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1.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
3.   ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

(κατά τα οριζόμενα του αρ. 31 ν. 3013/2002)

Αναλυτικά οι υπηρεσίες για τις οποίες μπορείτε να εξυπηρετηθείτε εξ αποστάσεως με
τηλεδιάσκεψη/ βιντεοκλήση είναι οι εξής:

Δικαιοσύνη
 Ποινικό μητρώο

1. Έκδοση αντιγράφου 
ποινικού μητρώου

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

 Δικαστήρια
2. Χορήγηση 

πιστοποιητικού περί 
δημοσίευσης ή μη 
διαθήκης.

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό περί
δημοσίευσης ή μη διαθήκης.
Θα  χρειαστεί  να  γνωρίζετε  τα  στοιχειά  του  διαθέτη,  την  ημερομηνία
θανάτου του, και τον τόπο κατοικίας του εν ζωή.
Ο υπάλληλος ΚΕΠ που θα σας εξυπηρετήσει, θα υποβάλλει παράλληλα
αίτηση για έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου η οποία θα γίνει κατά
τη διάρκεια της ίδιας βιντεοκλήσης (διαδικασία αρ. 42). 
Την  υπηρεσία  αυτή  μπορείτε  να  την  εκτελέσετε  και  από  την  Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη:  
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-
thanatou
Για  ορισμένα  Πρωτοδικεία  και  Ειρηνοδικεία,  την  υπηρεσία  αυτή
μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη: 
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-peri-me-
demosieuses-diathekes

3. Χορήγηση 
πιστοποιητικού περί 
αποποίησης ή μη 
κληρονομιάς

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό περί
αποποίησης ή μη κληρονομιάς.
Σε  περίπτωση  δημοσίευσης  διαθήκης,  θα  χρειαστεί  να  έχετε  έτοιμο
προς  αποστολή  ή  ανάρτηση  κατά  την  διάρκεια  της  βιντεοκλήσης,
αντίγραφο διαθήκης.
Ο υπάλληλος ΚΕΠ που θα σας εξυπηρετήσει, θα υποβάλλει παράλληλα
αίτηση για έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου η οποία θα γίνει κατά
τη διάρκεια της ίδιας βιντεοκλήσης (διαδικασία αρ. 42).   
Την  υπηρεσία  αυτή  μπορείτε  να  την  εκτελέσετε  και  από  την  Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη:  
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-
thanatou
Για κάποια Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία, την υπηρεσία αυτή μπορείτε
να την εκτελέσετε και από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη:
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-peri-me-
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apopoieses
4. Χορήγηση 

πιστοποιητικού περί μη 
αμφισβήτησης ή 
προσβολής 
κληρονομικού 
δικαιώματος

Μέσω αυτής της  υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό περί
μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος.
Ο υπάλληλος ΚΕΠ που θα σας εξυπηρετήσει, θα υποβάλλει παράλληλα
και αίτηση για πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (διαδικασία αρ.41)
και αίτηση για έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου, οι οποίες θα γίνουν
κατά τη διάρκεια της ίδιας βιντεοκλήσης (διαδικασία αρ. 42). 
Την  υπηρεσία  αυτή  μπορείτε  να  την  εκτελέσετε  και  από  την  Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη:  
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-
thanatou
Για κάποια Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία, την υπηρεσία αυτή μπορείτε
να την εκτελέσετε και από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη:
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-peri-me-
prosboles-amphisbeteses-kleronomikou-dikaiomatos

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

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση (πρώην δικαστική απαγόρευση
ή αντίληψη).
Εάν έχετε σχετική απόφαση δικαστηρίου, θα σας ζητηθεί ο αριθμός της.

6. Χορήγηση 
πιστοποιητικού περί μη 
διώξεως ως φυγόποινου

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό  περί
μη διώξεως ως φυγόποινου.
Θα  σας  ζητηθεί  να  δηλώσετε  σε  ποια  υπηρεσία  θα  υποβάλλετε  το
πιστοποιητικό.

7. Χορήγηση 
πιστοποιητικού περί μη 
πτωχεύσεως 
συνεταιρισμού

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε  πιστοποιητικό  περί
μη πτωχεύσεως συνεταιρισμού.
Θα  χρειαστεί  να  έχετε  έτοιμο  προς  αποστολή  ή  ανάρτηση  κατά  την
διάρκεια  της  βιντεοκλήσης,  επικυρωμένο  καταστατικό  του
συνεταιρισμού, να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα του συνεταιρισμού.

8. Χορήγηση 
πιστοποιητικού περί μη 
τροποποίησης 
καταστατικού 
συνεταιρισμού

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό περί
μη τροποποίησης καταστατικού συνεταιρισμού.
Θα  χρειαστεί  να  έχετε  έτοιμο  προς  αποστολή  ή  ανάρτηση  κατά  την
διάρκεια  της  βιντεοκλήσης  επικυρωμένο  καταστατικό  του
συνεταιρισμού, να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα του συνεταιρισμού.

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

Μέσω αυτής της  υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό περί
μη προσβολής του κύρους αρχαιρεσιών σωματείων ή συλλόγων.
Θα  χρειαστεί  να  έχετε  έτοιμο  προς  αποστολή  ή  ανάρτηση  κατά  την
διάρκεια της βιντεοκλήσης, επικυρωμένο καταστατικό του σωματείου,
να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα του σωματείου.

10. Χορήγηση 
πιστοποιητικού περί μη 
πτωχεύσεως

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό περί
μη πτωχεύσεως  για φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο.
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ
σας.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, θα χρειαστεί να έχετε έτοιμο προς
αποστολή  ή  ανάρτηση  κατά  την  διάρκεια  της  βιντεοκλήσης,
επικυρωμένο καταστατικό της εταιρείας και να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και
την έδρα της εταιρείας.

11. Χορήγηση 
πιστοποιητικού περί μη 
καταθέσεως αιτήσεως 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό περί
μη καταθέσεως αιτήσεως πτωχεύσεως  για φυσικό πρόσωπο ή νομικό
πρόσωπο. 
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πτωχεύσεως Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ
σας.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου θα χρειαστεί  να έχετε  έτοιμο προς
αποστολή  ή  ανάρτηση  κατά  την  διάρκεια  της  βιντεοκλήσης,
επικυρωμένο καταστατικό της εταιρείας και να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και
την έδρα της εταιρείας.

12. Χορήγηση 
πιστοποιητικού περί μη 
θέσεως σε εκκαθάριση 
(Α.Ε.)

Μέσω αυτής της  υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση για Ανώνυμες Εταιρείες.
Θα  χρειαστεί  να  έχετε  έτοιμο  προς  αποστολή  ή  ανάρτηση  κατά  την
διάρκεια της βιντεοκλήσης, επικυρωμένο καταστατικό της εταιρείας, να
γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα της εταιρείας.

13. Χορήγηση 
πιστοποιητικού περί μη 
καταθέσεως αίτησης για 
Εκκαθάριση (Α.Ε.)

Μέσω αυτής της  υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό περί
μη  περί  μη  καταθέσεως  αίτησης  για  Εκκαθάριση  για  Ανώνυμες
Εταιρείες.
Θα  χρειαστεί  να  έχετε  έτοιμο  προς  αποστολή  ή  ανάρτηση  κατά  την
διάρκεια της βιντεοκλήσης, επικυρωμένο καταστατικό της εταιρείας, να
γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα της εταιρείας.

14. Χορήγηση 
πιστοποιητικού περί μη 
θέσεως σε εκκαθάριση 
(Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.)

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.)
Θα  χρειαστεί  να  έχετε  έτοιμο  προς  αποστολή  ή  ανάρτηση  κατά  την
διάρκεια της βιντεοκλήσης, επικυρωμένο καταστατικό της εταιρείας, να
γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα της εταιρείας

15. Χορήγηση 
πιστοποιητικού περί μη 
καταθέσεως αίτησης για 
Εκκαθάριση (Ο.Ε., Ε.Ε., 
Ε.Π.Ε.)

Μέσω αυτής της  υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε  πιστοποιητικό  περί
μη καταθέσεως αίτησης για Εκκαθάριση (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.)
Θα  χρειαστεί  να  έχετε  έτοιμο  προς  αποστολή  ή  ανάρτηση  κατά  την
διάρκεια της βιντεοκλήσης, επικυρωμένο καταστατικό της εταιρείας, να
γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα της εταιρείας

16. Χορήγηση 
πιστοποιητικού περί μη 
θέσεως σε αναγκαστική 
διαχείριση

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε  πιστοποιητικό  περί
μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.
Θα  χρειαστεί  να  έχετε  έτοιμο  προς  αποστολή  ή  ανάρτηση  κατά  την
διάρκεια της βιντεοκλήσης, επικυρωμένο καταστατικό της εταιρείας, να
γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα της εταιρείας

17. Χορήγηση 
πιστοποιητικού περί μη 
καταθέσεως αιτήσεως 
για αναγκαστική 
διαχείριση

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό μη
καταθέσεως αιτήσεως για αναγκαστική διαχείριση.
Θα  χρειαστεί  να  έχετε  έτοιμο  προς  αποστολή  ή  ανάρτηση  κατά  την
διάρκεια της βιντεοκλήσης, επικυρωμένο καταστατικό της εταιρείας, να
γνωρίζετε τον ΑΦΜ και την έδρα της εταιρείας.

Εκπαίδευση
 Πανεπιστήμια και φοίτηση

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

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

19. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 
σπουδών 
πανεπιστημίου

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε πιστοποιητικό σπουδών
πανεπιστημίου.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το Τμήμα Φοίτησης
σας. 

20. Χορήγηση Μέσω  αυτής  της  υπηρεσίας  μπορείτε   να  εκδώσετε  πιστοποιητικό
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πιστοποιητικού 
αναλυτικής 
βαθμολογίας 
πανεπιστημίου

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

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

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

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

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

23. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 
αναλυτικής 
βαθμολογίας από 
ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ

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

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

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

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

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

 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του ΟΑΕΔ 
26. Αντίγραφο 

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

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

 Επαγγελματίες εκπαίδευσης
Χορήγηση  βεβαίωσης
προϋπηρεσίας  για
αναπληρωτές
καθηγητές

Μέσω  αυτής  της  υπηρεσίας  μπορείτε   να  εκδώσετε  βεβαίωσης
προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε την Διεύθυνση Β’ θμιας εκπαίδευσης στην  οποία
απευθύνετε το αίτημα σας, τον αριθμό μητρώου σας, τον λόγο έκδοσης της
βεβαίωσης και τον χρόνο έναρξης και λήξης της υπηρεσίας σας.

Χορήγηση
πιστοποιητικού
υπηρεσιακής

Μέσω  αυτής  της  υπηρεσίας  μπορείτε   να  εκδώσετε  πιστοποιητικό
υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για καθηγητές.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε την Διεύθυνση Β’ θμιας εκπαίδευσης στην  οποία
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κατάστασης  και
μεταβολών  για
καθηγητές

απευθύνετε το αίτημα σας, τον αριθμό μητρώου σας και τον λόγο έκδοσης
της βεβαίωσης.

Επιχειρηματική Δραστηριότητα
 Απασχόληση προσωπικού

27.  Ασφαλιστικές 
Ενημερότητες ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ

Μέσω  αυτής  της  υπηρεσίας  μπορείτε   να  εκδώσετε  ασφαλιστική
ενημερότητα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΦΜ σας.
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία Ψηφιακή
Πύλη: 
https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-
prosopikou/asphalistike-enemeroteta

Εργασία και ασφάλιση
 Ανεργία

28. Ανανέωση δελτίου 
ανεργίας

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

29. Βεβαίωση χρόνου 
ανεργίας από τον 
ΟΑΕΔ

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

30. Βεβαίωση για το 
χρόνο επιδότησης 
ανεργίας από τον 
ΟΑΕΔ

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

31. Βεβαίωση του ποσού 
της επιδοτούμενης 
ανεργίας από τον 
ΟΑΕΔ

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

Βεβαίωση χρόνου μη 
επιδοτούμενης 
ανεργίας ΟΑΕΔ

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

6

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


 Συνταξιοδότηση
Αίτηση  -  δήλωση
συνταξιούχου  για
αλλαγή  διεύθυνσης
(Γενικό  Λογιστήριο
του
Κράτους/Συντάξεις
Δημοσίου)

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

 Απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα 

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

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

Οικογένεια
 Γέννηση

33. Χορήγηση 
αντιγράφου 
πιστοποιητικού 
γέννησης

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

34. Χορήγηση 
αντιγράφου 
ληξιαρχικής πράξης 
γέννησης

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

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

απόσπασμα από το 2018 και μετά.

 Οικογενειακή κατάσταση
35. Χορήγηση

πιστοποιητικού
οικογενειακής
κατάστασης

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

36. Χορήγηση
αντιγράφου
ληξιαρχικής  πράξης
γάμου

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

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

απόσπασμα από το 2018 και μετά.
37. Άνοιγμα

οικογενειακής
μερίδας λόγω γάμου 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να αιτηθείτε το άνοιγμα οικογενειακής
μερίδας λόγω γάμου, ΜΟΝΟ στο Δήμο όπου είστε ήδη Δημότης.

 Ο  υπάλληλος  ΚΕΠ  που  θα  σας  εξυπηρετήσει  θα  υποβάλλει
παράλληλα και αίτηση για ληξιαρχική πράξη γάμου, η οποία θα γίνει
κατά τη διάρκεια της ίδιας βιντεοκλήσης (διαδικασία αρ.  36).  Εάν
έχετε  ήδη  αντίγραφο  στην  κατοχή  σας,  έκδοσης  τελευταίου
εξαμήνου, θα χρειαστεί να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στο ΚΕΠ.

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

38. Μεταδημότευση
συζύγων όταν ο ένας
είναι ήδη δημότης

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

Ο υπάλληλος ΚΕΠ που θα σας εξυπηρετήσει θα υποβάλλει παράλληλα και
αίτηση για ληξιαρχική πράξη γάμου η οποία θα γίνει κατά τη διάρκεια της
ίδιας βιντεοκλήσης,  (διαδικασία αρ. 36). Για το λόγο αυτό θα χρειαστεί να
γνωρίζετε τον Δήμο όπου τελέστηκε ο γάμος, τα στοιχεία των δύο συζύγων
και την ακριβή ημερομηνία του γάμου.
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία Ψηφιακή
Πύλη:  
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-
praxe-gamou

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

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

 Ο  υπάλληλος  ΚΕΠ  που  θα  σας  εξυπηρετήσει  θα  υποβάλλει
παράλληλα και αίτηση για Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια
η  οποία  θα  γίνει  κατά  τη  διάρκεια  της  ίδιας  βιντεοκλήσης,
(διαδικασία 35). Εάν  έχετε ήδη αντίγραφο στην κατοχή σας, έκδοσης
τελευταίου εξαμήνου, θα χρειαστεί να το αποστείλετε ηλεκτρονικά
στο ΚΕΠ. 

Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία Ψηφιακή
Πύλη:  

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase
 Επίσης  θα  χρειαστεί  να  στείλετε  στο  ΚΕΠ  ηλεκτρονική  υπεύθυνη

δήλωση  οπού  δηλώνετε  την  εφάπαξ  χρήση  της  δυνατότητας
ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας σας.

40. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 
εντοπιότητας

Μέσω  αυτής  της  υπηρεσίας  μπορείτε   να  εκδώσετε  πιστοποιητικό
εντοπιότητας.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο  όπου είστε δημότες.

 Απώλεια
41. Χορήγηση Μέσω  αυτής  της  υπηρεσίας  μπορείτε   να  εκδώσετε  πιστοποιητικό
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πιστοποιητικού
εγγύτερων συγγενών

εγγυτέρων συγγενών, για πρώτη φορά ή να το επανεκδώσετε, αν κατά την
ημέρα  θανάτου  ήσασταν  εγγύτερος/η  συγγενής  του/της
θανόντος/θανούσης. 
Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ποτέ προηγουμένως το Πιστοποιητικό
Εγγυτέρων Συγγενών, θα χρειαστεί 

 ο  υπάλληλος  ΚΕΠ  που  θα  σας  εξυπηρετήσει  να  υποβάλλει
παράλληλα και αίτηση για ληξιαρχική πράξη θανάτου η οποία θα
γίνει κατά τη διάρκεια της ίδιας βιντεοκλήσης, (διαδικασία αρ. 42).  

Θα χρειαστεί να γνωρίζετε  το ονοματεπώνυμο του/ της θανόντος/σης, το
όνομα  των  γονέων  του/της,  την  ακριβή  ημερομηνία  θανάτου  και  το
ληξιαρχείο όπου δηλώθηκε ο θάνατος του/της.  
Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να την εκτελέσετε και από την Ενιαία Ψηφιακή
Πύλη:  

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-
thanatou

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

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

42. Χορήγηση
αντιγράφου
ληξιαρχικής  πράξης
θανάτου

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

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

απόσπασμα από το 2018 και μετά.

Πολίτης και καθημερινότητα
 Πληρωμές και παράβολα

43. Έκδοση  ηλεκτρονικού
παραβόλου 
(e-Παράβολο)

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

Χορήγηση 
πιστοποιητικού 
εντοπιότητας

Μέσω  αυτής  της  υπηρεσίας  μπορείτε   να  εκδώσετε  πιστοποιητικό
εντοπιότητας.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο  όπου είστε δημότες.

 Ενημέρωση και επικαιροποίηση στοιχείων πολίτη
44. Μεταβολή στοιχείων 

ΑΜΚΑ
Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να μεταβάλετε τα ταυτοποιητικά σας
στοιχεία, τα προσωπικά σας στοιχεία ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας, σε

9

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou
https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou


περίπτωση που έχουν μεταβληθεί ή καταχωρισθεί λανθασμένα στον ΑΜΚΑ
σας. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός ΑΜΚΑ δε μεταβάλλεται.

Στράτευση
 Αναβολή

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

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

 Εάν οι πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις εκδίδονται από κρατικές σχολές, 
ο υπάλληλος ΚΕΠ που θα σας εξυπηρετήσει θα υποβάλλει 
παράλληλα και αίτηση για πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρέχοντος 
ακαδημαϊκού έτους της οικείας σχολής, ή αντίγραφο πτυχίου, ή 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ή διδακτορικού διπλώματος,  
(διαδικασία 19), εάν δεν έχετε ήδη στην κατοχή σας αντίγραφο, με 
ημερομηνία έκδοσης εντός του διανυομένου κατά τον χρόνο 
υποβολής των δικαιολογητικών σπουδαστικού έτους ή εξαμήνου, 
προς ηλεκτρονική αποστολή στο ΚΕΠ.

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

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά έχουν διατυπωθεί σε ξένη, διεθνώς 
γνωστή γλώσσα, γίνονται δεκτά μόνον αν είναι θεωρημένα για τη 
γνησιότητα τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Ως επίσημη μετάφραση νοείται αυτή που έχει γίνει ή έχει επικυρωθεί από 
το Υπουργείο Εξωτερικών ή από Ελληνική Προξενική Αρχή ή από δικηγόρο 
(σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 53 του Δικηγορικού Κώδικα).Επίσης 
γίνονται δεκτά επικυρωμένα αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών.

 Μητρώα αρρένων
46. Χορήγηση 

πιστοποιητικού 
εγγραφής στα 
μητρώα αρρένων

Μέσω  αυτής  της   υπηρεσίας  μπορείτε   να  εκδώσετε   πιστοποιητικό
εγγραφής στα μητρώα αρρένων.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον Δήμο εγγραφής  μητρώου αρρένων σας.

 Στρατολογική κατάσταση
47. Έκδοση 

πιστοποιητικού 
στρατολογικής 
κατάστασης τύπου Α 
(πλήρες) - τύπου Α - 
τύπου Β

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

Υγεία και πρόνοια
 ΑμεΑ

48. Βεβαίωση χορήγησης 
οικονομικής 
ενίσχυσης σε άτομα 
με βαριά αναπηρία

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

Μέσω αυτής της  υπηρεσίας μπορείτε  να εκδώσετε Βεβαίωση χορήγησης
οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίας.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας και τον αριθμό μητρώου κάρτας
αναπηρίας σας.

 Επίσκεψη και νοσηλεία σε νοσοκομείο
50. Χορήγηση 

πιστοποιητικού 
νοσηλείας ή εξέτασης 
σε εξωτερικά ιατρεία 
ενηλίκων

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

51. Χορήγηση 
πιστοποιητικού 
νοσηλείας ανηλίκων

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

 Επαγγελματίες υγείας
52. Χορήγηση βεβαίωσης 

εκπλήρωσης 
υπηρεσίας υπαίθρου 
ιατρού

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

 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
53. COVID-19

Βεβαίωση 
εμβολιασμού κατά 
του κορωνοϊού 
COVID-19

Μέσω  αυτής  της  υπηρεσίας  μπορείτε   να  εκδώσετε   βεβαίωση για  τον
εμβολιασμό σας κατά του COVID-19. Η  βεβαίωση μπορεί  να εκδοθεί  την
επόμενη ημέρα από αυτή που κάνατε την τελευταία δόση εμβολιασμού,
ανάλογα με το είδος του εμβολίου.
Θα χρειαστείτε:

 τον ΑΜΚΑ σας
H  βεβαίωση που  θα  εκδώσετε  έχει  μοναδικό  κωδικό  επαλήθευσης  και
προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα.
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