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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 
 

Δελτίο Τύπου 

Παραλαβή πιστοποιητικών από τον Δήμο Ιλίου με on line διαδικασία  

Οκτώ (8) πιστοποιητικά μπορούν στο εξής να παραλαμβάνουν οι δημότες του Ιλίου, on line με 

απλή διαδικασία από τον υπολογιστή τους, μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης της 

δημόσιας διοίκησης, ΕΡΜΗΣ. Συγκεκριμένα, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ιλίου (www.ilion.gr) 

ή απευθείας από την πύλη ΕΡΜΗΣ (www.ermis.gov.gr) μπορούν να αποκτούν στο e-mail τους ή  

με συστημένη επιστολή, χωρίς πρόσθετες διαδικασίες και χωρίς φυσική παρουσία, τα εξής 

πιστοποιητικά:  

1. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο) για πολίτες που έχουν 

παντρευτεί στο εξωτερικό.  

2. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο) για πολίτες που 

έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό.  

3. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο) για πολίτες που έχουν 

κάποιον συγγενή θανών στο εξωτερικό.  

4. Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο) 

5. Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο) 

6. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο) 

7. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο) 

8. Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρα 

Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού 

 

Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για μια σειρά από υπηρεσίες 

της δημόσιας διοίκησης, παραλαμβάνοντας το αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ.) είτε 

μέσα από την ηλεκτρονική θυρίδα (προσωπικός αποθηκευτικός χώρος στο ΕΡΜΗΣ), είτε κατόπιν 

επικοινωνίας/προσυνεννόησης από το ΚΕΠ του Δήμου Ιλίου, όπως: άνοιγμα οικογενειακής 

μερίδας λόγω γάμου, αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ.), βεβαιώσεις χρόνου 

ασφάλισης στο ΙΚΑ, βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ, εγγραφή στο δημοτολόγιο, 

μεταδημοτεύσεις, χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου, χορήγηση αντιγράφου 

ληξιαρχικής πράξης γέννησης, χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου, χορήγηση 

αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης, χορήγηση βεβαίωσης αρχικής ηλεκτροδότησης από τη 

ΔΕΗ, χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, χορήγηση εξόδων κηδείας και καταβολή 

ανείσπρακτων συντάξεων από τον ΟΓΑ, χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, 

χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων, χορήγηση 

πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης κ.ά. 

 

Ίλιον, 02.04.2020 
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Οδηγίες για υποβολή αιτήσεων μέσω ΕΡΜΗ 

 

Βήμα 1: Κάνετε εισαγωγή στην πύλη Ερμής (www.ermis.gov.gr) 

Βήμα 2: Επιλέγετε «Σύνδεση» (πάνω αριστερά) 

Βήμα 3: Επιλέγετε «Είσοδος με κωδικούς Taxis» 

Βήμα 4: Εισάγετε τους κωδικούς σας στο Taxis (username και password) 

Βήμα 5: Επιλέγετε «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες κατηγορίας 01 ή 02» 
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