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ΘΓΜΑ: «Υνήζε ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο θαη Ανηζμμύ Δηαδηθηοαθήξ 

Ακάνηεζεξ (ΑΔΑ) γηα ηε δηαθίκεζε δημηθεηηθώκ εγγνάθςκ».  
   

Βαζηθή πνμτπυζεζε γηα ηεκ απμηειεζμαηηθυηενε θαη απμδμηηθυηενε 

ιεηημονγία ηεξ Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ, ηεκ επίζπεοζε ημο δημηθεηηθμφ ένγμο θαη 

ηε βειηίςζε ηεξ πμηυηεηαξ ηςκ πνμζθενυμεκςκ ζημοξ πμιίηεξ οπενεζηχκ, 

απμηειεί ε πνήζε γεκηθυηενα Τεπκμιμγηχκ Πιενμθμνηθήξ θαη Γπηθμηκςκηχκ 

(ΤΠΓ) θαη εηδηθυηενα ημο ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο γηα ηεκ επηθμηκςκία 

μεηαλφ ηςκ δεμμζίςκ οπενεζηχκ αιιά θαη μεηαλφ αοηχκ θαη ηςκ πμιηηχκ. 

Ακ θαη ημ ηζπφμκ ζεζμηθυ πιαίζημ οπμζηενίδεη ηε πνήζε Τ.Π.Γ. θαη ηε 

δηαθίκεζε εγγνάθςκ με ειεθηνμκηθυ ηαποδνμμείμ1 απυ ηηξ δεμυζηεξ οπενεζίεξ 

θαη ημοξ θμνείξ ημο δεμυζημο ημμέα, δεκ έπεη αθυμε ακαπηοπζεί ζημκ 

απαηημφμεκμ βαζμυ μ ηνυπμξ αοηυξ ακηαιιαγήξ ζημηπείςκ. 

Η εκηαηηθμπμίεζε ηεξ πνήζεξ ημο ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο γηα 

ηε δηαθίκεζε εγγνάθςκ, επηβάιιεηαη ζήμενα θαη γηα ιόγμοξ ελμηθμκόμεζεξ 

πόνςκ, με ηεκ απμθογή ηεξ πνήζεξ εθηοπςηώκ, ζοζθεοώκ ζάνςζεξ 

(scanners), πανηημύ, μειακηώκ θ.ιπ., δεδμμέκςκ ηςκ δοζμεκώκ 

                                                 
1
 Ηιεθηνμκηθυ Ταποδνμμείμ είκαη θάζε μήκομα με θείμεκμ, θςκή, ήπμ ή εηθυκα πμο 

απμζηέιιεηαη μέζς δεμυζημο δηθηφμο επηθμηκςκηχκ, ημ μπμίμ μπμνεί κα απμζεθεφεηαη ζημ 

δίθηομ ή ζημκ ηενμαηηθυ ελμπιηζμυ ημο παναιήπηε έςξ υημο παναιεθζεί απυ αοηυκ. (άνζνμ 

3 κ.3979/2011)   
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μηθμκμμηθώκ ζοκζεθώκ πμο ακηημεηςπίδεη ε πώνα. Γηα κα επηηεοπζεί 

όμςξ ζημκ επηδηςθόμεκμ βαζμό μ ζηόπμξ ηεξ ελμηθμκόμεζεξ πόνςκ, μη 

δεμόζημη οπάιιειμη επηπνόζζεηα ζα πνέπεη κα μεκ εθηοπώκμοκ έγγναθα 

πμο έπμοκ απμζηαιεί με ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ ή ακανηεζεί ζημ 

«Δηαύγεηα» ή ζε άιιμοξ επίζεμμοξ ηζημηόπμοξ, πανά μόκμ ζηηξ 

πενηπηώζεηξ πμο είκαη απμιύηςξ απαναίηεημ γηα ηεκ πνμώζεζε 

δημηθεηηθώκ οπμζέζεςκ. 

Σφμθςκα με ηεκ παν. 1 ημο άνζνμο 10 ημο κ.3979/2011, (Α΄138), ηα 

θοζηθά πνυζςπα θαη ηα ΝΠΙΔ έπμοκ δηθαίςμα κα επηθμηκςκμφκ θαη κα 

ζοκαιιάζζμκηαη με ημοξ θμνείξ ημο δεμυζημο ημμέα με πνήζε Τ.Π.Γ.  Γπίζεξ 

ζφμθςκα με ηεκ παν. 1 ημο άνζνμο 4 ημο ίδημο ςξ άκς κυμμο, μη θμνείξ ημο 

δεμυζημο ημμέα δηαθηκμφκ ή ακηαιιάζζμοκ με πνήζε Τ.Π.Γ., έγγναθα θαη 

δεδμμέκα ζημ πιαίζημ ηεξ άζθεζεξ ηςκ ανμμδημηήηςκ ημοξ θαη γηα ηεκ 

εθπιήνςζε αοηχκ, οπυ ηεκ πνμτπυζεζε υηη ηενμφκηαη μη υνμη αζθαιείαξ ζημ 

επίπεδμ πμο θάζε θμνά επηβάιιεηαη απυ ηε θφζε ηςκ δηαθηκμφμεκςκ 

εγγνάθςκ. 

 

Όπςξ πνμθφπηεη απυ ημ ηζπφμκ ζεζμηθυ πιαίζημ μη δεμυζηεξ 

οπενεζίεξ θαη μη θμνείξ ημο δεμυζημο ημμέα μπμνμφκ κα δηαθηκμφκ έγγναθα 

θαη θάζε είδμοξ πνήζημμ, γηα ηεκ πνμχζεζε ηςκ δημηθεηηθχκ οπμζέζεςκ, 

πιενμθμνηαθυ οιηθυ, με πνήζε ΤΠΓ, ηυζμ υηακ επηθμηκςκμφκ με ελςηενηθμφξ 

απμδέθηεξ, δει. με άιιεξ οπενεζίεξ θαη θμνείξ ημο δεμυζημο ημμέα ή με 

πμιίηεξ, υζμ θαη υηακ επηθμηκςκμφκ με εζςηενηθμφξ απμδέθηεξ, δει. είηε με 

άιιε οπενεζηαθή μμκάδα εκηυξ ημο ίδημο θμνέα, είηε με ηεκ ηενανπία ημοξ. 

 

Πανάιιεια, πνμθεημέκμο κα απιμοζηεοζεί πεναηηένς ε δηαδηθαζία 

ειεθηνμκηθήξ δηαθίκεζεξ ηςκ εγγνάθςκ πανέπεηαη ε δοκαηυηεηα ζφμθςκα με 

ηεκ θείμεκε κμμμζεζία, ακηί κα απμζηέιιεηαη ή κα επηζοκάπηεηαη ημ 

ειεθηνμκηθυ δημηθεηηθυ έγγναθμ κα ακαθένεηαη μυκμ μ Ανηζμυξ Δηαδηθηοαθήξ 

Ακάνηεζεξ (ΑΔΑ) πμο έιαβε ημ έγγναθμ υηακ ακανηήζεθε ζημ Δηαδίθηομ 

ζφμθςκα με ημ κ.3861/2010 (Α΄112), γηα ημ «Πνυγναμμα Δηαφγεηα».2 

 

 
 

  

 

 

 

 

                                                 
2
 Σοκαθήξ ε Απυθαζε ημο Υθοπμονγμφ Δημηθεηηθήξ Μεηαννφζμηζεξ θαη Ηιεθηνμκηθήξ 

Δηαθοβένκεζεξ με ανηζμ.  πνςη. ΓΞ 604/2012 (Γ. Υθ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/μηθ. 10885/2-5-

2012, (ΦΓΚ 1476/Β΄/3-5-2012, ΑΔΑ Β49ΘΦ-7Α2) , ε μπμία εθδυζεθε θαη΄ ελμοζημδυηεζε 

ηεξ παν.7 ημο άνζνμο 6 ημο κ.3861/2010. 
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Γηδηθυηενα: 

α) Δηαθίκεζε εγγνάθςκ με ειεθηνμκηθυ ηαποδνμμείμ 

 

 Τμ κμμμζεηηθυ πιαίζημ έπεη εδχ θαη πμιιά πνυκηα πνμδημνίζεη ηα είδε 

εγγνάθςκ ηα μπμία μπμνμφκ κα δηαθηκμφκηαη με ειεθηνμκηθυ ηαποδνμμείμ, 

θαζχξ θαη ηηξ πνμτπμζέζεηξ ηεξ δηαθίκεζεξ ηςκ εγγνάθςκ αοηχκ ( άνζνμ 14 

ημο Ν.2672/1998, Α΄290).   

 

 Σφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία ηα έγγναθα πμο μπμνμφκ κα 

δηαθηκμφκηαη με ειεθηνμκηθυ ηαποδνμμείμ είκαη ηα ελήξ: 

 

 Μεηαλφ δεμμζίςκ οπενεζηχκ, μπμνμφκ κα δηαθηκμφκηαη ηα πημ θάης 
έγγναθα: 

 

1. Γγθφθιημη 

2. Οδεγίεξ 

3. Γνςηήμαηα 

4. Απακηήζεηξ 

5. Υπενεζηαθά Σεμεηχμαηα 

6. Αηηήζεηξ 

7. Έγγναθεξ Γηζεγήζεηξ  

8. Γκςμμδμηήζεηξ 

9. Γθζέζεηξ  

10. Πναθηηθά 

11. Μειέηεξ 

12. Σηαηηζηηθά Σημηπεία 

13. Με ημ άνζνμ 10 παν. 6 ημο Ν. 3230/2004 (Α΄44) 

πνμζηέζεθακ ζηα ακςηένς έγγναθα θαη μη αηηήζεηξ, πνμζθμνέξ θαη 

δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ ζηηξ δηαδηθαζίεξ πνυζιερεξ πνμζςπηθμφ με 

μπμηαδήπμηε ζπέζε, ζημοξ δηαγςκηζμμφξ ή δηαδηθαζίεξ ακάζεζεξ δεμμζίςκ 

ένγςκ, μειεηχκ, πνμμεζεηχκ, πανμπήξ οπενεζηχκ ή ζε άιιμοξ δηαγςκηζμμφξ 

μη μπμίμη πναγμαημπμημφκηαη βάζεη πνμθήνολεξ. Η δηαθίκεζε ηςκ πημ πάκς 

εγγνάθςκ δεκ επηηνέπεηαη με ειεθηνμκηθά μέζα μυκμ ζηεκ πενίπηςζε πμο 

αοηυ μνίδεηαη απυ εηδηθέξ δηαηάλεηξ ή ηεκ μηθεία πνμθήνολε ή πνυζθιεζε 

ζομμεημπήξ με βάζε εηδηθή αηηημιμγία.  

 

 Μεηαλφ Δεμμζίςκ Υπενεζηχκ θαη Πμιίηε μπμνμφκ κα 
δηαθηκμφκηαη έγγναθα πμο αθμνμφκ ζε: 

 
1. Αηηήζεηξ Πανμπήξ Πιενμθμνηχκ 

2. Απακηήζεηξ ζηηξ αηηήζεηξ Πανμπήξ Πιενμθμνηχκ 
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Σηε δημηθεηηθή πναθηηθή θαη πνμθεημέκμο ε Δεμυζηα Δημίθεζε κα 

ακηαπμθνηζεί ζηηξ ζφγπνμκεξ ακάγθεξ, επηθνάηεζε ε δηαζηαιηηθή ενμεκεία 

ηςκ νοζμίζεςκ θαη δηεονφκζεθακ μη θαηεγμνίεξ ηςκ εγγνάθςκ πμο  

δηαθηκμφκηαη με ειεθηνμκηθυ ηαποδνμμείμ, ηυζμ μεηαλφ δεμμζίςκ οπενεζηχκ 

υζμ θαη μεηαλφ αοηχκ θαη ηςκ πμιηηχκ. 

 

Ωζηυζμ επηζεμαίκεηαη υηη δεκ επηηνέπεηαη ε δηαθίκεζε με ειεθηνμκηθυ 

ηαποδνμμείμ εγγνάθςκ πμο έπμοκ παναθηενηζζεί απυννεηα θαη δεκ 

επηηνέπεηαη ε πνυζβαζε ζε αοηά ζφμθςκα με ημ άνζνμ 5 ημο κ.2690/1999 ή 

πενηιαμβάκμοκ εοαίζζεηα πνμζςπηθά δεδμμέκα, ζφμθςκα με ημ κ. 

2472/1997 (Α΄50).     
 

 Με ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ εθανμμγήξ ημο πνυζθαημο κυμμο 3979/2011 

(Α΄138) «Γηα ηεκ Ηιεθηνμκηθή Δηαθοβένκεζε θαη Λμηπέξ Δηαηάλεηξ», 

ακαμέκεηαη κα δηεονοκζμφκ, πεναηηένς, μη θαηεγμνίεξ εγγνάθςκ πμο ζα 

μπμνμφκ κα δηαθηκεζμφκ με ειεθηνμκηθυ ηαποδνμμείμ μεηαλφ δεμμζίςκ 

οπενεζηχκ θαζχξ θαη μεηαλφ δεμμζίςκ οπενεζηχκ θαη πμιηηχκ. 

 

Δηεοθνηκίδεηαη υηη μη οπενεζηαθέξ μμκάδεξ μπμνμφκ κα ακηαιιάζζμοκ 

μέζς ειεθηνμκηθχκ μεκομάηςκ θαη οπενεζηαθά ή εκεμενςηηθά ζεμεηχμαηα. 

 

Γπίζεξ, μη Υπενεζίεξ  μπμνμφκ κα δηαθηκμφκ / απμζηέιιμοκ ηα έγγναθα 

πμο επηζομμφκ, με ειεθηνμκηθυ ηαποδνμμείμ, πςνίξ κα απαηηείηαη ε ζφκηαλε 

ζοκμδεοηηθμφ δηαβηβαζηηθμφ εγγνάθμο θαη ε ζπεηηθή πιενμθμνία πμο ζα 

πενηειάμβακε ημ δηαβηβαζηηθυ κα εκζςμαηχκεηαη ζημ θείμεκμ ημο 

ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο. 

 

Γηδηθυηενα, ηα μεκφμαηα ημο ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο πμο 

απμζηέιιμκηαη απυ ιμγανηαζμμφξ  ζηειεπχκ δεμμζίςκ οπενεζηχκ 

(οπαιιήιςκ ή Πνμσζηαμέκςκ μνγακηθχκ μμκάδςκ) ή γεκηθά απυ ιμγανηαζμμφξ 

δεμμζίςκ οπενεζηχκ μθείιμοκ κα θένμοκ εκηυξ ημο ζχμαημξ ημο θεημέκμο 

αθνηβή ζημηπεία ημο απμζημιέα  υπςξ μκμμαηεπχκομμ, ζέζε εοζφκεξ, 

οπενεζία/θμνέαξ, ηειέθςκα επηθμηκςκίαξ θαη ανηζμμφξ ηειεμμμημηοπίαξ, 

πνμθεημέκμο κα θαζίζηαηαη εοπενήξ ε δοκαηυηεηα ημο ιήπηε ημο μεκφμαημξ 

κα επηθμηκςκήζεη με μπμημκδήπμηε ηνυπμ με ηεκ οπενεζία πμο απέζηεηιε ημ 

μήκομα. 
 

 Οη δεμυζηεξ οπενεζίεξ οπμπνεμφκηαη πιέμκ κα δηαζέημοκ 

ειεθηνμκηθέξ δηεοζφκζεηξ γηα ηηξ μνγακηθέξ ημοξ μμκάδεξ, Δηεοζφκζεηξ, 

Τμήμαηα θ.ιπ., (βι. θαη Γγθφθιημ ΔΙΑΔΠ/ 21205/31-10-2011, ΑΔΑ: 

45ΒΔΦ-89Φ).  Καηά ζοκέπεηα, ζήμενα πμο οπάνπεη ε δοκαηυηεηα  εφνεζεξ 

ηςκ ειεθηνμκηθχκ δηεοζφκζεςκ ζηηξ μπμίεξ μη οπενεζίεξ επηζομμφκ κα 
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απμζηείιμοκ μπμημδήπμηε απυ ηα έγγναθα ηςκ θαηεγμνηχκ πμο 

πενηγνάθμκηαη παναπάκς, είκαη απυιοηα εθηθηή ε δηαθίκεζε ηςκ εγγνάθςκ 

αοηχκ με ειεθηνμκηθυ ηαποδνμμείμ.  

 

 

 

β) Γκςζημπμίεζε με πνήζε ημο ΑΔΑ ή ηεξ ειεθηνμκηθήξ δηεφζοκζεξ ηςκ 

μεηαδεδμμέκςκ ημο εγγνάθμο  

 

 

 Πεναηηένς, ζηηξ πενηπηχζεηξ πμο θμηκμπμημφκηαη απυ ηεκ Υπενεζία 

ζαξ, είηε πνμξ άιιεξ δεμυζηεξ Υπενεζίεξ θαη θμνείξ ημο δεμυζημο ημμέα, είηε 

πνμξ ηηξ μνγακηθέξ μμκάδεξ ημο θμνέα ζαξ, εγθφθιημη ή δημηθεηηθέξ πνάλεηξ, 

πμο έπμοκ ακανηεζεί ζημ Πνυγναμμα Δηαφγεηα, εθελήξ μπμνείηε κα 

απμζηέιιεηε ζημοξ απμδέθηεξ μυκμ εκεμενςηηθυ ζεμείςμα με ειεθηνμκηθυ 

ηαποδνμμείμ (e-mail), ζημ μπμίμ ζα γκςζημπμηείηε ημκ ΑΔΑ ηεξ 

ζογθεθνημέκεξ ακανηεμέκεξ δημηθεηηθήξ πνάλεξ, με πενηιεπηηθή ακαθμνά ζημ 

ακηηθείμεκμ ημο ζέμαημξ αοηήξ, πςνίξ κα απαηηείηαη πιέμκ ε επηζφκαρε ημο 

ζπεηηθμφ ειεθηνμκηθμφ ανπείμο. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, επεηδή  δεκ δηαθηκείηαη 

ειεθηνμκηθά ημ έγγναθμ ειαπηζημπμηείηαη ηοπυκ θίκδοκμξ παναπμίεζήξ ημο. 

Γπίζεξ, με ημκ θαηά ηα ακςηένς ηνυπμ δηαθίκεζεξ δεκ απαηηείηαη ε ζάνςζε 

ημο εγγνάθμο, ημ θείμεκμ είκαη εοακάγκςζημ θαη δεκ δηαθηκείηαη μεγάιμξ 

υγθμξ πιενμθμνίαξ μ μπμίμξ επηβανφκεη ημ δίθηομ θαη ημ γναμμαημθηβχηημ 

(mail box) θάζε πνήζηε.   
 

 

 Σεμεηχκεηαη υηη, αθυμε θαη ζηεκ πενίπηςζε πμο δεκ οθίζηαηαη ε 

δοκαηυηεηα πνήζεξ ειεθηνμκηθχκ μέζςκ επηθμηκςκίαξ, γηα ηεκ εθανμμγή ηςκ 

ακςηένς, ζα απμζηέιιεηαη ζπεηηθή επηζημιή, ζηεκ μπμία ζα ακαθένεηαη μυκμ 

μ ΑΔΑ ηεξ ακανηεμέκεξ πνάλεξ, με πενηιεπηηθή ακαθμνά ζημ ακηηθείμεκμ 

ημο ζέμαημξ θαη δεκ ζα επηζοκάπημκηαη θςημακηίγναθα αοηήξ. 

 

Γηα ηεκ πεναηηένς δηεοθόιοκζε ηςκ απμδεθηώκ, εθηόξ από ηεκ 

ακαθμνά ημο ΑΔΑ ημο δηαθηκμύμεκμο εγγνάθμο, ζοκηζηάηαη θαη ε 

γκςζημπμίεζε από ημκ απμζημιέα ηεξ ειεθηνμκηθήξ δηεύζοκζεξ όπμο είκαη 

απμζεθεομέκα ηα πιενμθμνηαθά ζημηπεία ημο εγγνάθμο (μεηαδεδμμέκα ημο 

εγγνάθμο) ζηα μπμία μεηαλύ άιιςκ πενηιαμβάκεηαη ημ ζέμα ημο 

εγγνάθμο, μ ηειηθόξ οπμγνάθςκ, μη ζπεηηθέξ ακανηεμέκεξ πνάλεηξ, μ 

ΑΔΑ αιιά πανέπεηαη θαη ε δοκαηόηεηα ιήρεξ ειεθηνμκηθά ημο ίδημο ημο 

εγγνάθμο (βιέπε ακαιοηηθυ πανάδεηγμα ζημ πανάνηεμα 1 ημο πανυκημξ). 
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Με ημκ ηνυπμ αοηυ μ απμζημιέαξ επηηογπάκεη ηε δηαθίκεζε ηεξ 

πιενμθμνίαξ με ημκ πιέμκ απμηειεζμαηηθυ θαη απμδμηηθυ ηνυπμ αθμφ 

πανέπμκηαξ ηεκ ειεθηνμκηθή δηεφζοκζε ηςκ μεηαδεδμμέκςκ ημο εγγνάθμο, 

δίκεη άμεζε πνυζβαζε ζημ ίδημ ημ έγγναθμ θαη απαιιάζζεη ημοξ απμδέθηεξ 

απυ ηε δηαδηθαζία ακεφνεζεξ ημο δηαθηκμφμεκμο εγγνάθμο μέζς ημο ΑΔΑ 

ημο.  

 

Η ειεθηνμκηθή δηεφζοκζε ηςκ μεηαδεδμμέκςκ ημο ακανηεμέκμο 

εγγνάθμο εκημπίδεηαη ςξ ελήξ : Ο πνήζηεξ εηζένπεηαη ζημ δηθηοαθυ ηυπμ 

«http://et.diavgeia.gov.gr» ημο Δηαφγεηα, πιεθηνμιμγεί ημκ ΑΔΑ ημο εκ 

ιυγς εγγνάθμο ζημ πεδίμ με οπυηηηιμ «Ακαδήηεζε με ΑΔΑ» πμο δηαηίζεηαη 

ζηε μεπακή ακαδήηεζεξ ζημ δελί μένμξ ηεξ ηζημζειίδαξ θαη επηιέγεη ημ 

θμομπί «Ακαδήηεζε με ΑΔΑ». 

 

 Σηε ζοκέπεηα, μ απμζημιέαξ ακηηγνάθεη ηεκ ειεθηνμκηθή δηεφζοκζε 

πμο εμθακίδεηαη ζηε γναμμή δηεοζφκζεςκ ημο θοιιμμεηνεηή (browser) θαη 

ηεκ επηθμιιά ζημ θείμεκμ ημο ειεθηνμκηθμφ μεκφμαημξ πμο πνυθεηηαη κα 

απμζηείιεη (βιέπε ακαιοηηθυ πανάδεηγμα ζημ πανάνηεμα 2 ημο πανυκημξ).  

 

Γκαιιαθηηθά, ε άμεζε πνυζβαζε ζημ έγγναθμ ή ζηα μεηαδεδμμέκα ημο 

εγγνάθμο επηηογπάκεηαη ςξ ελήξ: Ο πνήζηεξ πιεθηνμιμγεί ζηε γναμμή 

δηεοζφκζεςκ ημο θοιιμμεηνεηή (browser) πμο πνεζημμπμηεί, ηεκ ειεθηνμκηθή 

δηεφζοκζε ημο εγγνάθμο http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ππππππ ή ηεκ 

ειεθηνμκηθή δηεφζοκζε ηςκ μεηαδεδμμέκςκ ημο εγγνάθμο 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ππππππ,ακηίζημηπα, ακηηθαζηζηώκηαξ 

ηα «ππππππ» με ημκ ΑΔΑ ημο εγγνάθμο πςνίξ θεκά θαη παηάεη ημ 

πιήθηνμ «ENTER» ημο πιεθηνμιμγίμο (βιέπε ακαιοηηθυ πανάδεηγμα ζημ 

πανάνηεμα 3 ημο πανυκημξ). 

 

Σοκεπχξ, εκαιιαθηηθά, μ απμζημιέαξ μπμνεί κα εηζάγεη  ζημ θείμεκμ 

ημο ειεθηνμκηθμφ μεκφμαημξ πμο πνυθεηηαη κα απμζηείιεη, ηηξ ειεθηνμκηθέξ 

δηεοζφκζεηξ άμεζεξ πνυζβαζεξ, μεηά απυ ηεκ θαηάιιειε δηαμυνθςζή ημοξ 

θαηά ηα ακςηένς. 

 

 Πνμζδμθμφμε ζηεκ ακηαπυθνηζε θαη ηε ζοκενγαζία ζαξ γηα ηεκ 

εηζαγςγή κέςκ ηνυπςκ ιεηημονγίαξ ηεξ δεμυζηαξ δημίθεζεξ, δεδμμέκμο υηη 

θμηκυξ ζηυπμξ υιςκ μαξ είκαη ε ακαβάζμηζε ηςκ μεζυδςκ παναγςγήξ θαη ηεξ 

πμηυηεηαξ ημο δημηθεηηθμφ ένγμο πνμξ υθειμξ ηςκ πμιηηχκ αιιά θαη ηςκ 

δεμμζίςκ οπαιιήιςκ.  

 

Ο ζπεδηαζμυξ υμςξ θαη ε εθανμμγή κέςκ ηνυπςκ επηθμηκςκίαξ ηςκ 

δεμμζίςκ οπενεζηχκ θαη ηςκ θμνέςκ ημο δεμυζημο ημμέα με ημοξ πμιίηεξ δεκ 
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πνέπεη κα μδεγεί ζε θαηκυμεκα άκηζεξ πνυζβαζεξ ζηηξ πανεπυμεκεξ 

πιενμθμνίεξ, πνέπεη δει. κα ιαμβάκμκηαη οπυρε μη ηδηαίηενεξ δοζθμιίεξ 

πνήζεξ ηςκ Τ.Π.Γ. απυ μνηζμέκεξ θαηεγμνίεξ ημο πιεζοζμμφ, άημμα ηνίηεξ 

ειηθίαξ, ΑμεΑ θ.ιπ. (Βι. θαη παν. 6-8 ημο άνζν. 4 ημο κ.3979/2011).  

 

Οη Δηεοζφκζεηξ Δημηθεηηθμφ ηςκ Υπμονγείςκ παναθαιμφκηαη κα 

γκςζημπμηήζμοκ ηεκ εγθφθιημ ζε υια ηα Ν.Π.Δ.Δ. πμο επμπηεφμοκ.  

Γπίζεξ, μη Δηεοζφκζεηξ Δημίθεζεξ ηςκ Απμθεκηνςμέκςκ Δημηθήζεςκ 

ηεξ Φχναξ παναθαιμφκηαη κα γκςζημπμηήζμοκ ηεκ εγθφθιημ αοηή ζε υια ηα 

Ν.Π.Δ.Δ. πμο επμπηεφμοκ, θαζχξ θαη ημοξ ΟΤΑ α΄ θαη β΄ βαζμμφ ηεξ 

πςνηθήξ ημοξ ανμμδηυηεηαξ. 

 Σαξ γκςνίδμομε υηη ε πανμφζα εγθφθιημξ έπεη ακανηεζεί ζημ δηθηοαθυ 

ηυπμ ηεξ Υπενεζίαξ μαξ www.ydmed.gov.gr, ζηε δηαδνμμή Δημηθεηηθή 

Μεηαννφζμηζε/Δεμυζηα Δημίθεζε. 

 

Οη Δηεοζφκζεηξ Απιμφζηεοζεξ Δηαδηθαζηχκ θαη Παναγςγηθυηεηαξ θαη 

Σπέζεςκ Κνάημοξ Πμιίηε ηεξ Γεκηθήξ Δηεφζοκζεξ Δημηθεηηθήξ Ονγάκςζεξ 

θαη Δηαδηθαζηχκ ημο Υπμονγείμο Δημηθεηηθήξ Μεηαννφζμηζεξ θαη 

Ηιεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ παναμέκμοκ ζηε δηάζεζή ζαξ γηα θάζε 

πεναηηένς δηεοθνίκηζε θαη ζοκενγαζία. 

            

 

  Ο Τπμονγόξ 

  

                      

                                                   Ακηώκημξ Μακηηάθεξ 
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Πανάνηεμα 1 

Η ηζημζειίδα μεηαδεδμμέκςκ μηαξ ακανηεμέκεξ πνάλεξ. 

 

Τα μεηαδεδμμέκα ηεξ ακανηεμέκεξ πνάλεξ με ΑΔΑ «Β49ΘΦ-7Α2» 

πενηέπμοκ μεηαλφ άιιςκ πιενμθμνηαθχκ ζημηπείςκ, ημκ ΑΔΑ, ημκ ανηζμυ 

πνςημθυιιμο, ημ ΦΓΚ (ακ ε πνάλε έπεη δεμμζηεοηεί ζημ ΦΓΚ), ημ ζέμα ηεξ 

πνάλεξ θαζχξ θαη ηε δοκαηυηεηα ιήρεξ ημο θεημέκμο ηεξ πνάλεξ. 
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Πανάνηεμα 2 

 

Ακεφνεζε ηεξ ειεθηνμκηθήξ δηεφζοκζεξ ηςκ μεηαδεδμμέκςκ μηαξ 

ακανηεμέκεξ πνάλεξ. 

 

Πνμθεημέκμο μ πνήζηεξ κα βνεη ηεκ ειεθηνμκηθή δηεφζοκζε ηςκ 

μεηαδεδμμέκςκ ηεξ ακανηεμέκεξ πνάλεξ με ΑΔΑ «Β49ΘΦ-7Α2», αθμιμοζεί 

ηα παναθάης βήμαηα. 

 

1. O πνήζηεξ πιεθηνμιμγεί ηεκ ειεθηνμκηθή δηεφζοκζε 

«http://et.diavgeia.gov.gr»  ζηε γναμμή δηεοζφκζεςκ ημο 

θοιιμμεηνεηή (browser) θαη παηχκηαξ ημ θμομπί «ENTER» 

ημο πιεθηνμιμγίμο ημο εηζένπεηαη ζημ δηαδηθηοαθυ ηυπμ  ημο 

Δηαφγεηα. 
 

 
 

 

2. Σηε ζοκέπεηα πιεθηνμιμγεί ημκ ΑΔΑ ηεξ εκ ιυγς πνάλεξ ζημ 

πεδίμ με οπυηηηιμ «Ακαδήηεζε με ΑΔΑ» πμο δηαηίζεηαη ζηε 

μεπακή ακαδήηεζεξ ζημ δελί μένμξ ηεξ ηζημζειίδαξ θαη 

επηιέγεη («θιηθάνεη») ημ θμομπί «Ακαδήηεζε με ΑΔΑ». 
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3. Όηακ εμθακηζηεί ε ηζημζειίδα ηςκ μεηαδεδμμέκςκ ηεξ 

πνάλεξ (βιέπε πανάνηεμα 1 ημο πανυκημξ), ε ζπεηηθή 

ειεθηνμκηθή δηεφζοκζε εκημπίδεηαη ζηε γναμμή δηεοζφκζεςκ 

ημο θοιιμμεηνεηή (browser)  
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4. Ο πνήζηεξ ακηηγνάθεη (copy) ηεκ ακςηένς ειεθηνμκηθή 

δηεφζοκζε «http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/Β49ΘΦ-

7Α2», 

θαη ηεκ επηθμιιά (paste) ζημ ειεθηνμκηθυ μήκομα πμο 

πνυθεηηαη κα απμζηείιεη. 

 

 

Πανάνηεμα 3 

Άμεζε πνυζβαζε ζημ θείμεκμ μηαξ ακανηεμέκεξ πνάλεξ θαζχξ θαη ζηα 

μεηαδεδμμέκα ηεξ πνάλεξ αοηήξ. 

 

Σηεκ πενίπηςζε πμο μ ΑΔΑ ηεξ ακανηεμέκεξ πνάλεξ είκαη μ 

«Β49ΘΦ-7Α2», ηυηε υπςξ έπεη ήδε ακαθενζεί, ε ειεθηνμκηθή δηεφζοκζε 

άμεζεξ πνυζβαζεξ ζηεκ πνάλε είκαη  ε 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β49ΘΥ-7Α2  θαη ε ειεθηνμκηθή 

δηεφζοκζε άμεζεξ πνυζβαζεξ ζηα μεηαδεδμμέκα ηεξ πνάλεξ είκαη ε 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/Β49ΘΥ-7Α2 

 

1. Ο πνήζηεξ εηζάγμκηαξ ηεκ ειεθηνμκηθή δηεφζοκζε 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β49ΘΥ-7Α2 ζηε 

γναμμή δηεοζφκζεςκ ημο θοιιμμεηνεηή (browser) θαη 

παηχκηαξ ημ θμομπί «ENTER» ημο πιεθηνμιμγίμο ημο 

μδεγείηαη ζημ θείμεκμ ηεξ ακανηεμέκεξ πνάλεξ  
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2. Ο πνήζηεξ εηζάγμκηαξ ηεκ ειεθηνμκηθή δηεφζοκζε 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/Β49ΘΥ-7Α2 ζηε 

γναμμή δηεοζφκζεςκ ημο θοιιμμεηνεηή (browser) θαη 

παηχκηαξ ημ θμομπί «ENTER» ημο πιεθηνμιμγίμο ημο 

μδεγείηαη ζηα μεηαδεδμμέκα ηεξ ακανηεμέκεξ πνάλεξ 

 
 

 

ΑΔΑ: Β4ΛΝΧ-Θ1Δ



13 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΓΚΣΩΝ 

 

Ι.   ΑΠΟΔΓΚΣΓ ΠΡΟ ΓΝΓΡΓΓΙΑ: 

- Όια ηα Υπμονγεία 

Δηεοζφκζεηξ Δημηθεηηθμφ – Πνμζςπηθμφ 

- Όιεξ ηηξ Γεκηθέξ θαη Γηδηθέξ Γναμμαηείεξ Υπμονγείςκ  

Δηεοζφκζεηξ Δημηθεηηθμφ – Πνμζςπηθμφ 

- Όιεξ ηηξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημηθήζεηξ 

Δηεοζφκζεηξ Δημίθεζεξ 

- Όιεξ ηηξ Ακελάνηεηεξ Δημηθεηηθέξ Ανπέξ 

 

II.  ΑΠΟΔΓΚΣΓ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

- Γναθεία: 

θ.θ. Γεκηθχκ θαη Γηδηθχκ Γναμμαηέςκ Υπμονγείςκ 

θ.θ. Γεκηθχκ Γναμμαηέςκ Απμθεκηνςμέκςκ Δημηθήζεςκ 

- Σχμα Γπηζεςνεηχκ-Γιεγθηχκ Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ 

 

III. ΓΩΣΓΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

- Γναθεία: 

θ. Υπμονγμφ 

θαξ Γεκηθήξ Γναμμαηέςξ 

θ.θ. Πνμσζηαμέκςκ Γεκηθχκ Δηεοζφκζεςκ 

θ.θ. Πνμσζηαμέκςκ Δηεοζφκζεςκ 

-Σοκημκηζηηθή ΟΔΓ Δηαφγεηα 

e-mail: ode@diavgeia.gov.gr 
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