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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Κοινό ∆ελτίο Τύπου των Υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και της 

Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας 

 

Μέσω του gov.gr η εξυπηρέτηση του πολίτη από τους ∆ήµους 

 

Τη δυνατότητα να παρέχουν ψηφιακές 

υπηρεσίες στους δηµότες τους µέσα από 

το σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον του 

gov.gr έχουν πλέον οι ∆ήµοι της χώρας. 

Σύµφωνα µε όσα σχεδίασαν, υλοποίησαν 

και υπέγραψαν σε ΚΥΑ οι Υπουργοί 

Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, Επικρατείας 

και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός 

Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας και ο Υφυπουργός Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Θοδωρής 

Λιβάνιος, σε κάθε ∆ήµο της χώρας παρέχονται ψηφιακές θυρίδες του gov.gr. Έτσι, 

εισάγεται ένας ψηφιακός τρόπος επικοινωνίας του δηµότη µε τον ∆ήµο του, ενώ 

ταυτόχρονα εγκαινιάζεται µια νέα γενιά οµογενοποιηµένων δηµοτικών ψηφιακών 

υπηρεσιών. 

Οι θυρίδες των ∆ήµων στο gov.gr προσφέρουν 3 βασικές λειτουργίες: 

1. Έκδοση πιστοποιητικών αρµοδιότητας των ∆ήµων χωρίς την ανάγκη φυσικών 

υπογραφών και σφραγίδων. Τα πιστοποιητικά αυτά είναι έγκυρα σε 

φυσική αλλά και σε ψηφιακή µορφή, τόσο στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση όσο και 

κατά την προσκόµισή τους σε ιδιωτικούς φορείς. 

2. Υποδοχή και διεκπεραίωση αιτήσεων δηµοτών από το gov.gr, µε πρώτη 

υπηρεσία τη Βεβαίωση Μόνιµης Κατοικίας  

3. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση και έκδοση πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα 

σε διαδικασίες των ∆ήµων και παρέχονται από το gov.gr 

Τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών µέσω του gov.gr παρακολούθησαν στο ∆ήµο 

Παλαιού Φαλήρου (από τον οποίο ξεκίνησε η διάθεση της υπηρεσίας) ο Υπουργός 

Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός 



 

 

Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας και ο Υφυπουργός Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Θοδωρής 

Λιβάνιος, µαζί µε τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας ∆ηµήτρη 

Παπαστεργίου, τον ∆ήµαρχο Παλαιού Φαλήρου Γιάννη Φωστηρόπουλο και τον 

Γενικό Γραµµατέα Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Λεωνίδα Χριστόπουλο.  

Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από την Γενική Γραµµατεία 

Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και Απλούστευσης ∆ιαδικασιών και το Εθνικό ∆ίκτυο 

Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε∆ΥΤΕ ΑΕ – GRNET) µε την υποστήριξη 

εφαρµογών της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, του Υπουργείου Εσωτερικών 

και της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας. 

Η έκδοση πιστοποιητικών των ∆ήµων µέσω του gov.gr έρχεται να προστεθεί στις 

κοινές δράσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν τα δύο τελευταία χρόνια τα Υπουργεία 

Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και Εσωτερικών για την ψηφιοποίηση υπηρεσιών των 

∆ήµων. Υπενθυµίζεται ότι έχουν προηγηθεί και ήδη παρέχονται ψηφιακά µέσω του 

gov.gr απευθείας στους πολίτες, οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

• Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης 

• Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης 

• Έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας 

• Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών 

• Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης 

• Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάµου 

• Έκδοση ληξιαρχικής πράξης συµφώνου συµβίωσης 

• Έκδοση ληξιαρχικής Θανάτου  

Με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, σταδιακά θα 

ψηφιοποιούνται νέες διαδικασίες και θα εντάσσονται στις θυρίδες. 

Μέχρι στιγµής, έχουν ενεργοποιηθεί θυρίδες για 28 δήµους: Αγίας Βαρβάρας, 

Αγρινίου, Αίγινας, Αρταίων, Βόλβης, ∆ράµας, ∆ιρφύων Μεσσαπίων, Ελλασόνας, 

Ελευσίνας, Ευρώτα, Ηρακλείου, Ιεράπετρας, Καλαµαριάς, Κορίνθου, Λεβαδέων, 

Ληξουρίου, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Μεσολογγίου, 

Μυλοποτάµου, Νίκαιας –  Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Ξανθης, Ξυλοκάστρου, Παλαιού 

Φαλήρου, Πειραιά, Πυλαίας Χορτιάτη, Πύργου, Σουφλίου, Ωραιοκάστρου. Τις 

επόµενες ηµέρες αναµένεται η ενεργοποίηση των θυρίδων σε επιπλέον 46 ∆ήµους 

που ήδη έχουν υποβάλει σχετικό αίτηµα. Οι υποδοµές και οι εφαρµογές έχουν ήδη 

δηµιουργηθεί και για τους 322 ∆ήµους της χώρας. 



 

 

Οι θυρίδες του gov.gr αποτελούν την δεύτερη οριζόντια εφαρµογή που παρέχεται 

στους ∆ήµους µετά την υπηρεσία των ψηφιακών ραντεβού, myDimos.Live.gov.gr 

όπου οι πολίτες επιλέγουν την υπηρεσία που επιθυµούν να εξυπηρετηθούν µε φυσική 

παρουσία, τηλεφωνική επικοινωνία ή τηλεδιάσκεψη. 
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