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Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Πιστοποιητικών και 

Αντιγράφων



ΓΕΝΙΚΑ

 ΜΕΡΟΣ 1: Καθορίζονται λεπτομέρειες για το σύστημα της ηλεκτρονικής 

υποβολής δικαιολογητικών

 Διευκρινίζεται ο τρόπος εγγραφής στο σύστημα

 Διευκρινίζεται ο τρόπος διεκπεραίωσης 

 Σημαντικό: καθιστά υποχρεωτική την χρήση του συστήματος από τους 
λοιπούς φορείς.

 ΜΕΡΟΣ 2: Πιστοποιητικά και Αντίγραφα

 Καθορίζεται ο τρόπος αίτησης – έκδοσης – παράδοσης

 Για πρώτη φορά το ΓΕΜΗ θα παρέχει υπηρεσίες προς κάθε ενδιαφερόμενο.

 Αποκλειστικά ηλεκτρονικά.



ΒΗΜΑ 1: ΕΓΓΡΑΦΉ

 Η εγγραφή γίνεται άπαξ με αίτηση του ενδιαφερομένου. 

 Στο όνομα του ενδιαφερομένου δημιουργείται προσωπικός 
λογαριασμός στο σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών και 
αντιγράφων. 

 Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται μέσω του συστήματος κωδικό όνομα 
χρήστη και κωδικός πρόσβασης ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε κάθε αίτηση του ενδιαφερομένου για χορήγηση πιστοποιητικών και 
αντιγράφων. 

 Τα στοιχεία τα οποία υποχρεωτικά καταχωρίζει είναι τα στοιχεία 
ταυτότητας ή διαβατηρίου καθώς και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 



ΒΗΜΑ 2: ΑΊΤΗΣΗ

 Αναζήτηση εγγεγραμμένου στο ΓΕΜΗ

 Επιλογή είδους Πιστοποιητικού ή αντιγράφου

 Επιλογή τρόπου Αποστολής

 Ηλεκτρονικά 

 Μέσω Ταχυδρομείου

 Πληρωμή σχετικού Τέλους



ΒΗΜΑ 3Α: ΔΙΕΚΠΕΡΑΊΩΣΗ ΑΠΌ Υ. ΓΕΜΗ

 Αναζητά τις υπο-διεκπεραίωση αιτήσεις

 Προβαίνει στην σχετική έκδοση της βεβαίωσης ή του αντιγράφου

 Υπογράφει ηλεκτρονικά το σχετικό έγγραφο

 Αν πρέπει να αποσταλεί με ταχυδρομείο τότε σημειώνει στο 

σύστημα την ημερομηνία αποστολής

 Ο χρόνος ολοκλήρωσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 10 ημέρες



ΒΗΜΑ 3Β: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

 Έλεγχος συστημικός αν είναι ασφαλές να εκδοθεί αυτόματα

 Αυτόματη παραγωγή του εγγράφου

 Αυτόματη υπογραφή του εγγράφου με πιστοποιητικό πολιτικής 

πιστοποίησης 7



Έλεγχος αν το 
πιστοποιητικό μπορει να 
παραχθεί αυτόματα με 
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ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ


