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ΘΕΜΑ: «Κατεπείγοντα μζτρα για την αντιμετϊπιςη των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ του
κορωνοϊοφ COVID-19, τη ςτήριξη τησ κοινωνίασ και τησ επιχειρηματικότητασ και τη διαςφάλιςη
τησ ομαλήσ λειτουργίασ τησ αγοράσ και τησ δημόςιασ διοίκηςησ».
ΧΕΣ: (α) Ν. 4058/2012 (Αϋ 63), όπωσ ιςχφει.
(β) Αρικμ. 641.36-2/12 κ.υ.α. (Βϋ 1338), όπωσ ιςχφει.
(γ) Η από 20-03-2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Κατεπείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ
των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ και τθσ
επιχειρθματικότθτασ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ και τθσ δθμόςιασ
διοίκθςθσ» (Αϋ 68).
(δ) Σο Αρικ Πρωτ. 2152.20-5/18592/2020/16-03-2020 ζγγραφό μασ.
1.
ε ςυνζχεια του (δ) ςχετικοφ, ςασ γνωρίηουμε ότι ςφμφωνα με το άρκρο 27 τθσ (γ) όμοιασ, οι
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75) μποροφν να ςυντάςςονται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι
Πφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (www.gov.gr), μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi»1. Οι θλεκτρονικζσ
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτζσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 24 τθσ ΠΝΠ
και ςυγκεκριμζνα κατόπιν αυκεντικοποίθςθσ του χριςτθ (φυςικό πρόςωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ι
ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ νομικοφ προςϊπου) με χριςθ των προςωπικϊν κωδικϊν – διαπιςτευτθρίων τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Ψθφιακισ
Διακυβζρνθςθσ (taxisnet).
2.
Σα ζγγραφα που κα εκδίδονται κατ’ αυτόν τον τρόπο φζρουν μοναδικό αναγνωριςτικό
αρικμό επαλικευςθσ και προθγμζνθ ι εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Τπουργείου Ψθφιακισ
Διακυβζρνθςθσ και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τουσ Φορείσ του Δθμοςίου και του ευρφτερου
Δθμοςίου τομζα είτε ωσ θλεκτρονικά ζγγραφα διακινοφμενα με χριςθ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και
Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ), χωρίσ να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική ςφραγίδα είτε ωσ
ζντυπα ζγγραφα, εφόςον εκτυπωκοφν από τθν προαναφερόμενθ διαδικτυακι εφαρμογι, χωρίσ περαιτζρω
διατυπϊςεισ ή διαδικαςία επικφρωςησ.
3.
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε όπωσ ενθμερϊςετε τα μζλθ ςασ ότι θ ωσ άνω
περιγραφόμενθ διαδικαςία κα πρζπει να τθρείται απαρζγκλιτα για τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ που υποβάλλουν
ωσ δικαιολογθτικό για τθν ζκδοςθ αδειϊν/τροποποιιςεων αδειϊν/ανανεϊςεων αδειϊν παροχισ υπθρεςιϊν
1

https://dilosi.services.gov.gr/

αςφαλείασ του (α) ςχετικοφ από λήψεωσ του παρόντοσ εγγράφου και τουλάχιςτον μζχρι την άρςη των
μζτρων προςταςίασ που αφοροφν τον κορωνοϊό COVID-19. Ομοίωσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 2 παρ. 2 του ίδιου νόμου, κα πρζπει να εξαςφαλίηεται από τισ διαχειρίςτριεσ/πλοιοκτιτριεσ εταιρείεσ
ότι θ διλωςθ – βεβαίωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ παροχισ υπθρεςιϊν αςφαλείασ ζχει
εκδοκεί με τθν ίδια διαδικαςία προτοφ ο φάκελοσ με τα δικαιολογθτικά υποβλθκεί ςτθν Τπθρεςία μασ.
4.
Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που δεν τθρθκεί θ προαναφερόμενθ διαδικαςία, οι
υποβλθκζντεσ φάκελοι κα κεωροφνται ελλιπείσ και οι υπόψθ διοικθτικζσ πράξεισ δεν κα εκδίδονται μζχρι
αποκατάςταςισ τουσ. Σα διαλαμβανόμενα του (δ) όμοιου εξακολουκοφν να ιςχφουν.
5.
Παρακαλοφμε για τθν ενθμζρωςι ςασ και τισ δικζσ ςασ άμεςεσ ενζργειεσ ωσ προσ τθν
ενθμζρωςθ των μελϊν ςασ, προκειμζνου αποφευχκοφν άςκοπεσ κακυςτεριςεισ και ταλαιπωρία των
ςυναλλαςςομζνων με τθν Τπθρεςία μασ.Ο Διευθυντήσ
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