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 Το gov.gr είναι η νέα ενιαία ψηφιακή πύλη της 

δημόσιας διοίκησης όπου πολίτες και 

επιχειρήσεις μπορούν να βρουν τις ψηφιακές 

υπηρεσίες που θέλουν εύκολα και γρήγορα 

 Έχει σχεδιαστεί έχοντας στο μυαλό τις ανάγκες 

των πολιτών και των επιχειρήσεων 

 Ενοποιεί τη δομή και τη φιλοσοφία των 

υπηρεσιών ώστε το δημόσιο να αποκτήσει ένα 

ενιαίο και πιο φιλικό πρόσωπο προς τον πολίτη 
 

 

 

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr 

Η επιτυχία της Πύλης θα καλλιεργήσει την εμπιστοσύνη του πολίτη προς τη δημόσια διοίκηση. Ο 

πολίτης θα αισθάνεται υπολογίσιμος, θα γίνει κοινωνός της προσπάθειας εκσυγχρονισμού και θα 

εξοικειώνεται ακόμη περισσότερο με τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες που μέρα τη μέρα κερδίζουν 

έδαφος στην καθημερινότητά του. Η αλλαγή θα γίνει άμεσα αντιληπτή από τον πολίτη και τον επιχειρηματικό 

κόσμο. Θα βελτιώσει την καθημερινότητα σε κάθε επίπεδο της διεπαφής του με τον δημόσιο τομέα. 

https://gov.gr/
https://gov.gr/
https://gov.gr/


Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr 

 Το gov.gr λειτουργεί ως κατάλογος ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 

ενώ παρέχονται απευθείας νέες ηλεκτρονικές όπως η υπηρεσίες 

της υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης, πιστοποιητικά 

δημοτολογίου και ληξιαρχικές πράξης κ.α.  

 Στην ολοκληρωμένη του μορφή το gov.gr θα αποτελέσει το 

κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης που θα συγκεντρώνει όλες τις 

λύσεις και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και οι 

επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το δημόσιο. Θα είναι 

δηλαδή, το ένα και μοναδικό ψηφιακό σημείο επαφής πολιτών 

και επιχειρήσεων με το δημόσιο.  

 Το gov.gr εξελίσσεται συνεχώς, βελτιώνεται και 

επικαιροποιείται με βάση τα σχόλια, τις προτάσεις και τις 

αξιολογήσεις των επισκεπτών και των φορέων που παρέχουν τις 

υπηρεσίες. 

 

 

https://gov.gr/
https://gov.gr/
https://gov.gr/
https://gov.gr/
https://gov.gr/
https://gov.gr/
https://gov.gr/
https://gov.gr/
https://gov.gr/


 

 Οι υπηρεσίες παρουσιάζονται με βάση 

τα «γεγονότα ζωής» (γέννηση, 

ασφάλιση, σύσταση επιχείρησης κ.ά.), 

ενώ υπάρχει και λειτουργία αναζήτησης 

για γρήγορη εύρεση αποτελεσμάτων 
 

 Εναλλακτικά, για τους περισσότερο 

εξοικειωμένους επισκέπτες που ήδη 

γνωρίζουν πού να βρουν αυτό που 

ψάχνουν, υπάρχει και μια δευτερεύουσα 

ταξινόμηση των υπηρεσιών με βάση την 

οργανωτική δομή των φορέων που 

παρέχουν τις υπηρεσίες (υπουργεία, 

ανεξάρτητες αρχές, οργανισμοί, κ.ά.) 

 

 

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr 



Σελίδα υπηρεσίας 

Σύντομη περιγραφή της υπηρεσίας 

• Τι θα χρειαστεί ο χρήστης όταν μεταφερθεί στην 
ιστοσελίδα που παρέχει την υπηρεσία (π.χ.  κωδικούς 
πρόσβασης) 

Σύνδεσμος προς την υπηρεσία 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:  

• Εγχειρίδιο χρήσης (με τη μορφή συνδέσμου) 

• Συχνές ερωτήσεις (με τη μορφή συνδέσμου) 

• Στοιχεία επικοινωνίας (με τη μορφή συνδέσμου) 

Υπεύθυνος φορέας 

Τελευταία ενημέρωση 



Αριθμός υπηρεσιών 

1.191 

Υπηρεσίες 503 
Υπηρεσίες 

21 Μαρτίου 2020 13 Ιουλίου 2021 



Στατιστικά 

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί από τις νέες υπηρεσίες του gov.gr περισσότερα από 12 εκ. έγγραφα 

3.327.239 Υπεύθυνες δηλώσεις 

1.212.079 Εξουσιοδοτήσεις 

2.933.515 Βεβαιώσεις Εμβολιασμού 

1.340.095 Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης 

…. 



Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 

• διακινούμενα με χρήση ΤΠΕ, χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική 

υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και με ισχύ πρωτότυπου 

εγγράφου 

Ως ηλεκτρονικά έγγραφα: 

• εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ, χωρίς 

περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ 

αντιγράφου 

Ως έντυπα έγγραφα: 

Η επαλήθευση του περιεχοµένου του εγγράφου από τον λήπτη γίνεται µέσω 

της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ µε τη χρήση του 

µοναδικού αναγνωριστικού αριθµού επαλήθευσης. 



1 

2 
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Χαρακτηριστικά εγγράφων του gov.gr 

Έγγραφα 
gov.gr 

Μοναδικός 
Κωδικός 

Προηγμένη 
ηλεκτρονική 

σφραγίδα 

Δυνατότητα 
Επαλήθευσης 

QR Code 

γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους 
τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού 

τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή νομικές οντότητες 

Ν. 4727/2020 - Άρθρο 27: Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 

της Δημόσιας Διοίκησης 



Προσέγγιση διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Καταγραφή όλων των διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης – Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών 

•Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών (άρθρου 90 του ν. 4727/2020) 

•https://reg-diavlos.gov.gr/  

Απλούστευση/Ανασχεδιασμός διαδικασιών – Εθνικό Πλαίσιο Απλούστευσης Διαδικασιών 

•Εθνικό Πλαίσιο Απλούστευσης Διαδικασιών (άρθρου 45 του ν.  4635/2019 ) 

•https://www.secdigital.gov.gr/projects/aploysteysi-diadikasion/  

Ψηφιοποίηση  

•Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 

•https://digitalstrategy.gov.gr/  

Παροχή προς τους πολίτες/επιχειρήσεις 

•Ενιαία Εθνική Ψηφιακή Πύλη (άρθρο 52 του νόμου ν.4635/2019) 

•https://www.gov.gr/  



Τι είναι το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ; 

έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19 
 
 

έχει υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα 
 
 

ή έχει αναρρώσει από τη νόσο COVID-19 
 
 
 

Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι η ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο είτε:                   



Κύρια χαρακτηριστικά του πιστοποιητικού 

 σε ψηφιακή και/ή έντυπη έκδοση 

 με κωδικό QR 

 δωρεάν 

 στην εθνική γλώσσα και στα 

αγγλικά 

 ασφαλές και προστατευμένο 

 με ισχύ σε όλες τις χώρες της ΕΕ 



Πώς θα λειτουργεί το πιστοποιητικό; 
Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ περιέχει κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή για 
την προστασία του από τυχόν πλαστογράφηση. 

Κατά τον έλεγχο ενός πιστοποιητικού, γίνεται σάρωση του κωδικού QR και επαλήθευση της 
υπογραφής. 

Όλοι οι φορείς έκδοσης (π.χ. νοσοκομεία, κέντρα διαγνωστικού ελέγχου, υγειονομικές 
αρχές) διαθέτουν το δικό τους κλειδί ψηφιακής υπογραφής. Όλα αυτά αποθηκεύονται σε 
ασφαλή βάση δεδομένων σε κάθε χώρα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε μια πλατφόρμα μέσω της οποίας όλες οι υπογραφές 
των πιστοποιητικών θα μπορούν να επαληθευτούν παντού στην ΕΕ. Τα προσωπικά 
δεδομένα που περιέχει το πιστοποιητικό δεν μεταβιβάζονται μέσω της πλατφόρμας, αφού 
κάτι τέτοιο δεν είναι αναγκαίο για την επαλήθευση της ηλεκτρονικής υπογραφής.  



Ποια δεδομένα περιέχει το πιστοποιητικό; Είναι ασφαλή τα δεδομένα; 

 Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ περιέχει τις απαραίτητες κύριες πληροφορίες, 

όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης, πληροφορίες 

σχετικά με το εμβόλιο/τη διαγνωστική εξέταση/την ανάρρωση, καθώς και έναν 

μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό 

 Τα δεδομένα αυτά παραμένουν στο πιστοποιητικό και δεν αποθηκεύονται ούτε 

διατηρούνται κατά την επαλήθευση ενός πιστοποιητικού σε άλλο κράτος μέλος 

 Τα πιστοποιητικά περιέχουν μόνο ένα περιορισμένο σύνολο απαραίτητων 

πληροφοριών 

 Οι πληροφορίες αυτές δεν διατηρούνται από τις χώρες που επισκέπτεται ο 

ταξιδιώτης.  

 Για σκοπούς επαλήθευσης, ελέγχεται μόνο η εγκυρότητα και η γνησιότητα του 

πιστοποιητικού, μέσω της επαλήθευσης της αρχής έκδοσης και της υπογραφής 

 Όλα τα δεδομένα σχετικά με την υγεία παραμένουν στην αρμοδιότητα του 

κράτους μέλους που εξέδωσε το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ 



27 Ιανουαρίου 
 Εγκρίθηκαν κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό των 

απαιτήσεων διαλειτουργικότητας των ψηφιακών πιστοποιητικών 
εμβολιασμού, βάσει των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν 
μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στο δίκτυο eHealth από 
τον Νοέμβριο του 2020. 

17 Μαρτίου 
 Η Επιτροπή πρότεινε νομοθετικό κείμενο για τη θέσπιση κοινού 

πλαισίου που θα διέπει ένα πιστοποιητικό της ΕΕ. 
14 Απριλίου 
 Το Συμβούλιο ενέκρινε την εντολή του για την έναρξη 

διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την 
πρόταση. 

22 Απριλίου 
 Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών στο δίκτυο eHealth συμφώνησαν 

για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κύριες τεχνικές 
προδιαγραφές για την εφαρμογή του συστήματος. Ήταν ένα 
σημαντικό βήμα για τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής σε 
επίπεδο ΕΕ. 

7 Μαΐου 
 Η Επιτροπή ξεκίνησε την πιλοτική δοκιμή της υποδομής 

διαλειτουργικότητας της ΕΕ (πύλη της ΕΕ) που θα διευκολύνει την 
επαλήθευση της γνησιότητας των πιστοποιητικών ΕΕ. 

20 Μαΐου 
 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν σχετικά με 

το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ. 
1 Ιουνίου 
 Τίθεται σε λειτουργία η πύλη της ΕΕ (διασύνδεση των εθνικών 

συστημάτων). 
1 - 30 Ιουνίου 
 Στάδιο προθέρμανσης: τα κράτη μέλη μπορούν να ξεκινήσουν το 

πιστοποιητικό σε προαιρετική βάση, υπό τον όρο ότι είναι έτοιμα να 
εκδίδουν και να επαληθεύουν πιστοποιητικά και διαθέτουν την 
αναγκαία νομική βάση. 

Μέσα Ιουνίου 
 Αναθεωρημένη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τα ταξίδια εντός 

της ΕΕ. 
1 Ιουλίου 
 Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ τίθεται σε εφαρμογή σε 

ολόκληρη την ΕΕ. 
1 Ιουλίου – 12 Αυγούστου 
 Περίοδος σταδιακής εφαρμογής: εάν ένα κράτος μέλος δεν είναι ακόμη 

έτοιμο να εκδίδει το νέο πιστοποιητικό στους πολίτες του, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και άλλοι μορφότυποι που θα πρέπει να γίνονται 
αποδεκτοί σε άλλα κράτη μέλη. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_en
https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_en
https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_en
https://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/network_en
https://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/network_en
https://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/network_en
https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_el
https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_el
https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_el


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/953 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

της 14ης Ιουνίου 2021 

σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή 

διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού 

της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) με 

σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

της COVID-19 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0953&from=EL  

Θεσμικό Πλαίσιο 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0953&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0953&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0953&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0953&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0953&from=EL


Re-open EU 
 Το Re-open EU παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα 

διάφορα μέτρα που εφαρμόζονται, 

συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων καραντίνας 

και διαγνωστικών εξετάσεων για τους ταξιδιώτες, του 

πιστοποιητικού ψηφιακής COVID της ΕΕ που θα σας 

βοηθήσει να ασκήσετε το δικαίωμά σας στην ελεύθερη 

κυκλοφορία, καθώς και των κινητών εφαρμογών 

ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων 

για τον κορονοϊό.  

 Οι πληροφορίες επικαιροποιούνται συχνά και 

διατίθενται σε 24 γλώσσες. Αυτό θα σας βοηθήσει 

να σχεδιάσετε το ταξίδι σας στην Ευρώπη, ενώ θα 

παραμείνετε ασφαλείς και υγιείς. 

https://reopen.europa.eu/el  

https://reopen.europa.eu/el


Η Ελληνική υλοποίηση 



Πρόσβαση από… 

https://eudcc.gov.gr/  gov.gr 
Υγεία και πρόνοια / Κορωνοϊός COVID-19 / 
Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 
 

1 2 

https://eudcc.gov.gr/
https://eudcc.gov.gr/
https://www.gov.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/greencertificate
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/greencertificate
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/greencertificate


Επιλογή τύπου 
πιστοποιητικού 



Ταυτοποίηση 

Ταυτοποιείται με κωδικούς TAXISnet 



Επισκόπηση προσωπικών στοιχείων 

Προσυμπληρωμένα στοιχεία από φορολογικό μητρώο 



Αυτόματη συμπλήρωση του αριθμού αστυνομικού 

δελτίου ταυτότητας και διαβατηρίου από τα μητρώα της 

Ελληνικής Αστυνομίας 

 

Εισαγωγή ΑΜΚΑ από τον πολίτη και ταυτοποίηση του 

με το μητρώο ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 

Ταυτοποιητικά στοιχεία 



Αναζήτηση στο Μητρώο Εμβολιασμού ή στο Μητρώο 

Ασθενών COVID και προεπισκόπηση των πεδίων του 

πιστοποιητικού 

Προεπισκόπηση έκδοσης 



Έκδοση 



Από κινητό 



Το πιστοποιητικό 



Covid Free app 



 

Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 - Συνολικά: 1.535.972 
Από gov.gr: 1.371.028 – Από ΚΕΠ: 164.944 
 
Αναλυτικά  
 
Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 (Εμβολιασμός)  
Από gov.gr: 1.242.757 – Από ΚΕΠ: 155.840 
 
Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 (Νόσηση) 
Από gov.gr: 109.439 – Από ΚΕΠ: 7.221 
 
Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 (Διαγνωστικός Έλεγχος)  
Από gov.gr: 18.832 – Από ΚΕΠ: 1.883 
  

Στατιστικά από 1η Ιουνίου 

http://gov.gr/
http://gov.gr/
http://gov.gr/
http://gov.gr/


Ευχαριστώ! 

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Charles Michel σημείωσε πως το 

πιστοποιητικό αποτελεί ένα «σπουδαίο 
επίτευγμα» και δήλωσε ότι είναι «πολύ 

περήφανος» που βρίσκεται στην Ελλάδα για 
την παρουσίασή του, δεδομένης και της 

σημασίας που θα έχει για τη ζωή των 
ευρωπαίων πολιτών. 

«H ελληνική πλατφόρμα -που μόλις είδαμε- 
είναι μία από τις πρώτες που είναι 

λειτουργικά έτοιμες” 
Μαργαρίτης Σχοινάς Αντιπρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

“Το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό θα 
καταστήσει τα ταξίδια πολύ ευκολότερα, 
ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί το καλύτερο 
παράδειγμα ευρωπαϊκής συνεργασίας 

Κυριάκος Μητσοτάκης 
Πρωθυπουργός 

“Χρειάστηκε να κινηθούμε σε ένα περίπλοκο 
τοπίο διαφορετικών μητρώων εντός των 

κρατών – μελών, σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς 
και σε βάσεις δεδομένων και υπηρεσίες, κάτι 

που θα μπορούσαμε να περιγράψουμε ως 
μια ψηφιακή χορογραφία” 

Κυριάκος Πιερρακάκης 
Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Presentation of the EU Digital COVID Certificate https://www.youtube.com/watch?v=bxTXFv34hkU 

Την εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) που έχει αναπτύξει την εφαρμογή αξιοποιώντας 
διαλειτουργικότητες και μητρώα του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ, της ΗΔΙΚΑ και της ΕΛ.ΑΣ. 

https://www.youtube.com/watch?v=bxTXFv34hkU

