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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

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Για τεχνικά θέματα
E-mail:  secr-dsdd@gsis.gr

Τηλέφωνο:       213 1333093, επιλογή 3

                

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

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

ΘΕΜΑ: Διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης έκδοσης ψηφιακής 
χρεωστικής κάρτας (freedom pass)

Σας ενημερώνουμε, ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων - Υγείας – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Επικρατείας  με θέμα: «Καθορισμός 
του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων 
για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (A’ 
118) και της διαδικασίας έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και πίστωσης της 
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οικονομικής διευκόλυνσης, και ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων εκκαθάρισης και 
κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.» (ΦΕΚ 3194/Β/2021).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω ΚΥΑ, η διαδικασία έκδοσης ψηφιακής 
χρεωστικής κάρτας (freedom pass) παρέχεται και μέσω των ΚΕΠ. Επισημαίνεται ότι η 
πρόσβαση επιτρέπεται σε υπαλλήλους ΚΕΠ που έχουν Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και 
είναι χρήστες των Θυρίδων ΚΕΠ. Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ εισέρχονται στην εφαρμογή μέσω 
του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των Κ.Ε.Π. (back-office) – Εξωτερικές 
Εφαρμογές κατόπιν αυθεντικοποίησης με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης. 

Στη συνέχεια ο/η υπάλληλος:

1. Καταχωρίζει στα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα τα εξής στοιχεία του 
φυσικού προσώπου: α) τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή 
τον προσωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή τον 
Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού 
(Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και β) τα στοιχεία επικοινωνίας του, και ειδικότερα τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και αιτείται 
έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού για 
λογαριασμό του φυσικού προσώπου.

2. H ανωτέρω διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δύναται να 
πραγματοποιείται και με εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του φυσικού 
προσώπου.

3. Εκτυπώνει την αίτηση, η οποία υπογράφεται από τον πολίτη και ακολούθως 
προχωρά στην οριστική υποβολή του αιτήματος στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 Η αρμοδιότητα των ΚΕΠ εξαντλείται στην υποβολή της ως άνω αίτησης.

 Η υποβολή της αίτησης είναι δυνατή το νωρίτερο την επόμενη ημέρα της 
ολοκλήρωσης της πρώτης δόσης εμβολιασμού ή της ολοκλήρωσης εμβολιασμού 
εφόσον το εμβόλιο είναι μονοδοσικό στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος 
Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Για την εξυπηρέτησή σας, επισυνάπτεται εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής 
έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας (freedom pass). 

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι:

 Για τεχνικά ζητήματα μπορείτε να επικοινωνείτε με το 213-1333093, επιλογή 3 και 
στα email: secr-dsdd@gsis.gr.

 Το εγχειρίδιο παραμένει αναρτημένο στις ηλεκτρονικές ανακοινώσεις του 
πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των Κ.Ε.Π. (back-office) 
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Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ως άνω οδηγιών από τη λήψη του 
παρόντος εγγράφου.

H Προϊσταμένη της Δ/νσης Υποστήριξης 
Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης

Β. Τζοβλά

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Υπηρεσιών 
μιας Στάσης

Κ. Καπαρός

Εσωτερική διανομή
1.Γραφείο Υπουργού
2.Γραφείο Υφυπουργού
3.Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4.ΓΓΠΣ Τμήμα Β’- Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης της Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (για ανάρτηση στις ηλεκτρονικές ανακοινώσεις)
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