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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ
LOCKDOWN (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ)
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που δύναται να παρασχεθούν στους πολίτες
διακρίνονται σε άμεσες και έμμεσες. Οι έμμεσες παρέχονται με
καθυστέρηση δύο ή το πολύ τριών ημερών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ληξιαρχική πράξη γάμου*



Ληξιαρχική πράξη συμφώνου
συμβίωσης*


Πιστοποιητικό ιθαγένειας
http://www.gov.gr



Ληξιαρχική πράξη γέννησης*




Πιστοποιητικό γέννησης
Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης



Ληξιαρχική πράξη θανάτου*


Υπεύθυνες Δηλώσεις


Εξουσιοδοτήσεις

*για γεγονότα μετά το 2013
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ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) (μέσω του Κeplive και σχετική πληροφόρηση στον
σύνδεσμο :
https://www.gsis.gr/sites/default/files/myKEPlive/odigiesXrisis.pdf

http://www.gov.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΚΑ (e-efka) – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ


Απονομή κύριας σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου



Μεταβίβαση κύριας σύνταξης λόγω θανάτου
ασφαλισμένου



Παραστατικά εξόδων κηδείας



Πληρωμή εξόδων κηδείας

http://www.efka.gov.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΑΕΔ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ


Έκδοση & Ανανέωση Κάρτας Ανεργίας (Άμεσα)



Βεβαιώσεις Χρόνου Ανεργίας (Άμεσα)



Αιτήσεις Επιδομάτων (π.χ. Εποχικό Βοήθημα)

http://www.oaed.gr/e-yperesies

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ & ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ –
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:


Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης



Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης

http://www.solon.gr
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Πιστοποιητικό περί μη προσβολής / αμφισβήτησης
κληρονομικού δικαιώματος

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΑΔΕ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ


Απόδοση κλειδάριθμου ηλεκτρονικά



Ηλεκτρονικά παράβολα (από το e-paravolo)

http://www.aade.gr/kleidarithmosmyaadelive
https://www1.gsis.gr/sgsisapps/
eparavolo/public/welcome.htm

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ραντεβού για επίδοση / ανανέωση άδειας διαμονής

https://portal.immigration.gov.gr/login

Γενικότερα οι ανωτέρω υπηρεσίες και πολλές ακόμη στο gov.gr
κατηγοριοποιούνται παρακάτω:
Κατηγορίες Υπηρεσιών
Γεωργία και κτηνοτροφία
Διαδικασίες, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις για την γεωργική,
κτηνοτροφική ή αλιευτική σας δραστηριότητα.
Δικαιοσύνη
Νομοθεσία, δικαστικό σύστημα, έκδοση εγγράφων κ.ά.
Εκπαίδευση
Διαδικασίες για την εγγραφή και φοίτηση σε όλες τις εκπαιδευτικές
βαθμίδες.
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Επιχειρηματική δραστηριότητα
Υπηρεσίες για να ξεκινήσετε και να μεγαλώσετε την επιχείρησή σας.
Εργασία και ασφάλιση
Εργαλεία και υπηρεσίες για την αναζήτηση εργασίας, την ασφάλιση και
τη συνταξιοδότησή σας.
Οικογένεια
Διαδικασίες και έκδοση εγγράφων για όλα τα γεγονότα της ζωής σας.
Περιουσία και φορολογία
Οδηγίες και υπηρεσίες για τη διαχείριση της περιουσίας σας και τη
φορολογία.
Πολίτης και καθημερινότητα
Υπηρεσίες για τις επαφές σας με το δημόσιο και την παραμονή των
πολιτών τρίτων χωρών.
Πολιτισμός, αθλητισμός και τουρισμός
Υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου, διαδικασίες για εσωτερικό και
εξωτερικό τουρισμό.
Στράτευση
Διαδικασίες για τη θητεία και τις στρατιωτικές σχολές, υπηρεσίες για
ένστολους και απόστρατους.
Υγεία και πρόνοια
Διαδικασίες για την ατομική και δημόσια υγεία, υπηρεσίες για
φάρμακα, νοσηλεία και επιδόματα.

