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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ
Πληροφορίες:  a.mantesi@mindigital.gr

a.paveli@mindigital.gr

Τηλέφωνο:       210 9098 393, -394

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ
Πληροφορίες: Για τεχνικά θέματα
E-mail:  Φόρμα Επικοινωνίας Θυρίδας 

                

                    
                  Αριθ. Φακ.:
                  ΔΥΜΣ/Φ.15/ 8  /

            ΠΡΟΣ:
Όλα τα ΚΕΠ  της χώρας
Kep-all@kep.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού κατά του 
κορωνοϊού COVID-19

Σε συνέχεια των εγκύκλιων οδηγιών της υπηρεσίας μας ΔΥΜΣ/Φ15/3/442/8-1-
2021 και ΔΥΜΣ/Φ15/4/602/11-1-2021 σας ενημερώνουμε, ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ των 
Υπουργών Υγείας – Επικρατείας – Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Ρύθμιση των 
απαιτούμενων διαλειτουργικοτήτων, της διαδικασίας αυθεντικοποίησης, των ειδικότερων 
τεχνικών ή λεπτομερειακών θεμάτων λειτουργίας της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Έκδοσης 
Βεβαίωσης κατά του κορωνοϊού COVID-19 και της διαδικασίας έκδοσης της βεβαίωσης» 
(ΦΕΚ 114/Β/2021).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω ΚΥΑ, η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης 
εμβολιασμού παρέχεται και μέσω των ΚΕΠ. Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ εισέρχονται στην 
πλατφόρμα μέσω της λειτουργίας της θυρίδας του ΚΕΠ στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (ΕΨΠ 
– gov.gr) κατόπιν αυθεντικοποίησης με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης.

Στη συνέχεια ο/η υπάλληλος:

1. Εισάγει το ΑΜΚΑ του πολίτη.

2. Ελέγχει τα προσυμπληρωμένα ταυτοποιητικά στοιχεία του πολίτη. 
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3. Τροποποιεί, αν απαιτείται, καθ΄υπόδειξη του πολίτη τα πεδία που περιέχουν σε 
λατινική γραφή τα στοιχεία του. Η τροποποίηση γίνεται βάσει ταξιδιωτικού 
εγγράφου (ταυτότητα ή διαβατήριο) που θα προσκομίζει ο πολίτης με την ειδική 
απόδοση των στοιχείων του στα λατινικά.

4. Εκτυπώνει την αίτηση η οποία υπογράφεται από τον πολίτη. Η υπογεγραμμένη 
αίτηση φυλάσσεται σε ξεχωριστό αρχείο μέχρι τη λήξη του προγράμματος 
εμβολιασμού. Σε επόμενο στάδιο θα υλοποιηθεί δυνατότητα υποβολή αίτησης 
από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

5. Προχωρά στην έκδοση της βεβαίωσης και την παραδίδει στον πολίτη.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 Η βεβαίωση φέρει μοναδικό κωδικό και ηλεκτρονική σφραγίδα, ως εκ τούτου 
αποδεικτική ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις λειτουργίας της ΕΨΠ (gov.gr) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του Ν. 4727/2020]. Συνεπώς, δεν απαιτείται εκ 
μέρους των ΚΕΠ οποιαδήποτε επισημείωση ή σφραγίδα επί της βεβαίωσης πριν 
την παράδοσή της στους πολίτες.

 Η έκδοση της βεβαίωσης είναι δυνατή το νωρίτερο την επόμενη ημέρα της 
ολοκλήρωσης των απαιτούμενων επαναληπτικών δόσεων του εμβολιασμού, 
ανάλογα με τον τύπο του φαρμάκου που χορηγήθηκε στον πολίτη.

 Σε περίπτωση που ο πολίτης στερείται του δικαιώματος να λάβει τη βεβαίωση, η 
εφαρμογή ενημερώνει με σχετικό μήνυμα τον υπάλληλο.

Για την εξυπηρέτησή σας,  οι οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής έκδοσης 
βεβαίωσης εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, ενσωματώθηκαν στο εγχειρίδιο 
χρήσης της Θυρίδας, στο κεφάλαιο 7.

Το εγχειρίδιο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα των θυρίδων 
https://thyrides-kep.services.gov.gr/. Στην ίδια σελίδα είναι αναρτημένες και σχετικές 
ερωτήσεις-απαντήσεις.

Η έναρξη της διαδικασίας στα ΚΕΠ ξεκινά από την Παρασκευή 26/2/2020.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας 
Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

Δ. Κοντογιώργης

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Υπηρεσιών 
μιας Στάσης

Κ. Καπαρός

https://thyrides-kep.services.gov.gr/
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Εσωτερική διανομή
1.Γραφείο Υπουργού
2.Γραφείο Υφυπουργού
3.Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4.Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: ekep@yap.gov.gr,  d.vlavianos@mindigital.gr
5.ΓΓΠΣ Τμήμα Β’- Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης της Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης : m.psoma@gsis.gr, v.tzovla@gsis.gr
(για ανάρτηση στις ηλεκτρονικές ανακοινώσεις)
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