξηζκφ 

 πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ εηδηθφ ραξαθηήξα, φπσο ! @ # $ % ^ & * ? 

< > 

 

4.3.3 Απζεληηθνπνίεζε θαη Δμνπζηνδφηεζε 

 

Γηα λα επηηξαπεί ε πξφζβαζε ζε θάπνην πιεξνθνξηαθφ αγαζφ/πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα/εθαξκνγή/ειεθηξνληθή ππεξεζία απαηηείηαη ν έιεγρνο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

ρξήζηε. Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη απζεληηθνπνίεζε (authentication) ή 

επαιήζεπζε ηαπηφηεηαο θαη είλαη νπζηαζηηθά ε δηαδηθαζία επηθχξσζεο ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε πνπ επηρεηξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε, ε επηβεβαίσζε 

δειαδή φηη ν ρξήζηεο είλαη πξάγκαηη απηφο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη είλαη πξηλ ηνπ 

επηηξαπεί ε πξφζβαζε ζηνλ πξνζηαηεπκέλν πιεξνθνξηαθφ πφξν πνπ αηηήζεθε 

πξφζβαζε / επηρείξηζε λα πξνζπειάζεη.  



                                                                            141 
 

Μεηά ηελ απζεληηθνπνίεζε, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο εμνπζηνδφηεζεο 

(authorization). Ζ εμνπζηνδφηεζε είλαη κηα πην αλαιπηηθή δηαδηθαζία πνπ ειέγρεη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ ρξήζηε ζ‟ έλαλ πιεξνθνξηαθφ πφξν. Με ηελ εμνπζηνδφηεζε, 

ειέγρεηαη ν ξφινο ηνπ ρξήζηε, ην είδνο δειαδή ηεο πξφζβαζεο, νη ελέξγεηεο πνπ 

επηηξέπεηαη λα θάλεη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πιεξνθνξηαθφ πφξν, ζηνλ νπνίν ηνπ έρεη 

επηηξαπεί ε πξφζβαζε. 

Οη Κσδηθνί Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απνδίδνληαη ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απζεληηθνπνίεζή ηνπο θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζε ςεθηαθέο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζηηο νπνίεο έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο δπλάκεη εηδηθήο 

εμνπζηνδφηεζεο απφ ηνλ θνξέα απαζρφιεζήο ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζία 

«εμνπζηνδφηεζεο» ηνπ ππαιιήινπ γηα λα ηνπ επηηξαπεί ε πξφζβαζε ζηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ θνξέα ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ 

Φνξέα. Χο εθ ηνχηνπ, ελαπφθεηηαη, πεξαηηέξσ, ζηελ επζχλε ηνπ θάζε θνξέα λα 

δηαζθαιίδεη φηη κφλνλ νη εηδηθψο θαζνξηζκέλνη ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζε εθάζηε 

εθαξκνγή κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ Κσδηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Με απιά ιφγηα, νη θσδηθνί δεκφζηαο δηνίθεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

απζεληηθνπνίεζε, ηνλ έιεγρν δειαδή ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ππαιιήινπ θαη ηελ 

επηβεβαίσζε φηη ν ρξήζηεο πνπ επηρεηξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε είλαη πξάγκαηη 

απηφο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη είλαη. Γηα ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ ππαιιήινπ, ηα 

δηθαηψκαηα δειαδή ηνπ ππαιιήινπ ζηελ εθαξκνγή, ζα πξέπεη λα θξνληίζεη ν θνξέαο 

ηνπ.   

Παξάδεηγκα: Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ ΚΔΠ 

 

 Ζ απζεληηθνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ ησλ ΚΔΠ γίλεηαη ζε θάπνηεο εθαξκνγέο 

κε θσδηθνχο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ζε θάπνηεο εθαξκνγέο κε θσδηθνχο 

Δξκή. 

 Γηαηί ρξεηαδφκαζηε κεραληζκφ εμνπζηνδφηεζεο ππαιιήισλ ΚΔΠ; 

 Γηα λα βεβαησζνχκε φηη κφλν νη ππάιιεινη ησλ ΚΔΠ έρνπλ πξφζβαζε ζε 

εθαξκνγέο αξκνδηφηεηαο ΚΔΠ. Όινη νη δεκφζηνη ππάιιεινη κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ Κσδηθνχο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο αιιά πξφζβαζε ζηηο 

εθαξκνγέο ησλ ΚΔΠ πξέπεη λα έρνπλ κφλν νη ππάιιεινη ησλ ΚΔΠ.  

 Πψο ζα απαγνξεπηεί ε πξφζβαζε ησλ άιισλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηελ 
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Πιαηθφξκα Δπηζθέςεσλ ΚΔΠ, ζηηο ηξίηεο εθαξκνγέο ηνπ ΔΦΚΑ θαη ηνπ 

ΔΟΠΠΤ, ζην Δζληθφ Μεηξψν Δπηθνηλσλίαο;  

 Γεκηνπξγψληαο έλαλ κεραληζκφ εμνπζηνδνηήζεσλ, ζηνλ νπνίν 

ηεξείηαη ιίζηα κε ηνπο ππαιιήινπο ησλ ΚΔΠ, ην ΚΔΠ πνπ ππεξεηνχλ 

θαη ην ξφιν ηνπο ζ‟ απηφ, θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ ειέγρεηαη ν ππάιιεινο 

πνπ απζεληηθνπνηήζεθε κε θσδηθνχο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζ‟ έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα φηη φλησο είλαη ππάιιεινο ΚΔΠ. 

 Γηα θαιχηεξε δηαρείξηζε ζα πξέπεη λα είλαη κνλαδηθφ ην ζεκείν 

δηαηήξεζεο ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ (ξφισλ/ δηθαησκάησλ) ησλ 

ππαιιήισλ ησλ ΚΔΠ ψζηε φιεο νη αιιαγέο (πξνζιήςεηο, 

απνρσξήζεηο, κεηαβνιέο) λα ειέγρνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα θαη λα 

απαηηείηαη ελεκέξσζε ελφο θαη φρη πνιιαπιψλ ζεκείσλ/ζπζηεκάησλ.  

 Σν Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζρεδίαζε κεραληζκφ 

εμνπζηνδφηεζεο γηα ηνλ έιεγρν πξφζβαζεο ησλ ππαιιήισλ ησλ ΚΔΠ ζηηο 

ςεθηαθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζηηο νπνίεο έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο. 

 Μνλαδηθφ ζεκείν δηαηήξεζεο ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ ησλ ππαιιήισλ ησλ 

ΚΔΠ (ζχζηεκα αλαθνξάο) απνηειεί ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ησλ 

Θπξίδσλ Φνξέσλ (ΚΔΠ). ‟ απηφ νξίδνληαη γηα θάζε ΚΔΠ: 

 νη δηαρεηξηζηέο θαη 

 νη ρξήζηεο  

 Μέζσ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηα ζπζηήκαηα ηνπ δεκνζίνπ, ζηα νπνία έρνπλ 

δηθαίσκα πξφζβαζεο νη ππάιιεινη ησλ ΚΔΠ αλαθηνχλ ηνλ ξφιν/ ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ θάζε ππαιιήινπ απφ ηηο Θπξίδεο θαη αλάινγα 

επηηξέπνπλ/απαγνξεχνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπ ππαιιήινπ πνπ έρεη ζπλδεζεί. 

 Παξαδείγκαηα ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ «Μεραληζκφ 

Δμνπζηνδφηεζεο Τπαιιήισλ ΚΔΠ»: 

 Τπεξεζίεο ΔΟΠΠΤ (εμσηεξηθέο εθαξκνγέο) 

 Τπεξεζίεο ΔΦΚΑ (εμσηεξηθέο εθαξκνγέο) 

 Πιαηθφξκα επηζθέςεσλ ΚΔΠ 

 Δζληθφ Μεηξψν Δπηθνηλσλίαο 

 FreedomPass / DataPass 

 Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Απαιιαγήο Σειψλ Κηλεηήο θαη Καξηνθηλεηήο 
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 Άιιεο ζε εμέιημε (ζε θάζε ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο, έληαμεο ζε 

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία). 

 Παξάδεηγκα ππεξεζίαο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί ηνλ «Μεραληζκφ 

Δμνπζηνδφηεζεο Τπαιιήισλ ΚΔΠ»  

 Ραληεβνχ εκβνιηαζκνχ  

 

4.3.4 Δθαξκνγή «Κσδηθνί Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» 

 

Μέζσ ηεο εθαξκνγή «Κσδηθνί Γεκφζηαο Γηνίθεζεο», ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://webapps.gsis.gr/dsae/govuser, ν θάζε δεκφζηνο 

ππάιιεινο δεκηνπξγεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ θσδηθνχο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. 

 

4.3.4.1 Γεκηνπξγία Κσδηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
 

 

 Ο δεκφζηνο ππάιιεινο ζπλδέεηαη ζηελ εθαξκνγή «Κσδηθνί Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο» κε ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ θσδηθνχο TAXISnet. 

 Δπηιέγεη ηε δεκηνπξγία ππεξεζηαθνχ ινγαξηαζκνχ θαη νξίδεη φλνκα ρξήζηε 

(username) θαη θσδηθφ πξφζβαζεο (password) πνπ επηιέγεη ν ίδηνο. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ ππαιιήινπ (ΑΦΜ, Ολνκαηεπψλπκν, Παηξψλπκν) αλαθηψληαη 

απφ ην Φνξνινγηθφ Μεηξψν κέζσ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη απνζεθεχνληαη ζηνλ 

λέν ινγαξηαζκφ.  

 Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο θαη νινθιεξψλεηαη ε δεκηνπξγία ησλ λέσλ θσδηθψλ 

κφλν εθφζνλ επηβεβαησζεί ε ηδηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ θαηφπηλ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ην Μεηξψν Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ (ΑΠΟΓΡΑΦΖ). 

 

https://webapps.gsis.gr/dsae/govuser
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ΥΖΜΑ 4.16: ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΧΓΗΚΧΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

4.3.5 Γηαρείξηζε Κσδηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

 

Ο δεκφζηνο ππάιιεινο, κέζσ ηεο εθαξκνγή «Κσδηθνί Γεκφζηαο Γηνίθεζεο», έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλδεζεί κε ηνπο θσδηθνχο TAXISnet ζηελ εθαξκνγή γηα: 

 λα αιιάμεη ηνλ κπζηηθφ ηνπ θσδηθφ πξφζβαζεο (password) νπνηεδήπνηε ην 

επηζπκεί,  

 λα απελεξγνπνηήζεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ψζηε λα κελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηπηψζεηο: 

 ζπληαμηνδφηεζεο,  

 απνρψξεζεο απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα,  

 καθξνρξφληαο απνπζίαο, θηι., 

 λα επαλα-ελεξγνπνηήζεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ζε πεξίπησζε επηζηξνθήο ζηα 

θαζήθνληά ηνπ, 

 λα αλαθηήζεη ην φλνκα ρξήζηε, ζε πεξίπησζε πνπ ην έρεη μεράζεη, 

 λα ζέζεη έλαλ λέν κπζηηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο γηα ηνλ ππεξεζηαθφ ηνπ 

ινγαξηαζκφ ζε πεξίπησζε πνπ έρεη μεράζεη  ηνλ κπζηηθφ ηνπ θσδηθφ 

πξφζβαζεο. 

 

Τπνζηήξημε αλαθνξηθά κε ηνπο θσδηθνχο δεκφζηαο δηνίθεζεο παξέρεηαη θαηφπηλ 

απνζηνιήο email ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε govuser@gsis.gr. 

 

 

mailto:govuser@gsis.gr
mailto:govuser@gsis.gr
mailto:govuser@gsis.gr
mailto:govuser@gsis.gr
mailto:govuser@gsis.gr
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4.3.6 Αμηνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο απζεληηθνπνίεζεο ρξεζηψλ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο απφ θνξείο ηνπ δεκνζίνπ 

 

Κάζε Φνξέαο ηνπ Γεκνζίνπ, ν νπνίνο έρεη αλάγθε απζεληηθνπνίεζεο ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ ζε εθαξκνγέο δηαδηθηχνπ γηα άζθεζε ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ, 

κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηελ εηδηθή ππεξεζία απζεληηθνπνίεζεο κέζσ ηεο νπνίαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε αζθαιή ηξφπν νη Κσδηθνί Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ 

απζεληηθνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ ζηα δηθά ηνπ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (back 

office). 

Σν αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

θνξέα ζηελ Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο Αηηεκάησλ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (Δ.Γ.Α.) ηνπ 

Κέληξνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ΓΓΠΓΓ. Γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ησλ 

ΚΔΠ ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο: 

 Γ/λζε Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

 Τπεξεζία πληνληζκνχ Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο.  

 

 

4.3.7 Υξήζηκνη χλδεζκνη 

1. Δληαία Φεθηαθή Πχιε (gov.gr) 

https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-psephiakes-

diakuberneses/psephiakes-diakuberneses/ekdose-kodikon-demosias-

dioikeses  

2. Ηζηφηνπνο ΓΓΠΓΓ 

https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/loipes-ypiresies-dd/kodikoi-dimosias-

dioikisis  

3. ηα πξναλαθεξφκελα ζεκεία είλαη αλαξηεκέλα: 

i. Δγρεηξίδην Υξήζεο γηα ππαιιήινπο 

ii. Οδεγίεο πξνο θνξείο 

iii. Ννκηθφ Πιαίζην  - Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γηαδηθαζία 

απζεληηθνπνίεζεο ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζε ςεθηαθέο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο» Φ6Δ46ΜΣΛΠ-0Θ5 (Α.Π.: ΤΦεΓ 29810 ΔΞ 

https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-psephiakes-diakuberneses/psephiakes-diakuberneses/ekdose-kodikon-demosias-dioikeses
https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-psephiakes-diakuberneses/psephiakes-diakuberneses/ekdose-kodikon-demosias-dioikeses
https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-psephiakes-diakuberneses/psephiakes-diakuberneses/ekdose-kodikon-demosias-dioikeses
https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/loipes-ypiresies-dd/kodikoi-dimosias-dioikisis
https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/loipes-ypiresies-dd/kodikoi-dimosias-dioikisis
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-05/YA_29810_EX_2020.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-05/YA_29810_EX_2020.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-05/YA_29810_EX_2020.pdf
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2020 23/10/2020)  ΦΔΚ Β' 4798/2020. 

 

4.4     Δζληθφ Μεηξψν Δπηθνηλσλίαο 
 

Σν Δζληθφ Μεηξψν Δπηθνηλσλίαο (Δ.Μ.Δπ.) είλαη έλα λέν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα πνπ ζρεδηάζηεθε, πινπνηήζεθε θαη ππνζηεξίδεηαη παξαγσγηθά απφ ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

(Γ.Γ.Π..Γ.Γ.).  

θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Μ.Δπ. είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο 

παξνρήο ςεθηαθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο κέζσ ηεο Δληαίαο 

Φεθηαθήο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (gov.gr). 

Σν Δ.Μ.Δπ. ζηνρεχεη ζην λα δεκηνπξγήζεη έλα θεληξηθφ, κνλαδηθφ ζεκείν 

θαηαρψξηζεο ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ψζηε νη θνξείο 

ηνπ δεκνζίνπ αιιά θαη ζπγθεθξηκέλνη θνξείο ηδησηηθνχ δηθαίνπ λα κπνξνχλ λα ηα 

αληινχλ γηα λα επηθνηλσλνχλ έγθπξα, έγθαηξα θαη αμηφπηζηα κε ηα θπζηθά πξφζσπα.  

 

ΥΖΜΑ 4.28: ΔΘΝΗΚΟ ΜΖΣΡΧΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

https://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-05/YA_29810_EX_2020.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-05/FEK_B_4798.pdf
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4.4.1 Αλαθνξά θαη αλάιπζε ηνπ ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

 

χκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 17 ηνπ λ.4704/2020 «Δπηηάρπλζε θαη 

απινχζηεπζε ηεο ελίζρπζεο νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ, ελίζρπζε ηεο Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 133/Α/14-07-2020): 

1. ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

(Γ.Γ.Π..Γ.Γ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ιεηηνπξγεί 

θεληξηθή βάζε κνλαδηθήο θαηαρψξηζεο ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο φισλ ησλ 

πνιηηψλ, απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο νπνίαο ελεκεξψλνληαη ηα αληίζηνηρα 

δεδνκέλα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη 

ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

λ. 3979/2011.  

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ δελ επεξεάδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηνηθία ησλ θνξνινγνπκέλσλ.  

3. Ζ θαηαρψξηζε θαη ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 

ζηελ θεληξηθή βάζε ηνπ Δ.Μ.Δπ. πξαγκαηνπνηείηαη: 

i. είηε κέζσ πηζηνπνηεκέλεο πξφζβαζεο ζε εηδηθή εθαξκνγή κε 

θσδηθνχο κνλαδηθήο ειεθηξνληθήο απζεληηθνπνίεζεο, γηα ηελ νπνία 

δχλαηαη λα αμηνπνηεζεί ε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

(taxisnet)  

ii. είηε κέζσ ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.)  

iii. είηε κε εμ απνζηάζεσο ηαπηνπνίεζε.  

4. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ηνπ, θάζε πνιίηεο 

νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην Δ.Μ.Δπ. εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε 

κεηαβνιή.  

5. Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ δχλαληαη λα αμηνπνηεζνχλ 

i. γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζηα κεηξψα ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο  

ii. γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ηνπο 

πνιίηεο  

https://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-03/13-3-2021%20%20%20Nomos_4704_2020.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-03/13-3-2021%20%20%20Nomos_4704_2020.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-03/13-3-2021%20%20%20Nomos_4704_2020.pdf
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iii. απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο ή 

ηδξχκαηα πιεξσκψλ θαηφπηλ γξαπηήο ή ειεθηξνληθήο ξεηήο 

ζπγθαηάζεζεο ηνπ πνιίηε, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία γηα ηελ 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  

iv. απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο θαηφπηλ 

εηδηθήο θαη ξεηήο ζπγθαηάζεζεο ηνπ πνιίηε (ηα δεδνκέλα πνπ 

δηαηίζεληαη ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο θνξείο απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε θαη επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λ. 3783/2009 θαη ησλ 

απνθάζεσλ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ.). 

6. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ππνρξενχληαη, θαηφπηλ 

πξνεγνχκελνπ ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο ηνπ πνιίηε ζηε Γ.Γ.Π..Γ.Γ. ηνπ 

Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, λα επαιεζεχνπλ, απφ ηα ζηνηρεία 

πνπ ηεξνχλ ζηα κεηξψα ηνπο, κέζσ αζθαινχο δηαζχλδεζεο, φηη ν πνιίηεο 

είλαη ν ίδηνο ζπλδξνκεηήο ηνπ αξηζκνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ 

θαηαρσξεί. 

7. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο ή ηδξχκαηα 

πιεξσκψλ, θαηφπηλ πξνεγνχκελνπ ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο ηνπ πνιίηε 

ζηε Γ.Γ.Π..Γ.Γ. ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, ην νπνίν 

δηαβηβάδεηαη ζηα αλσηέξσ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ 

ρξήκαηνο ή ηδξχκαηα πιεξσκψλ, ππνρξενχληαη λα επαιεζεχνπλ απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ ηεξνχλ φηη ν πνιίηεο είλαη ρξήζηεο ηνπ αξηζκνχ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ πνπ δειψζεθε ζην Δ.Μ.Δπ. 

 

Με ηελ ππ. αξηζκ. 6810 ΔΞ 2021 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο «Λεηηνπξγία Δζληθνχ Μεηξψνπ 

Δπηθνηλσλίαο» (ΦΔΚ 988/Β/12-03-2021) θαζνξίζηεθε φηη: 

 Ζ 16/03/2021 είλαη ε εκεξνκελία έλαξμεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δ.Μ.Δπ.  

https://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-03/13-3-2021%20%20%20%CE%A6%CE%95%CE%9A%20%CE%95%CE%9C%CE%95%CE%A0%20988-2021.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-03/13-3-2021%20%20%20%CE%A6%CE%95%CE%9A%20%CE%95%CE%9C%CE%95%CE%A0%20988-2021.pdf
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 ην Δ.Μ.Δπ. δχλαηαη λα θαηαρσξίδεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ θάζε 

θπζηθφ πξφζσπν, ζην νπνίν έρεη απνδνζεί Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ 

Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 4174/2013 (Α„170). 

 Σα εηδηθφηεξα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ θαηαρσξίδνληαη 

ζην Δ.Μ.Δπ. είλαη ηα αθφινπζα: 

α) Ο αξηζκφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ  

β) Ζ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ήηνη ε ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε, ζηελ νπνία ην θπζηθφ πξφζσπν επηζπκεί λα ιακβάλεη κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν ηελ αιιεινγξαθία ηνπ, φπσο δεκφζηα έγγξαθα, 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη θάζε είδνπο επηθνηλσλία κε ηνπο θνξείο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα 

γ) Ο αξηζκφο ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ  

δ) Ζ πιήξεο ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε δηακνλήο, ήηνη ε δηεχζπλζε ηνπ 

ηφπνπ φπνπ ην πξφζσπν έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ  

ε) Ζ πιήξεο ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο εθφζνλ δηαθέξεη 

απφ ηε δηεχζπλζε δηακνλήο, ήηνη ε δηεχζπλζε, ζηελ νπνία ην θπζηθφ 

πξφζσπν επηζπκεί λα ιακβάλεη κε θπζηθφ ηξφπν ηελ αιιεινγξαθία, 

φπσο ηδίσο δεκφζηα έγγξαθα, δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη θάζε είδνπο 

επηθνηλσλία κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

ζη) Δπηπξφζζεηα, ην θπζηθφ πξφζσπν επηιέγεη πψο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ πνπ θαηαρσξίδνληαη 

ζην Δ.Μ.Δπ. απφ ηνπο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο δειψλνληαο αλ 

επηζπκεί: 

 νη θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο λα επηθνηλσλνχλ καδί ηνπ 

κέζσ ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ηνπ πνπ είλαη 

θαηαρσξηζκέλα ζην Δ.Μ.Δπ., 

 νη δεκφζηνη θνξείο λα ηνπ επηδίδνπλ/θνηλνπνηνχλ δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο ή άιια δεκφζηα έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί ρσξίο 

αίηεζή ηνπ ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζαο 

(email) πνπ είλαη θαηαρσξηζκέλε ζην Δ.Μ.Δπ. 
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 Ζ Γηεχζπλζε Λεηηνπξγίαο πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ είλαη ε αξκφδηα νξγαληθή κνλάδα γηα ηε δηαρείξηζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Μ.Δπ. 

 Ζ δηαδηθαζία επαιήζεπζεο ηνπ αξηζκνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ γίλεηαη είηε 

κέζσ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνπο παξφρνπο θηλεηήο ηειεθσλίαο είηε 

κέζσ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα είηε απφ ηνπο 

ππαιιήινπο ησλ ΚΔΠ. 

 

 

ΥΖΜΑ 4.17: ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΥΧΡΗΕΟΝΣΑΗ ΣΟ ΔΜΔΠ 

 

4.4.2 Ζ αλάγθε επηβεβαίσζεο / πηζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο, 

ζθνπηκφηεηα θαη ζηφρνη ηεο πιαηθφξκαο 

 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ην Δ.Μ.Δπ. ζηνρεχεη ζην λα απνηειέζεη έλα θεληξηθφ, 

επηθαηξνπνηεκέλν απνζεηήξην ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

ψζηε νη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ αιιά θαη ζπγθεθξηκέλνη θνξείο ηδησηηθνχ δηθαίνπ λα 

κπνξνχλ λα ηα αληινχλ γηα λα επηθνηλσλνχλ άκεζα θαη αμηφπηζηα κε ηνπο πνιίηεο. 

Δηδηθά, ν αξηζκφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ, πνπ θαηαρσξίδεηαη ζην Δ.Μ.Δπ. έρεη 

βαξχλνπζα ζεκαζία θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε θαηαρψξηζή ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζε 

απιή δήισζε/εηζαγσγή αιιά απαηηείηαη: 
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1. επαιήζεπζε κε απνζηνιή θσδηθνχ κίαο ρξήζεο (OTP) ζηνλ δεισκέλν αξηζκφ 

γηα έιεγρν φηη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο βξίζθεηαη ππφ ηελ θαηνρή ηνπ 

θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ ηνλ δειψλεη θαη 

2. επηβεβαίσζε απφ ηξίην, φηη φλησο ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο θηλεηνχ αλήθεη 

ζην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ηνλ δειψλεη. Ζ ελ ιφγσ επηβεβαίσζε κπνξεί λα 

γίλεη: 

i. απφ Έιιελα πάξνρν ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

ii. απφ ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ηνπ νπνίνπ ην θπζηθφ πξφζσπν 

είλαη πειάηεο θαη ρξήζηεο e-banking θαη ν αξηζκφο θηλεηνχ πξνο 

επηβεβαίσζε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ 

απνζηνιή θσδηθψλ κηαο ρξήζεο (one-time-password)  ζην ζπγθεθξηκέλν 

θπζηθφ πξφζσπν ή  

iii. απφ ππάιιειν ΚΔΠ θαηφπηλ θπζηθήο ηαπηνπνίεζεο. 

Δπηπξνζζέησο, επηβάιινληαη απφ ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο κε ζθνπφ λα 

πεξηνξηζηεί, αλ φρη απνθιεηζηεί, ε θαθή ρξήζε: 

1. θάζε αξηζκφο θηλεηνχ είλαη κνλαδηθφο ζην Δ.Μ.Δπ., δειαδή κπνξεί λα 

δεισζεί κφλν απφ έλα θπζηθφ πξφζσπν θαη 

2. θάζε θπζηθφ πξφζσπν κπνξεί λα δειψζεη κφλν έλαλ αξηζκφ θηλεηνχ ζην 

Δ.Μ.Δπ. γηα ηελ απνζηνιή ζε απηφλ θσδηθψλ κηαο ρξήζεο (OTP).  

 
ΥΖΜΑ 4.30: ΔΜΔΠ – ΚΑΝΟΝΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 
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Ο αξηζκφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ν νπνίνο έρεη θαηαρσξηζζεί ζην Δ.Μ.Δπ. ζχκθσλα κε 

ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία θαη ηεξψληαο ηνπο πξναλαθεξφκελνπο θαλφλεο είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί: 

1) Γηα ηελ εηζαγσγή / κεηαβνιή ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ηνπ 

θπζηθνχ πξνζψπνπ ζην Δ.Μ.Δπ. θαζψο απνηειεί επηβεβαησηηθφ παξάγνληα: 

θάζε εηζαγσγή/κεηαβνιή ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο κπνξεί λα 

νινθιεξσζεί κφλν αλ εηζαρζεί ν ζσζηφο θσδηθφο κηαο ρξήζεο πνπ 

απνζηέιιεηαη ζηνλ πηζηνπνηεκέλν αξηζκφ θηλεηνχ. 

2) Χο δεχηεξνο παξάγνληαο ηαπηνπνίεζεο, κε ηελ απνζηνιή ζε απηφλ θσδηθψλ 

κηαο ρξήζεο, πξνθεηκέλνπ ν θάηνρνο ηνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε 

δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο δηαβαζκηζκέλεο αζθάιεηαο. 

3)  Χο δεχηεξνο παξάγνληαο ηαπηνπνίεζεο γηα ηελ επίηεπμε ελφο αζθαινχο θαη 

έκπηζηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο κε ηελ απνζηνιή ζε απηφλ θσδηθψλ κηαο 

ρξήζεο, πξνθεηκέλνπ ν θάηνρνο ηνπ λα κπνξέζεη λα δηεθπεξαηψζεη νξζά, 

έκπηζηα θαη κε αζθάιεηα επαίζζεηεο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο (βι. 

έθδνζε ειεθηξνληθήο ππεχζπλεο δήισζεο, έθδνζε ειεθηξνληθήο 

εμνπζηνδφηεζεο). 

Ζ δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, δχλαηαη λα γίλεη κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο 

ηξφπνπο:  

α) ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (gov.gr) 

κε πηζηνπνηεκέλε πξφζβαζε ζε εηδηθή εθαξκνγή,  

β) κε θπζηθή παξνπζία ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ), 

γ) κε εμ απνζηάζεσο ηαπηνπνίεζε κέζα απφ εηδηθά δηακνξθσκέλε εθαξκνγή,  θαηά 

ηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα είηε ηειεδηάζθεςε είηε απηνκαηνπνηεκέλε βηληενθιήζε, κε 

ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ ην νπνίν κεηαμχ άιισλ ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ 

ηαπηνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ θαη ζπγθξίλεη ηα βηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηελ θάκεξα κε απηά ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ 

απεηθνλίδεηαη ζην ηαπηνπνηεηηθφ έγγξαθν πνπ επηδεηθλχεη ην θπζηθφ πξφζσπν.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελαιιαθηηθή βξίζθεηαη ζε θάζε ζρεδηαζκνχ απφ ηε Γ/λζε 

Λεηηνπξγίαο πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο Γ.Γ.Π..Γ.Γ.. ηνρεχεη ζην λα 
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παξέρεη ηε βαζηθή ελαιιαθηηθή ζηνπο θαηνίθνπο εμσηεξηθνχ, ζε αλζξψπνπο κε 

αλαπεξία θαη ειηθησκέλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ άιισλ 

ελαιιαθηηθψλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ θηλεηνχ ηνπο ηειεθψλνπ ζην 

Δ.Μ.Δπ. (Έιιελαο πάξνρνο θηλεηήο, Διιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, 

δπλαηφηεηα κεηάβαζεο ζε ΚΔΠ) θαζψο: 

o δελ δηαζέηνπλ αξηζκφ θηλεηνχ ζε δίθηπν Έιιελα παξφρνπ θηλεηήο,  

o δελ δηαηεξνχλ e-banking ινγαξηαζκφ ζε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ηεο 

Διιάδαο θαη  

o ιφγσ ηεο απφζηαζεο ή ηεο θαηάζηαζήο ηνπο δελ κπνξνχλ λα κεηαβνχλ ζε 

θάπνην ΚΔΠ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο έρεη πςειφ θφζηνο γηα ην ειιεληθφ δεκφζην θαη ζα 

αμηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ πηζηνπνίεζε ζην Δ.Μ.Δπ. ηνπ αξηζκνχ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ. Αθνχ θαηαρσξηζζεί ζην Δ.Μ.Δπ. ν αξηζκφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ ην 

θπζηθφ πξφζσπν δχλαηαη λα πξνβεί ζε δήισζε  ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ 

επηθνηλσλίαο ηνπ κε απεπζείαο ζχλδεζε ζην Δ.Μ.Δπ. θαη ρξήζε ηνπ θσδηθνχ κηαο 

ρξήζεο ζηνλ ήδε πηζηνπνηεκέλν αξηζκφ θηλεηνχ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

θαηαρψξηζεο ή ελαιιαθηηθά  λα πξνγξακκαηίζεη ξαληεβνχ κε ππάιιειν ΚΔΠ κέζσ 

ηνπ myKEPLive γηα λα εμππεξεηεζεί απνκαθξπζκέλα θαη λα θαηαρσξίζεη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ηα ινηπά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ γλσζηνπνηψληαο ζηνλ ππάιιειν ηνλ 

θσδηθφ κηαο ρξήζεο (OTP) πνπ ζα ιάβεη ζηνλ ήδε πηζηνπνηεκέλν αξηζκφ θηλεηνχ. 



                                                                            154 
 

 

ΥΖΜΑ 4.18: ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΚΑΣΑΥΧΡΗΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟ Δ.Μ.ΔΠ. 

 

Οη ζηφρνη ηνπ Δ.Μ.Δπ. είλαη νη αθφινπζνη: 

 Καηαγξάθνπκε γηα πξψηε θνξά θεληξηθά ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πνιηηψλ 

 Γεκηνπξγνχκε κηα κνλαδηθή δεμακελή ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο πνιηηψλ 

 Γηαζέηνπκε ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ Κέληξνπ 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Γ.Γ.Π..Γ.Γ. ζηνπο θνξείο 

 Δπηηξέπνπκε ζηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ λα επηθνηλσλνχλ άκεζα κε ηνλ 

πνιίηε θαζψο ζα γλσξίδνπλ ηα έγθπξα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ 

 Παξέρνπκε ζηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ππεξεζίεο γηα ηελ απνζηνιή αηνκηθψλ 

ή καδηθψλ θνηλνπνηήζεσλ/εηδνπνηήζεσλ ζε πνιίηεο (Notification Center) 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή ηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε πνπ έρνπλ θαηαρσξίζεη ζην Δ.Μ.Δπ. 

 Αλαβαζκίδνπκε ην επίπεδν αζθαιείαο ησλ «επαίζζεησλ» ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ κε ηελ πξνζζήθε δεχηεξνπ παξάγνληα ηαπηνπνίεζεο θαηά ηελ 

είζνδν ζε απηέο ή/θαη ηε δηεθπεξαίσζε επαίζζεησλ ζπλαιιαγψλ. 
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ΥΖΜΑ 4.32: ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ Δ.Μ.ΔΠ. 

 

Σα νθέιε γηα ηνλ πνιίηε: 

 Κάζε θνξά πνπ επέξρεηαη κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ζα 

ελεκεξψλεη έλα ζεκείν, ην Δ.Μ.Δπ., θαη δελ ζα ρξεηάδεηαη λα επηζθέπηεηαη 

δηαθνξεηηθά θπζηθά ή ςεθηαθά ζεκεία γηα λα δειψζεη ηε κεηαβνιή 

 Θα ελεκεξψλεηαη άκεζα απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ γηα ζέκαηα πνπ ηνλ 

αθνξνχλ θαη ζα ιακβάλεη ζην ειεθηξνληθφ ηνπ ηαρπδξνκείν ειεθηξνληθά 

δεκφζηα έγγξαθα/δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ ηνλ αθνξνχλ 

 ζα απνιακβάλεη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο εληζρπκέλεο αζθάιεηαο θαζψο ην 

πηζηνπνηεκέλν θηλεηφ πνπ έρεη θαηαρσξηζζεί ζην Δ.Μ.Δπ. είλαη αμηφπηζην θαη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δεχηεξνο παξάγνληαο ηαπηνπνίεζεο. 

 

Σα νθέιε γηα ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ ζα 

δηαιεηηνπξγήζνπλ κε ην Δ.Μ.Δπ.: 

 ζα κπνξνχλ λα αληινχλ επηθαηξνπνηεκέλα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ 

 ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ απνζηνιήο 

εηδνπνηήζεσλ/θνηλνπνηήζεσλ πνπ παξέρεη ην Δ.Μ.Δπ. 

 

Δπηπιένλ, απφ ην Δ.Μ.Δπ. σθεινχληαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηδξχκαηα 
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ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο ή ηδξχκαηα πιεξσκψλ, νη πάξνρνη ζηαζεξήο, θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, δηαδηθηχνπ θαη ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο θαζψο κπνξνχλ λα αληινχλ 

επηθαηξνπνηεκέλα θαη έγθπξα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα ηνπο πειάηεο ηνπο θαηφπηλ 

ζπγθαηάζεζεο απηψλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο «πζηεζείηε» (egov-Know-Your-

Customer  – KYC), γεγνλφο πνπ νδεγεί: 

 

 ζε κείσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ, 

 δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο, 

 αλαβάζκηζε ηεο εκπεηξίαο εμππεξέηεζεο πνπ πξνζθέξνπλ 

 κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ. 

Με ην ηνλ ηξφπν απηφ, σθεινχληαη θαη νη πνιίηεο / πειάηεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

θνξέσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαζψο: 

 θαηαξγείηαη ε αλάγθε ζπιινγήο θαη παξάδνζεο / κεηαθφξησζεο ησλ 

απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο θνξείο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ (π.ρ. ινγαξηαζκνί ΓΔΚΟ σο απνδεηθηηθφ ηεο δηεχζπλζεο δηακνλήο, 

ινγαξηαζκνί θηλεηήο θαη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο σο απνδεηθηηθφ ησλ ζρεηηθψλ 

αξηζκψλ ηειεθψλνπ), 

 θαηαξγνχληαη νη κεηαθηλήζεηο ζηα θαηαζηήκαηα ησλ θνξέσλ θαη εμαιείθεηαη 

ε άζθνπε ηαιαηπσξία, 

 εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη απνθεχγεηαη ν ζπλσζηηζκφο. 
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ΥΖΜΑ 4.33: ΟΦΔΛΖ ΑΠΟ ΣΟ Δ.Μ.ΔΠ. 

 

4.4.3 Γηαρείξηζε αηηήκαηνο έληαμεο ζην Δζληθφ Μεηξψν Δπηθνηλσλίαο 

 

4.4.3.1  Γήισζε - Καηαρψξηζε ζηνηρείσλ 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν πνιίηεο επηιέμεη λα πξνβεί κφλνο ηνπ ζε θαηαρψξηζε 

θαη ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ θεληξηθή βάζε ηνπ 

Δ.Μ.Δπ. δχλαηαη λα κεηαβεί ειεθηξνληθά ζηελ ππεξεζία: 

 

 Δίηε κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο, gov.gr, αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή: 

gov.gr: Πνιίηεο θαη Καζεκεξηλφηεηα - Δζληθφ Μεηξψν Δπηθνηλσλίαο  

 Δίηε πιεθηξνινγψληαο ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://notify.gov.gr  

Γηα ηελ είζνδν ηνπ πνιίηε ζηελ πιαηθφξκα απαηηνχληαη ηα πξνζσπηθά ηνπ 

δηαπηζηεπηήξηα (θσδηθνί TAXISnet) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

 

https://notify.gov.gr/
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ΥΖΜΑ 4.34: ΣΟ Δ.Μ.ΔΠ. ΒΖΜΑ-ΒΖΜΑ ΜΔΧ ΣΖ ΔΝΗΑΗΑ ΦΖΦΗΑΚΖ ΠΤΛΖ  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν πνιίηεο επηιέμεη λα κεηαβεί ζε ΚΔΠ γηα ηελ 

θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ηνπ ζην Δ.Μ.Δπ., ν ππάιιεινο ηνπ ΚΔΠ 

εηζέξρεηαη ζηελ πιαηθφξκα κέζσ ηνπ «Back-Office» Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

ησλ ΚΔΠ, κεηαβαίλεη ζηελ ελφηεηα «Δμσηεξηθέο Δθαξκνγέο» θαη επηιέγεη ηελ 

ππεξεζία «Καηαρψξηζε ζηνηρείσλ Δπηθνηλσλίαο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ». 

Γηα ηελ είζνδν ηνπ ππαιιήινπ ΚΔΠ ζηελ πιαηθφξκα απαηηνχληαη νη πξνζσπηθνί ηνπ 

Κσδηθνί Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Ο ππάιιεινο ηνπ Κ.Δ.Π. πξνβαίλεη ζε θπζηθή ηαπηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ, πξαγκαηνπνηεί αλαδήηεζε κε ηνλ ΑΦΜ ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζηελ 

πιαηθφξκα ηνπ Δ.Μ.Δπ. θαη επηβεβαηψλεη ηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 

εθαξκνγή. Σν θπζηθφ πξφζσπν νθείιεη λα δηαζέηεη καδί ηνπ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία 

ηαπηνπνίεζήο ηνπ:  

α) ζηελ πεξίπησζε Διιήλσλ πνιηηψλ, ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή ηε ζρεηηθή 

πξνζσξηλή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ή ην ελ ηζρχ δηαβαηήξην ή ηελ άδεηα 

νδήγεζεο ή ην αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο,  

β) ζηελ πεξίπησζε πνιηηψλ Κξάηνπο - Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην 

ηζρχνλ δειηίν ηαπηφηεηαο ή ην δηαβαηήξην ηεο Υψξαο ηνπο,  
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γ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνιηηψλ ηξίηεο ρψξαο, ην ηζρχνλ δηαβαηήξην ή άιιν 

έγγξαθν βάζεη ηνπ νπνίνπ επηηξέπεηαη ε είζνδφο ηνπο ζηε ρψξα, ή ηα έγγξαθα πνπ 

έρνπλ εθδψζεη νη αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο. 

 

 

ΥΖΜΑ 4.35: ΣΟ Δ.Μ.ΔΠ. ΒΖΜΑ-ΒΖΜΑ ΜΔΧ ΚΔΠ 

 

Ζ νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη είλαη δνκεκέλε ζε ηέζζεξηο (4) ελφηεηεο / πεξηνρέο:  

1. ηνηρεία Σαπηφηεηαο  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα αθνξά ζηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ 

πνιίηε/εμππεξεηνχκελνπ, φπσο αλαθηψληαη απφ ην θνξνινγηθφ κεηξψν θαη 

δελ απαηηεί ζπκπιήξσζε. 

2. Αξηζκφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ  

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα δειψλεηαη ν αξηζκφο ηνπ θηλεηνχ, ν νπνίνο γηα λα 

θαηαρσξηζζεί ζα πξέπεη: 

i. λα είλαη κνλαδηθφο ζην Δ.Μ.Δπ. (λα κελ έρεη δεισζεί απφ άιινλ), 

ii. λα επαιεζεπηεί κε απνζηνιή θσδηθνχ κίαο ρξήζεο κε sms φηη 

βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ ηνλ δειψλεη, 

iii. λα επηβεβαησζεί φηη αλήθεη ζηνλ δεινχληα είηε απφ Έιιελα πάξνρν 

ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο είηε απφ ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ 
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ίδξπκα ηνπ νπνίνπ ην θπζηθφ πξφζσπν είλαη ρξήζηεο e-banking θαη ν 

αξηζκφο θηλεηνχ πξνο επηβεβαίσζε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ απνζηνιή θσδηθψλ κηαο ρξήζεο 

(one-time-password) είηε απφ ππάιιειν ΚΔΠ. 

 

3. Λνηπά ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα δειψλεηαη δειψλνληαη: 

i. ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (email), ε νπνία γηα λα θαηαρσξηζζεί 

απαηηείηαη επαιήζεπζε θαηνρήο. Σν Δ.Μ.Δπ. απνζηέιιεη κήλπκα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζην δεισζέλ email, κε ζχλδεζκν (link) 

επηβεβαίσζεο, ηνλ νπνίν ζα πξέπεη ν δειψλ λα παηήζεη εληφο 24 

σξψλ γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ζην Δ.Μ.Δπ.. ε πεξίπησζε πνπ γηα θάπνην 

ιφγν δελ ελεξγνπνηεζεί ν ζχλδεζκνο επαιήζεπζεο κέζα ζε 24 ψξεο, 

ηφηε ν ζχλδεζκνο ιήγεη θαη ε θαηνρή ηνπ email δελ επηβεβαηψλεηαη. 

Θα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί «Δπαλαπνζηνιή email» γηα λα 

απνζηαιεί email κε λέν ζχλδεζκν επαιήζεπζεο έηζη ψζηε λα 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζην Δ.Μ.Δπ., 

ii. ην ζηαζεξφ ηειέθσλν, 

iii. ε πιήξεο ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε δηακνλήο,  

iv. ε πιήξεο ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο εθφζνλ δηαθέξεη απφ 

ηε δηεχζπλζε δηακνλήο. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ θαηαρψξηζε ηεο 

ηαρπδξνκηθήο δηεχζπλζεο επηθνηλσλίαο επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή 

ηαρπδξνκηθήο ζπξίδαο θαη ιακβάλεη ρψξα δηαζηαχξσζε απφ ηε 

ζρεηηθή ιίζηα πνπ έρεη δηαηεζεί ζηε Γ.Γ.Π..Γ.Γ. απφ ηα Διιεληθά 

Σαρπδξνκεία (ΔΛΣΑ). 

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ Λνηπψλ ηνηρείσλ Δπηθνηλσλίαο, ζα πξέπεη λα 

γίλεη νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ κε  απνζηνιή θσδηθνχ κηαο ρξήζεο ζην 

πηζηνπνηεκέλν θηλεηφ πνπ θαηαρσξίζζεθε ζηελ ελφηεηα 2.  
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4. Δπηθνηλσλία κε Φνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο  

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα δειψλεηαη αλ: 

i. νη θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην 

θπζηθφ πξφζσπν ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ηνπ (email) πνπ είλαη θαηαρσξηζκέλε ζην Δ.Μ.Δπ. 

ii. νη δεκφζηνη θνξείο κπνξνχλ λα επηδίδνπλ/θνηλνπνηνχλ ζην θπζηθφ 

πξφζσπν δηνηθεηηθέο πξάμεηο ή άιια δεκφζηα έγγξαθα πνπ έρνπλ 

εθδνζεί ρσξίο αίηεζή ηνπ ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

κνπ (email) πνπ είλαη θαηαρσξηζκέλε ζην Δ.Μ.Δπ. 

 

 

ΥΖΜΑ 4.36: Ο ΠΟΛΗΣΖ ΔΠΗΛΔΓΔΗ ΠΧ ΘΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΟΤΝ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε δήισζε ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο γίλεηαη ζε ΚΔΠ ν 

ππάιιεινο ηνπ ΚΔΠ, πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο δήισζεο, εθηππψλεη ηελ αίηεζε - 

ππεχζπλε δήισζε θαηαρψξηζεο/κεηαβνιήο ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ζην Δ.Μ.Δπ. θαη 

ηελ παξαδίδεη ζην θπζηθφ πξφζσπν γηα νπηηθφ έιεγρν ησλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ 

επηθνηλσλίαο θαη ελππφγξαθε απνδνρή ηνπο. ηε ζπλέρεηα ε αίηεζε - ππεχζπλε 

δήισζε θαηαρψξηζεο/ κεηαβνιήο ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ζην Δ.Μ.Δ.Π. ππνγξάθεηαη 

απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν θαη παξαδίδεηαη ζην θπζηθφ πξφζσπν, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο ν ππάιιεινο νξηζηηθνπνηήζεη ηελ θαηαρψξηζε/κεηαβνιή ησλ 

ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζην Δ.Μ.Δπ. 
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4.4.3.2 Μεηαβνιή ζηνηρείσλ 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην θπζηθφ πξφζσπν απνθηήζεη λέν αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, 

θαη εμαθνινπζεί λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηνλ παιαηφ αξηζκφ θηλεηνχ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί «Μεηαβνιή αξηζκνχ θηλεηνχ».  

ηελ πεξίπησζε απηή δελ απαηηείηαη επηβεβαίσζε απφ ηξίην (πάξνρν ηεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ή πηζησηηθφ ίδξπκα ή ππάιιειν ΚΔΠ) γηα ηελ θαηαρψξηζε ηνπ λένπ 

αξηζκνχ. Ζ επηβεβαίσζε γίλεηαη κε απνζηνιή θσδηθνχ κηαο ρξήζεο (νne-time-

password) ηφζν ζηνλ παιαηφ αξηζκφ θηλεηνχ φζν θαη ζηνλ λέν αξηζκφ πνπ ζα 

δεισζεί, γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο θαηνρήο. 

Καηά ηε κεηαβνιή ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο απνζηέιιεηαη ζην email πνπ 

δειψζεθε ζχλδεζκνο επαιήζεπζεο, ν νπνίνο παξακέλεη ελεξγφο θαη ζα πξέπεη λα 

παηεζεί εληφο 24 σξψλ γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο ηεο λέαο 

ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ζην Δ.Μ.Δπ. 

 

Σα ινηπά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα κεηαβιεζνχλ θαη ε 

νξηζηηθνπνίεζε λα γίλεη κε ηελ επαιήζεπζε ηνπ θσδηθνχ κηαο ρξήζεο πνπ ζα 

απνζηαιεί ζην πηζηνπνηεκέλν θηλεηφ. 

 

4.4.3.3 Γηαγξαθή ζηνηρείσλ 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην θπζηθφ πξφζσπν απνθηήζεη λέν αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη 

δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηνλ παιαηφ αξηζκφ θηλεηνχ ηφηε ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί δηαγξαθή αξηζκνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη λα αθνινπζεζεί ε 

αξρηθή δηαδηθαζία δήισζεο - επηβεβαίσζεο αξηζκνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 

Σα ινηπά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα δηαγξαθνχλ θαη ε 

νξηζηηθνπνίεζε λα γίλεη κε ηελ επαιήζεπζε ηνπ θσδηθνχ κηαο ρξήζεο πνπ ζα 

απνζηαιεί ζην πηζηνπνηεκέλν θηλεηφ. 

 

ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο, θάζε θπζηθφ πξφζσπν νθείιεη 

λα ελεκεξψλεη ην Δ.Μ.Δπ. εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε κεηαβνιή. Γηα ηελ 
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ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο αθνινπζείηαη, ζηνλ βαζκφ πνπ απαηηείηαη 

θάζε θνξά, νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. Όιεο νη ελεκεξψζεηο ησλ 

δειψζεσλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο δηαηεξνχληαη ζην Δ.Μ.Δπ. σο ηζηνξηθφ 

κεηαβνιψλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη (20) εηψλ. 

 

Κάζε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην 

ηζρχνλ Πιαίζην Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηεο Γ.Γ.Π..Γ.Γ. θαη 

ζχκθσλα κε ηνλ ΓΚΠΓ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4624/2019 (Α‟ 137). Ζ Γ.Γ.Π..Γ.Γ. 

έρεη ηελ ππνρξέσζε ιήςεο θαη δηαξθνχο ηήξεζεο ησλ θαηάιιεισλ θαη αλαγθαίσλ 

ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ αζθάιεηαο ησλ ιακβαλφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη, 

θαη‟ ειάρηζηνλ, ηεο θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ πξνζβάζεσλ, ηεο 

δηαζθάιηζεο ηρλειαζηκφηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηαθηλνχκελσλ δεδνκέλσλ 

απφ θάζε παξαβίαζε, θαζψο θαη απφ ζθφπηκε ή ηπραία απεηιή. 

 

4.4.4 Γηαιεηηνπξγηθφηεηεο Δζληθνχ Μεηξψνπ Δπηθνηλσλίαο 

 

Σν Δζληθφ Μεηξψν επηθνηλσλίαο, γηα λα ιεηηνπξγήζεη, δηαζπλδέεηαη κε άιια 

ζπζηήκαηα πξνθεηκέλνπ αξρηθά λα αληαιιάμεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα επεμεξγαζηεί 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο. πγθεθξηκέλα: 

1. Αλαθηά ηα αθφινπζα ζηνηρεία απφ ην Φνξνινγηθφ Μεηξψν πνπ δηαρεηξίδεηαη 

ε Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.):  

 ΑΦΜ  

 Αξηζκφ Σαπηφηεηαο/Γηαβαηεξίνπ  

 Όλνκα  

 Δπψλπκν 

 Παηξψλπκν 

 Μεηξψλπκν 

2. Γηαβηβάδεη, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, ηα αθφινπζα ζηνηρεία 

ηνπ ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ ππνδεηθλχεη ην θπζηθφ 
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πξφζσπν, απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο επαιήζεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ αξηζκνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ: 

 Αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ Διιάδνο ηνπ νπνίνπ δειψλεη ην θπζηθφ 

πξφζσπν φηη είλαη θάηνρνο 

 ΑΦΜ 

 Αξηζκφ ηαπηφηεηαο/δηαβαηεξίνπ 

 Δπψλπκν 

 Όλνκα 

 Παηξψλπκν 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ παξφρνπ, κεηά απφ έιεγρν ηνπ κεηξψνπ 

πειαηψλ ηνπ, επηζηξέθεη ζην Δ.Μ.Δπ. έλδεημε ζρεηηθά κε ην εάλ ππάξρεη κία 

εθ ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ ηαχηηζεο:  

• αξηζκφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ΑΦΜ, Δπψλπκν, Όλνκα, Παηξψλπκν (κφλν 

3 πξψηα γξάκκαηα) ή  

• αξηζκφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ΑΦΜ, Αξηζκφο Σαπηφηεηαο/Γηαβαηεξίνπ ή  

• αξηζκφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ, Αξηζκφο Σαπηφηεηαο/ Γηαβαηεξίνπ, 

Δπψλπκν, Όλνκα, Παηξψλπκν (κφλν 3 πξψηα γξάκκαηα) ή  

• αξηζκφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ΑΦΜ, Δπψλπκν, Όλνκα ή - αξηζκφο 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ, Αξηζκφο Σαπηφηεηαο/ Γηαβαηεξίνπ, Δπψλπκν, 

Όλνκα.  

ε πεξίπησζε κε επηβεβαίσζεο απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, ην Δ.Μ.Δπ. ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην θπζηθφ πξφζσπν θαη ην 

παξαπέκπεη ζηε δηαδηθαζία επηβεβαίσζεο ηνπ αξηζκνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ 

απφ άιιν θαλάιη (πηζησηηθφ ίδξπκα, ηνπ νπνίνπ δειψλεη ρξήζηεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ππάιιειν ΚΔΠ). 

3. Γηαβηβάδεη, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, κέζσ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζην πηζησηηθφ ίδξπκα ή ζην ίδξπκα ειεθηξνληθνχ 

ρξήκαηνο ή ζην ίδξπκα πιεξσκψλ πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ην θπζηθφ πξφζσπν 

ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηνπ πξνο δηαζηαχξσζε κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ 
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ηεξεί ην πηζησηηθφ ίδξπκα ή ην ίδξπκα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο ή ην ίδξπκα 

πιεξσκψλ:  

 Αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ηνπ νπνίνπ δειψλεη θάηνρνο θαη  

 ΑΦΜ 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή ηνπ ηδξχκαηνο 

ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο ή ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκήο αληίζηνηρα, κεηά απφ 

έιεγρν ηνπ κεηξψνπ πειαηψλ ηνπ, επηζηξέθεη ζην Δ.Μ.Δπ. έλδεημε ζρεηηθά κε 

ην εάλ επηβεβαηψλνληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία (έλδεημε «Ναη» ή «Όρη»).  

ε πεξίπησζε κε επηβεβαίσζεο απφ ην ίδξπκα, ην Δ.Μ.Δπ. ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ην θπζηθφ πξφζσπν θαη ην παξαπέκπεη ζε Κ.Δ.Π., πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβεί ζε δήισζε θαη επηβεβαίσζε αξηζκνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπ. 

Ζ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο ή 

ηδξχκαηα πιεξσκήο, γίλεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ζθνπφ ηεο επαιήζεπζεο ηνπ 

αξηζκνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη δε θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ ζην Δ.Μ.Δπ. θαη ζχκθσλα κε ηνλ ΓΚΠΓ θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4624/2019 (Α‟ 137). 

4.4.5 Υξήζηκνη χλδεζκνη γηα ηελ πιαηθφξκα Δζληθφ Μεηξψν Δπηθνηλσλίαο 

1. Δίζνδνο ζηελ εθαξκνγή: https://notify.gov.gr  

2. Ννκηθφ Πιαίζην: https://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-03/13-3-

2021%20%20%20%CE%A6%CE%95%CE%9A%20%CE%95%CE%

9C%CE%95%CE%A0%20988-2021.pdf  

3. Δγρεηξίδην ρξήζεο γηα ηνλ πνιίηε:  

https://www.gsis.gr/sites/default/files/emep/NNC_stepbystep_images.pdf  

4. Δγρεηξίδην ρξήζεο γηα ηνλ ππάιιειν ΚΔΠ Back-office – Δμσηεξηθέο 

εθαξκνγέο - Καηαρψξηζε ζηνηρείσλ Δπηθνηλσλίαο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ  

5. πρλέο εξσηήζεηο: https://www.gsis.gr/node/644/  

 

https://notify.gov.gr/
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-03/13-3-2021%20%20%20%CE%A6%CE%95%CE%9A%20%CE%95%CE%9C%CE%95%CE%A0%20988-2021.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-03/13-3-2021%20%20%20%CE%A6%CE%95%CE%9A%20%CE%95%CE%9C%CE%95%CE%A0%20988-2021.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-03/13-3-2021%20%20%20%CE%A6%CE%95%CE%9A%20%CE%95%CE%9C%CE%95%CE%A0%20988-2021.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/emep/NNC_stepbystep_images.pdf
https://www.gsis.gr/node/644/
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5. Βηβιηνγξαθία Παξαπνκπέο 
 

1. Βίβινο Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ, https://digitalstrategy.gov.gr/  

2. «Μειέηε γηα Ζιεθηξνληθέο Τπνγξαθέο», Γεκήηξεο Εαραξφπνπινο - 

Γηνλχζεο Κνληνγηψξγεο, Απξίιηνο 2021 

Θεζκηθφ – Καλνληζηηθφ Πιαίζην 

1. Νφκνο 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 45/Α‟).  

2. Νφκνο 3013/2002 «Αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 102/Α‟). 

3. Νφκνο 3230/2004 «Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο, κέηξεζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 44/Α‟). 

4. Νφκνο 3242/2004 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

Κπβέξλεζεο, ηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο ΟΣΑ» (ΦΔΚ 102/Α‟).  

5. Νφκνο 3448/2006 «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο» (ΦΔΚ 57/Α‟).  

6. Νφκνο 4704/2020 «Δπηηάρπλζε θαη απινχζηεπζε ηεο ελίζρπζεο 

νπηηθνανπζηηθψλ έξγσλ, ελίζρπζε ηεο ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α‟/133) 

7. Π.Γ. 40/2020 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο» 

(ΦΔΚ 85/Α‟). 

8. Τ.Α. αξηζκ. 13586/2020 «Γηάζεζε δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο «ηνηρεία 

Γειηίσλ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο» ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «AMKA-ΔΜΑΔ» ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ΑΔ (Ζ.ΓΗ.Κ.Α. ΑΔ) κέζσ ηνπ 

Κέληξνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο», (ΦΔΚ Β‟/ 2171).  

9. Νφκνο 4727/2020 Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) - 

Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο 

(ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΦΔΚ Α‟ 184/23.9.2020  

https://digitalstrategy.gov.gr/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yb7l1HobT0h5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamaZppf1YGuFqs-72Wsfr7c7-sBp-O-Xlfrl56OkYmC
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10. Τπ‟ αξηζκ. 38428 ΔΞ 2021 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ B 5231/11.11.2021), 

κε ζέκα «Καλφλεο γηα ηελ παξνρή ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ». 

11. Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξηζκ. 32256 ΔΞ 2021, ΦΔΚ 4651/Β/8-10-2021 

«Γηαδηθαζία επηθχξσζεο ηεο εθηχπσζεο ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ θαη 

ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θαη λνκηθή ηζρχο» 

12. Δγθχθιηνο ««Δπείγνπζεο νδεγίεο γηα ηε εθαξκνγή ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο ππεχζπλεο δήισζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο ζηελ Δληαία Φεθηαθή 

Πχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (gov.gr)», ΑΓΑ Χ7ΕΦ46ΜΣΛΠ-ΡΤΦ, 

23.03.2020 

13. Δγθχθιηνο «“Φεθηαθή Βεβαίσζε Δγγξάθνπ” θαη “Φεθηαθή Βεβαίσζε 

Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ”», απφ ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

ΑΓΑ: 6Ν3546ΜΣΛΠ-Γ0Τ, 19.11.2021 

14. Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 910/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Ηνπιίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή 

ηαπηνπνίεζε θαη ηηο ππεξεζίεο εκπηζηνζχλεο γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 

1999/93/ΔΚ, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=EL 

15. Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) 2015/1502 ηεο Δ.Δ. ηεο 8εο επηεκβξίνπ 

2015, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1502&from=EL 

16. Τπνπξγηθή Απφθαζε  Αξηζκ. 245 ΔΞ 2022/5.1.2022  «Έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΑΠΔΓ)» ( ΦΔΚ 

B4/12.01.2022) 

17. Τπνπξγηθή Απφθαζε  Αξηζκ. 243 ΔΞ 2022/5.1.2022  «Καλνληζκφο 

Πηζηνπνίεζεο ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΑΠΔΓ)»  ( 

ΦΔΚ B4/12.01.2022) 

18. Νφκνο 4704/2020: Δπηηάρπλζε θαη απινχζηεπζε ηεο ελίζρπζεο 

νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ, ελίζρπζε ηεο Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο - άξζξν 17 θαη 34 (ΦΔΚ A΄/ 133/14-7-2020). 

19. Ζ κε αξ. 20530/21-7-2020 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο : Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1502&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1502&from=EL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL87TVLbP6RgP3tIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijFq1ufwIGw4P5s4Hx-H4j8LzlprrTRC2pHY6ysENVzUv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL87TVLbP6RgP3tIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijFq1ufwIGw4P5s4Hx-H4j8LzlprrTRC2pHY6ysENVzUv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL87TVLbP6RgP3tIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijFq1ufwIGw4P5s4Hx-H4j8LzlprrTRC2pHY6ysENVzUv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL87TVLbP6RgP3tIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijFq1ufwIGw4P5s4Hx-H4j8LzlprrTRC2pHY6ysENVzUv
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2020-07/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20%CE%91%20133%20%CF%84%CE%BF%CF%85%202020.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2020-07/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20%CE%91%20133%20%CF%84%CE%BF%CF%85%202020.pdf
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παξνρήο δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ 

θαη επηρεηξήζεσλ απφ ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) κε 

ηειεδηάζθεςε  (ΦΔΚ Β'/3030/21-7-2020). 

20. Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γηαδηθαζία απζεληηθνπνίεζεο ππαιιήισλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα ζε ςεθηαθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο» Φ6Δ46ΜΣΛΠ-0Θ5 

(Α.Π.: ΤΦεΓ 29810 ΔΞ 2020 23/10/2020)  ΦΔΚ Β' 4798/2020. 

21. Ζ κε αξ. 6810 ΔΞ 2021 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο 

θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο κε ζέκα «Λεηηνπξγία Δζληθνχ Μεηξψνπ 

Δπηθνηλσλίαο (ΦΔΚ 988/Β/12-03-2021) Δγθχθιηνο αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ.15/νηθ. 

6178/21.3.2006, κε ζέκα «βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο θαη 

επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ απφ ππαιιήινπο ησλ ΚΔΠ».  

22. Δγθχθιηνο ΓΤΜ/Φ17/6/23.7.2020, αξηζκ. πξση. 20871, κε ζέκα 

«Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο παξνρήο δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ απφ ηα Κέληξα 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) κε ηειεδηάζθεςε».  

23. Δγθχθιηνο ΓΤΜ/Φ17/4/2685/1.2.2021, κε ζέκα «Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο 

δηαρείξηζεο ξαληεβνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζηα ΚΔΠ κέζσ ηεο 

Πιαηθφξκαο Δπηζθέςεσλ».  

 

Οδεγνί ρεδίαζεο θαη Τινπνίεζεο Τπεξεζηψλ Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο 

1. Σξφπνο Παξνπζίαζεο Τπεξεζίαο - πλνπηηθφο νδεγφο παξνπζίαζεο κηαο 

ππεξεζίαο ζηελ Πχιε gov.gr (Γηαζέζηκν ζην https://foreis.services.gov.gr/) 

2. Οδεγφο πγγξαθήο Πεξηερνκέλνπ - Αλαιπηηθφο νδεγφο ζπγγξαθήο 

πεξηερνκέλνπ ψζηε απηφ λα είλαη ζαθέο, πεξηεθηηθφ, ρξήζηκν θαη θηιηθφ πξνο 

ηνλ πνιίηε (Γηαζέζηκν ζην https://foreis.services.gov.gr/) 

3. Oδεγφο Υξήζεο Λνγνηχπνπ - Ο νδεγφο ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο “govgr” είλαη 

έλα εξγαιείν πνπ βνεζάεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο νπηηθήο θαη επηθνηλσληαθήο 

ηνπ ηαπηφηεηαο (Γηαζέζηκν ζην https://foreis.services.gov.gr/) 

4. Oδεγφο ρεδίαζεο Τπεξεζηψλ - Ο νδεγφο ζρεδίαζεο ππεξεζηψλ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο Φνξείο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα 

https://www.gsis.gr/sites/default/files/myKEPlive/FEK%20B%203030-21.7.2020.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-05/YA_29810_EX_2020.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-05/YA_29810_EX_2020.pdf
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