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Ψηφιακή διακυβέρνηση 
 
 
Με τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή ψηφιακή διακυβέρνηση χαρακτηρίζεται γενικά η εισαγωγή των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), κυρίως του διαδικτύου, στη δημόσια διοίκηση και οι νέες διοικητικές πρακτικές, τις 
οποίες οι τεχνολογίες αυτές εισήγαγαν (ελληνική έκδοση Wikipedia, επίσκεψη 15-4-2022). 
Στην Ελλάδα η επίσημη ιστοσελίδα ψηφιακής διακυβέρνησης είναι η https://www.gov.gr/ 
 
Ιστορική αναδρομή: 
Ο πρόδρομος της ψηφιακής διακυβέρνησης, υπό την έννοια ότι βασικός σκοπός αυτής είναι η απλούστευση των συναλλαγών 
μεταξύ δημοσίου και πολιτών (αλλά και ιδιωτικού τομέα και πολιτών) και η μείωση, ει δυνατόν και η εξάλειψη, της 
γραφειοκρατίας, ήταν και συνεχίζει ακόμη να είναι ο νόμος 1599/1986, ο νόμος των Υπεύθυνων Δηλώσεων. Τα «προνόμια» 
που αυτός ο νόμος εισήγαγε από το 1986 είναι πολλά και ποικίλα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, που ακόμη και σήμερα 
πολλοί δεν το γνωρίζουν: Ο ίδιος ο πολίτης μπορεί να επικυρώσει μόνος του την πιστότητα των φωτοαντιγράφων που 
καταθέτει οπουδήποτε. Τα επισυνάπτει σε μια υπεύθυνη δήλωση, στην οποία γράφει «Δηλώνω ότι τα επισυναπτόμενα στην 
παρούσα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων που έχω στην κατοχή μου.» Τόσο απλά. 
Και κανείς δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας δεν μπορεί να του αρνηθεί να παραλάβει τη δήλωσή του και να του δώσει αριθμό 
πρωτοκόλλου (αυτό είναι που εξασφαλίζει τον πολίτη). Ποιος το λέει αυτό; Ο ίδιος νόμος, ο 1599/86. 
Δείτε περισσότερα εδώ: http://theodoros.gr/docs/20dikaiwmata.doc 
 
Σχετικά πρόσφατα (2020) εκδόθηκε εγκύκλιος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Α.Π. 9134/10-4-2020) με θέμα 
«Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών και 
επιχειρήσεων» στην οποία, μεταξύ άλλων, σταχυολογούνται νομοθετήματα, τα οποία θεσμοθέτησαν την αποδοχή ψηφιακώς 
διακινούμενων εγγράφων. 
Δείτε την εγκύκλιο εδώ. 
 
 

----------------- 
 

Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης / Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου 
 
Θα δούμε δύο παραδείγματα διαδικασιών ψηφιακής διακυβέρνησης, τα οποία μπορούν να μας χρησιμεύσουν στις 
συναλλαγές μας με το δημόσιο και όχι μόνο. 
Το πρώτο αφορά στην έκδοση ψηφιακής Υπεύθυνης Δήλωσης και το δεύτερο την Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου. 
Το πρώτο είναι γνωστό και δεν χρειάζεται εξήγηση. 
Η ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορούμε είτε 
να την αποστείλουμε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσουμε και να την καταθέσουμε σε δημόσια υπηρεσία.  
 
Και για τις δύο αυτές περιπτώσεις, αλλά και γενικότερα για αυτές τις υπηρεσίες, χρειαζόμαστε τους κωδικούς πρόσβασής μας 
στο TaxisNet καθώς και το κινητό μας, γιατί θα μας στέλνονται κωδικοί επιβεβαίωσης, τους οποίους θα πρέπει να 
πληκτρολογούμε κατά τη διαδικασία. 
 
  

https://www.gov.gr/
http://theodoros.gr/docs/20dikaiwmata.doc
https://www.secdigital.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/99%CE%A0%CE%A546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A0-%CE%A5%CE%9F%CE%99.pdf
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Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης 
Ανοίγουμε τον φυλλομετρητή μας και μπαίνουμε στη σελίδα 
https://www.gov.gr/ 

 
Στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογούμε τον όρο «υπεύθυνη 
Δήλωση» και κάνουμε κλικ στον μεγεθυντικό φακό… 
 

Θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης: 

 
Επιλέγουμε «Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης». 
 

Θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα: 

 
Στο κάτω μέρος της οποίας υπάρχει το κουμπί «Είσοδος στην 
υπηρεσία»: 

 
Κάνουμε κλικ στο κουμπί αυτό… 

Εμφανίζεται η σελίδα: 

 
Κάνουμε κλικ στο «Υπεύθυνη Δήλωση». 
Εμφανίζεται το κουμπί «Επιλογή»: 

 
Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Επιλογή». 
 

Θα εμφανιστεί η σελίδα της ταυτοποίησης: 

 
Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Σύνδεση». 

Εμφανίζεται η σελίδα με τις διαθέσιμες επιλογές ταυτοποίησης: 

 
Επιλέγουμε όποια μας βολεύει. Στο παράδειγμα επιλέξαμε ΓΓΠΣ. 
 

  

https://www.gov.gr/
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Εμφανίζεται η σελίδα αυθεντικοποίησης χρήστη: 
 

 
Πληκτρολογούμε τα στοιχεία μας (κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet) 
και πατάμε «Σύνδεση» 
 

Εμφανίζεται ένα ενημερωτικό παράθυρο: 

 
Πατάμε «Αποστολή» 
 

Μας ρωτάει αν είναι σωστά τα στοιχεία μας: 

 
Πατάμε «Επιβεβαίωση» 
 

Εμφανίζεται η ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση για να την 
συμπληρώσουμε: 

 
Συμπληρώνουμε τα στοιχεία που ζητούνται και πατάμε «Συνέχεια». 
 

Εμφανίζεται η σελίδα στην οποία μας ζητάει να πληκτρολογήσουμε 
το κείμενο της ΥΔ (αυτό που δηλώνουμε υπευθύνως): 

 
Το πληκτρολογούμε και πατάμε «Συνέχεια». 

Εμφανίζεται η σελίδα στην οποία μας ζητάει τα στοιχεία τον 
αποδέκτη της ΥΔ (σε ποιον την καταθέτουμε): 

 
Πληκτρολογούμε τα στοιχεία του αποδέκτη και πατάμε «Συνέχεια».  
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Εμφανίζεται ολοκληρωμένη η ΥΔ σε προεπισκόπηση: 

 
Σιγουρευόμαστε ότι όλα είναι σωστά και πατάμε «Έκδοση». 
 
Ένας κωδικός επιβεβαίωσης στέλνεται στο κινητό μας. Τον 
πληκτρολογούμε στο πλαίσιο που εμφανίζεται: 

 
Και πατάμε «Επιβεβαίωση». 
 

Εκδίδεται η Υπεύθυνη Δήλωσή μας: 

 
Μπορούμε να την αποθηκεύσουμε ως αρχείο τύπου pdf (μπλε κουμπί 
«Αποθήκευση») και στη συνέχεια να τη στείλουμε με email στον φορέα 
για τον οποίο προορίζεται. 
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Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου 

 
Ανοίγουμε τον φυλλομετρητή μας και μπαίνουμε στη σελίδα 
https://www.gov.gr/ 

 
Στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογούμε τον όρο «ψηφιακή 
βεβαίωση εγγράφου» και κάνουμε κλικ στον μεγεθυντικό φακό… 
 

Θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα με τα αποτελέσματα της 
αναζήτησης: 

 
Επιλέγουμε «Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου». 
 

Θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα: 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μπορούμε να εκδώσουμε Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου θα πρέπει να έχουμε εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, 
ώστε να επιβεβαιώσουμε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου μας. Είναι μια διαδικασία που γίνεται άπαξ. 
 

Κάνουμε κλικ στη φράση «Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας» 
 

  

https://www.gov.gr/
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Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (γίνεται άπαξ) 

(Χρειαζόμαστε τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και να έχουμε δίπλα μας το κινητό μας τηλέφωνο) 
Εμφανίζεται η σελίδα του ΕΜΕπ: 

 
Στο κάτω μέρος της οποίας υπάρχει το κουμπί «Είσοδος στην 
υπηρεσία»: 

 
Κάνουμε κλικ στο κουμπί αυτό… 

Εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα με διάφορες πληροφορίες: 

 
Στο κάτω μέρος της υπάρχει ένα κουτάκι που πρέπει να επιλέξουμε 
(ότι ενημερωθήκαμε για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα) για να ενεργοποιηθεί το κουμπί «Συνέχεια»: 

 
 

Εμφανίζεται η σελίδα, όπου δηλώνουμε αριθμό κινητού, email, σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση διαμονής και τσεκάρουμε αν 
θέλουμε να επικοινωνούν οι φορείς Δημόσιας Διοίκησης μαζί μας ηλεκτρονικά όπως και αν θέλουμε οι δημόσιοι φορείς να μας 

επιδίδουν/κοινοποιούν διοικητικές πράξεις ή άλλα δημόσια έγγραφα: 

 
 

Αφού τελειώσουμε με την εγγραφή στο ΕΜΕπ, πηγαίνουμε ξανά στη σελίδα της ψηφιακής βεβαίωσης εγγράφου είτε μέσω της 
αρχικής σελίδας του gov.gr είτε κατευθείαν, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou 
  

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou
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Έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης εγγράφου: 
Ανοίγουμε τον φυλλομετρητή μας και μπαίνουμε στη σελίδα 
https://www.gov.gr/ και αναζητούμε τη συγκεκριμένη υπηρεσία ή 
μπαίνουμε κατευθείαν, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-
eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou 
 
Θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα: 

 
Στο κάτω μέρος της οποίας υπάρχει το κουμπί «Είσοδος στην υπηρεσία»: 

 
Κάνουμε κλικ στο κουμπί αυτό… 

Θα μας ζητηθεί ταυτοποίηση (παρόμοια με τη διαδικασία της 
Ψηφιακής Υπεύθυνης Δήλωσης που είδαμε παραπάνω). 
 
Μετά την ταυτοποίηση και την επισκόπηση των στοιχείων 
μας, εμφανίζεται η σελίδα με τα στοιχεία του υπογράφοντος 
(τα δικά μας): 
 

 
Πατάμε το κουμπί «Συνέχεια». 
 

Εμφανίζεται η σελίδα που μας ζητάει να επιλέξουμε το προς υπογραφή 
έγγραφο που θέλουμε (πρέπει να είναι σε μορφή pdf): 

 
Επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να «υπογράψουμε» και πατάμε 
συνέχεια. 
 

Θα σταλεί στο κινητό μας κωδικός επιβεβαίωσης: 

 
 Τον εισαγάγουμε και πατάμε επιβεβαίωση. 
 

Εκδίδεται το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφό μας: 

 
 

https://www.gov.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou

