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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/ 24 /

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

         

ΘΕΜΑ: Διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19

Σε συνέχεια της έκδοσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Θέσπιση, 
περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19» (ΦΕΚ 
87/Α΄/2021) και συγκεκριμένα του άρθρου πρώτου , το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 
μπορεί να χορηγείται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

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 και τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
2. Ελέγχει τα προσυμπληρωμένα ταυτοποιητικά στοιχεία του πολίτη 
3. Εκτυπώνει την αίτηση η οποία υπογράφεται από τον πολίτη. 
4. Προχωρά στην έκδοση του πιστοποιητικού και το παραδίδει στον πολίτη.

Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID – 19, εκδίδεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει:

o ολοκληρώσει τη διαδικασία του εμβολιασμού του, ανάλογα με το είδος του 
εμβολίου,
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o αρνητικό τεστ των τελευταίων 30 ημερών (τελευταίο χρονικά) σε διαγνωστικό 
έλεγχο (PCR ή rapid test),  

o νοσήσει κατά τους τελευταίους μήνες.

Απαραίτητη προϋπόθεση στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, αποτελεί η εισαγωγή του 
αποτελέσματος Rapid/PCR (θετικό ή αρνητικό ) στο Μητρώο Ασθενών COVID - 19 από την 
Μονάδα Υγείας /Διαγνωστικό κέντρο /Εργαστήριο/Κλιμάκιο στο οποίο έχει διενεργήσει 
τον έλεγχο.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 Η διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID – 19 από τα ΚΕΠ 
διεκπεραιώνεται χωρίς προηγούμενο ραντεβού.

 Η διεκπεραίωσή της γίνεται και μέσω εκπροσώπου, εφοδιασμένου με σχετική 
εξουσιοδότηση, η οποία θα φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο.

 Εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη, δεν μπορείτε να εκδώσετε το Ψηφιακό 
Πιστοποιητικό COVID – 19, αν ο πολίτης δεν έχει είτε Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ, 
είτε Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας με την αναγραφή του επωνύμου και του 
ονόματος του με λατινικούς χαρακτήρες. Στις περιπτώσεις αυτές μπορείτε να 
εκδώσετε την «Βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19» ή να 
παραπέμψετε τον πολίτη στο gov.gr για να εκδώσει τη «Βεβαίωση αρνητικού 
διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19» ή την «Βεβαίωση θετικού 
διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19», η έκδοση των οποίων προβλέπεται 
από τις κείμενες διατάξεις.

 Τα πεδία Όνομα, Επώνυμο (λατινικά) και Ημερομηνία Γέννησης που 
αποτυπώνονται στο πιστοποιητικό, προέρχονται από τα Μητρώο Ταυτοτήτων και 
Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ. ώστε να ταυτίζονται με το ταξιδιωτικό έγγραφο του πολίτη.

 Εφόσον δεν πρόκειται για Έλληνα πολίτη, ο υπάλληλος του ΚΕΠ, αφού εισέλθει 
στην πλατφόρμα μέσω της λειτουργίας της θυρίδας του ΚΕΠ στην Ενιαία Ψηφιακή 
Πύλη (ΕΨΠ – gov.gr) κατόπιν αυθεντικοποίησης με τους Κωδικούς Δημόσιας 
Διοίκησης, ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:

Α) Για πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε.: 

1. Εισάγει τον ΑΜΚΑ ή τον ΠΑΜΚΑ του αιτούντος.
2. Ελέγχει τα προσυμπληρωμένα ταυτοποιητικά στοιχεία του αιτούντος. 
3. Διορθώνει τα τυχόν εσφαλμένα προσυμπληρωμένα ταυτοποιητικά στοιχεία με 

βάση την ταυτότητα ή το διαβατήριο της χώρας προέλευσης του αιτούντος 
(καταχωρεί το όνομα και το επώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες, καθώς και την 
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https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/bebaiose-thetikou-diagnostikou-elegkhou-koronoiou-covid-19


3

ημερομηνία γέννησης, κατά περίπτωση, όπως αναφέρονται στο ταυτοποιητικό 
έγγραφο).

4. Εκτυπώνει την αίτηση η οποία υπογράφεται από τον αιτούντα και κρατάει 
αντίγραφο του ταυτοποιητικού εγγράφου για το αρχείο.

5. Προχωρά στην έκδοση του πιστοποιητικού και το παραδίδει στον αιτούντα.

Β) Για υπηκόους τρίτων χωρών, εκτός Ε.Ε.:

1. Εισάγει τον ΑΜΚΑ, τον ΠΑΜΚΑ ή τον ΠΑΑΥΠΑ του αιτούντος.
2. Ελέγχει τα προσυμπληρωμένα ταυτοποιητικά στοιχεία του αιτούντος.
3. Διορθώνει τα τυχόν εσφαλμένα προσυμπληρωμένα ταυτοποιητικά στοιχεία με 
βάση το διαβατήριο της χώρας προέλευσης και τον προσωρινό ή οριστικό τίτλο 
διαμονής του αιτούντος (καταχωρεί το όνομα και το επώνυμο με λατινικούς 
χαρακτήρες, καθώς και την ημερομηνία γέννησης, κατά περίπτωση, όπως 
αναφέρονται στα ταυτοποιητικά έγγραφα).
4. Εκτυπώνει την αίτηση η οποία υπογράφεται από τον αιτούντα και κρατάει 
αντίγραφο των ταυτοποιητικών εγγράφων για το αρχείο.
5.  Προχωρά στην έκδοση του πιστοποιητικού και το παραδίδει στον αιτούντα. 

 Η υπό στ. Α) και Β) διαδικασία (καταχώρηση στοιχείων από τον υπάλληλο του ΚΕΠ) 
ακολουθείται και στην περίπτωση Ελλήνων πολιτών των οποίων τα στοιχεία 
(όνομα, επώνυμο ή ημερομηνία γέννησης) που έχουν καταχωρισθεί στα Μητρώα 
Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε αναντιστοιχία με τα 
αναγραφόμενα στο επιδεικνυόμενο ταυτοποιητικό έγγραφο ( Ελληνικό Διαβατήριο 
σε ισχύ ή Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας).

 Το πιστοποιητικό περιέχει κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή για την προστασία 
του από πλαστογράφηση και τον έλεγχο εγκυρότητας του. Όταν γίνεται έλεγχος στο 
πιστοποιητικό από ειδική εφαρμογή, σαρώνεται ο κωδικός QR και γίνεται η 
επαλήθευση της υπογραφής. 

 Δεν απαιτείται επικύρωση ή κάποια άλλη επισήμανση γνησιότητας.

 Η έκδοση του πιστοποιητικού, στην περίπτωση του εμβολιασμού, είναι δυνατή το 
νωρίτερο την επόμενη ημέρα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάλογα με το 
είδος του εμβολίου.

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

Για την εξυπηρέτησή σας,  οι οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής έκδοσης 
ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 ενσωματώθηκαν στο εγχειρίδιο χρήσης της Θυρίδας. 
Το εγχειρίδιο παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα των θυρίδων https://thyrides-

https://thyrides-kep.services.gov.gr/
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kep.services.gov.gr/. Στην ίδια σελίδα είναι αναρτημένες και σχετικές ερωτήσεις-
απαντήσεις.

Η έναρξη της διαδικασίας στα ΚΕΠ ξεκινά από την Τρίτη 1/6/2021.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας 
Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

Δ. Κοντογιώργης

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Υπηρεσιών 
μιας Στάσης

Κ. Καπαρός

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)
6. Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης: govgr@mindigital.gr
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