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1 ΕΘΑΓΧΓΗ 

 

1.1 Εύξνο θαη ραξαθηεξηζηηθά εγρεηξηδίνπ 

 

Σν παξφλ θείκελν έρεη σο ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ αλαθνξηθά κε ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο θαη ηηο ππνζηεξηδφκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

Πεξηγξάθεη ηηο βαζηθφηεξεο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

απηέο γίλνληαη δηαζέζηκεο ζηνλ ρξήζηε.  

 

1.2  Επηζθόπεζε εγρεηξηδίνπ 

 

πγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη νη δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο γχξσ απφ 

ηνπο «ξφινπο» ησλ ρξεζηψλ. Ο «ξφινο» ζρεηίδεηαη κε ηηο βαζηθέο αξκνδηφηεηεο θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο. Αλαιπηηθά: 

 

 ηελ ελφηεηα 2 θαη 3 αλαθέξνληαη νη γεληθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε αλαδήηεζε 

πξάμεσλ θαη ε είζνδνο ζην ζχζηεκα, νη νπνίεο είλαη θνηλέο γηα φινπο ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 ηελ ελφηεηα 4, αλαιχεηαη ην ζχζηεκα ζε ζρέζε κε ηηο ελέξγεηεο πνπ 

εθηεινχλ νη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί γηα ηελ αλάξηεζε πξάμεσλ ζηελ Δηαχγεηα. 

 ηελ ελφηεηα 5 θαη 6 παξνπζηάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ νη 

δηαρεηξηζηέο ησλ θνξέσλ. 

 Σέινο, νη ελφηεηεο 7, 8 θαη 9 αλαθέξεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ θεληξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Δηαχγεηαο.  
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2 ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ  

 

2.1 Εγγξαθή ζην ζύζηεκα 

 

Η εγγξαθή ελφο δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζην ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο κε ζθνπφ λα 

απνθηήζεη ην δηθαίσκα αλάξηεζεο θαη επεμεξγαζίαο πξάμεσλ, γίλεηαη κφλν απφ ην 

δηαρεηξηζηή ηνπ θνξέα ή απφ ηνλ θεληξηθφ δηαρεηξηζηή (βι. Δεκηνπξγία Υξήζηε ). 

Δηθαίσκα φκσο εγγξαθήο ζην ζχζηεκα έρεη θαη έλαο απιφο πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξεί λα θάλεη αλαδήηεζε θαη πξνβνιή ησλ πξάμεσλ πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. 

 

ην κελνχ, αξηζηεξά ηεο Αξρηθήο ζειίδαο ηεο ηζηνζειίδαο, γίλεηαη ε επηινγή ηνπ 

εηθνληδίνπ ηεο Εηζόδνπ ψζηε λα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ε επηινγή ηεο Εγγξαθήο. 

 

 

 

Με ηελ επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ ηεο Δγγξαθήο εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε νξηζκέλα 

πεδία πξνο ζπκπιήξσζε, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα παξαθάησ. 
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαρψξεζεο ν ρξήζηεο ιακβάλεη έλα e-mail, κε ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζηε Δηαχγεηα. Κάζε θνξά 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα  ζα πξέπεη λα θαηαρσξεί ην username θαη ηνλ 

θσδηθφ ηνπ, ηα νπνία ζα είλαη γλσζηά κφλν ζηνλ ίδην.  

Εγγξαθή ελφο λένπ ρξήζηε κπνξεί λα γίλεη επίζεο θαη απφ ηα θνηλσληθά κέζα 

δηθηχσζεο (Facebook, Twitter θαη  Google+).  Η δηαδηθαζία εγγξαθήο, φπσο 

ζπλεζίδεηαη ζηα social media, νινθιεξψλεηαη κε ηελ εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ ρξήζηε 

γηα ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ.  

ηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία ηεο εγγξαθήο ηνπ θαη λα 

αιιάμεη ηνλ θσδηθφ ηνπ αλ ην επηζπκεί. ηελ θαξηέια Βαζηθά Σηνηρεία πνπ ζα 

εκθαληζηεί κε ηελ επηινγή ηνπ κελνχ Πξνθίι θαη Δπεμεξγαζία,  κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αιιαγέο ζηνηρείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα θάλεη Δλεκέξσζε. 

Επηπιένλ, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ηνλ θσδηθφ εηζφδνπ ζηελ αληίζηνηρε 

θαξηέια ηεο Αιιαγήο Κσδηθνύ, λα θαηαρσξήζεη ην λέν θσδηθφ θαη ηέινο λα θάλεη 

Ελεκέξσζε. 
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Μεηά ηελ εγγξαθή ηνπ πνιίηε ζην ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο, απνθηά ηηο αθφινπζεο 

δπλαηφηεηεο
1
: 

1. Μπνξεί λα αλαδεηά αλαξηεκέλεο πξάμεηο θαη λα απνζεθεχεη ζην ινγαξηαζκφ 

ηνπ ηηο αλαδεηήζεηο πνπ έρεη θάλεη. 

2. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηζεκάλεη θάπνην πξφβιεκα ή ιάζνο ζρεηηθά κε ηηο 

αλαξηεκέλεο πξάμεηο. 

3. Επίζεο κπνξεί λα «θαηεβάδεη» ην αξρείν ηεο πξάμεο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 

4. Μπνξεί λα επεμεξγαζηεί ην πξνθίι ηνπ, δειαδή ηα ζηνηρεία ηνπ, αλ απφ ην 

κελνχ αξηζηεξά επηιέμεη ην εηθνλίδην ηνπ Πξνθίι θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ 

ελέξγεηα ηεο Δπεμεξγαζίαο. Επηπιένλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ηνλ 

θσδηθφ ηνπ αλ επηζπκεί. 

5. Επηπιένλ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηελ Υπεξεζία Δπαιήζεπζεο Γλεζηόηεηαο ελφο 

ΑΔΑ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 

6. Σέινο , κπνξεί λα πξνβάιιεη ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ θνξέα πνπ επηζπκεί. 

 

                                                
1 Ο πνιίηεο έρεη επίζεο θάπνηεο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο θαη ρσξίο ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ζχζηεκα 

ηεο Δηαχγεηαο φπσο αλαιχεηαη ζην θεθάιαην 2.1.3. Γπλαηόηεηεο ρξήζηε ρσξίο εγγξαθή ζην ζύζηεκα. 
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2.1.1 Αλλαγή κφδικού 

 

Η αιιαγή θσδηθνχ είλαη εθηθηή απφ ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε, δειαδή ζηελ θαξηέια 

Αιιαγήο Κσδηθνύ  (φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα Δγγξαθή ζην 

ζύζηεκα). ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο έρεη μεράζεη ηνλ θσδηθφ ηνπ, κπνξεί λα 

επηιέμεη ηελ αληίζηνηρε επηινγή «Ξεράζαηε ηνλ θσδηθό ζαο;» πνπ ππάξρεη αθξηβψο 

θάησ απφ ηα πεδία ηνπ username  θαη ηνπ θσδηθνχ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα. 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε έλα πεδίν ζην νπνίν πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ην 

e-mail ηνπ ρξήζηε, πνπ έρεη δνζεί απφ ηνλ ίδην θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ. 

 

 

 

 Ο ρξήζηεο ζα ιάβεη έλα e-mail  απφ ην ζχζηεκα ζρεηηθά κε ην αίηεκα αιιαγήο ηνπ 

θσδηθνχ ηνπ. Όηαλ εηζέιζεη μαλά ζηελ ηζηνζειίδα, ζα ηνπ δεηεζεί λα αθνινπζήζεη 
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θάπνηα βήκαηα γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ λένπ θσδηθνχ ηνπ (φπσο θαη ζηε δηαδηθαζία 

εγγξαθήο). 

 

2.1.2 Είζοδος ζηο ζύζηημα. 

 

Μεηά ηελ εγγξαθή ελφο ρξήζηε ζην ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο, ε Είζνδνο 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην αληίζηνηρν εηθνλίδην πνπ ππάξρεη ζην κελνχ είηε αξηζηεξά 

ηεο νζφλεο, είηε πάλσ δεμηά. 

 

 

Απαξαίηεηε είλαη ε θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ username θαη ην password 

πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα εηζαρζεί ζην ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο. 

 

ην κελνχ πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά, εκθαλίδνληαη εηθνλίδηα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε 

ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ, δειαδή αλ 

είλαη πνιίηεο ή δεκφζηνο ππάιιεινο (πνπ έρεη δηθαίσκα λα αλαξηά πξάμεηο). 

 

Η απνζχλδεζε ηνπ ρξήζηε είλαη εθηθηή είηε απφ ην κελνχ αξηζηεξά, φπνπ ππάξρεη ην 

εηθνλίδην ηνπ Πξνθίι θαη απφ ην νπνίν επηιέγεηαη ε Έμνδνο, είηε απφ ην εηθνλίδην πνπ 

ππάξρεη πάλσ δεμηά.  

 

 

 

2.1.3 Είζοδος τρήζηη με υηθιακό πιζηοποιηηικό 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δηαζέηεη ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ ππεξεζία 

πνπ αλήθεη, εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο κε ηελ επηινγή Είζνδνο κε 

ςεθηαθό πηζηνπνηεηηθό.  
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Πξνυπφζεζε γηα ηελ είζνδν ελφο ρξήζηε κε απηφλ ηνλ ηξφπν απνηειεί ε 

πξνεγνχκελε ζχλδεζή ηνπ ζηελ θάξηα (Smart card/USB token) ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ παξφρνπ.
2
 Επηπιένλ ζα πξέπεη θαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ θνξέα λα έρεη 

δεκηνπξγήζεη ηνλ αληίζηνηρν ρξήζηε. 

 

 

2.1.4 Δσναηόηηηες τρήζηη τφρίς εγγραθή ζηο ζύζηημα 

Ο πνιίηεο κπνξεί επίζεο ρσξίο λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζην ζχζηεκα 

ηεο Δηαχγεηαο,  λα έρεη θάπνηεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εγγεγξακκέλνπ ρξήζηε. 

πγθεθξηκέλα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη  ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο:  

 

 Σε δπλαηφηεηα απιήο θαη ζχλζεηεο αλαδήηεζεο πξάμεσλ ( βι. θεθάιαηα 

Απιή Αλαδήηεζε ζηηο πξάμεηο ηεο Δηαχγεηαο θαη χλζεηε αλαδήηεζε ) 

 Σελ  Επαιήζεπζε Γλεζηφηεηαο ΑΔΑ κηαο πξάμεο (βι. θεθάιαην Τπεξεζία 

Επαιήζεπζεο Γλεζηφηεηαο ). 

 Σελ Οπηηθνπνίεζε θνξέσλ (βι. θεθάιαην Οπηηθνπνίεζε θνξέσλ ) 

 

 

 

3 ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΡΑΞΕΧΝ 

 

Η αλαδήηεζε ησλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαχγεηαο, 

γίλεηαη φρη κφλν απφ ηα φξγαλα ηνπ Δεκνζίνπ αιιά θαη απφ ηνπο πνιίηεο,  

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δηαθάλεηα ηνπ θξάηνπο (ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ππ’ 

αξηζκφλ 3861). Ο θάζε πνιίηεο κπνξεί λα αλαδεηά νπνηεδήπνηε φπνηα πξάμε 

επηζπκεί, ρσξίο λα απαηηείηαη θάπνηνο ηδηαίηεξνο εμνπιηζκφο. Η είζνδνο θαη ε 

αλαδήηεζε ζηελ ηζηνζειίδα απφ ηνλ πνιίηε κπνξεί λα πινπνηεζεί ρσξίο λα είλαη 

εγγεγξακκέλν κέινο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 πγθεθξηκέλα ν φξνο «πξάμεηο» είλαη γεληθφο θαη πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο: 

1. Νφκνπο 

2. Πξάμεηο 

                                                
2 Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ ΕΡΜΗ κπνξείηε λα κεηαβείηε ζην αληίζηνηρν site γηα επηπιένλ 
πιεξνθνξίεο:   http://www.yap.gov.gr/index.php/aped/odigiesegkatastasisparalavis.html 

http://www.yap.gov.gr/index.php/aped/odigiesegkatastasisparalavis.html
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3. Πξνεδξηθά Δηαηάγκαηα 

4. Εγθπθιίνπο 

5. Πξνυπνινγηζκνί, Απνινγηζκνί, Ιζνινγηζκνί θαη Δαπάλεο 

6. Πξάμεηο δηνξηζκνχ, απνδνρήο παξαίηεζεο, αληηθαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ 

7. Πξάμεηο ζπγθξφηεζεο ακεηβφκελσλ ή κε επηηξνπψλ, νκάδσλ εξγαζίαο, 

νκάδσλ έξγνπ 

8. Πξάμεηο θαζνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ θαη απνδεκηψζεσλ  

9. Πξνθεξχμεηο πιήξσζεο ζέζεσλ κε δηαγσληζκφ ή κε επηινγή 

10. Πίλαθεο επηηπρφλησλ, δηνξηζηέσλ θαη επηιαρφλησλ ησλ πξνθεξχμεσλ 

επηινγήο πξνζσπηθνχ, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε δεκνζίεπζε ηνπο 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

11. Πεξηιήςεηο πξάμεσλ δηνξηζκνχ, κεηάηαμεο, δηαζεζηκφηεηαο, απνδνρήο 

παξαίηεζεο, ιχζεο ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ή ππνβηβαζκνχ ππαιιήισλ, 

κφληκσλ θαη κεηαθιεηψλ, θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ Δεκνζίνπ 

12. Σν ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε 

αλαπηπμηαθνχο λφκνπο 

13. Πεξηιήςεηο δηαθεξχμεσλ, πξάμεηο θαη πξάμεηο θαηαθχξσζεο θαη αλάζεζεο 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη κειεηψλ ηνπ 

Δεκνζίνπ 

14. Πξάμεηο απνδνρήο δσξεψλ ζην Ειιεληθφ Δεκφζην 

15. Πξάμεηο δσξεψλ, επηρνξεγήζεσλ, παξαρψξεζεο  ρξήζεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ απφ ην Δεκφζην ζε θπζηθά πξφζσπα, λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ θαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 

16. Γλσκνδνηήζεηο θαη πξαθηηθά γλσκνδνηήζεσλ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο 

17. Σν νξγαλφγξακκα θαη ηε δηάζξσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη κνλάδσλ ηνπ 

Δεκνζίνπ, ηελ πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ, 

θαζψο θαη ηα νλφκαηα, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα πξφζθνξα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

ησλ ππεξεηνχλησλ ζε απηνχο ηνπο θνξείο. 

θαη άιιεο. 

 

Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη θάπνηα απφ ηα είδε ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ κε 

δχν ηξφπνπο: 

 Απιή Αλαδήηεζε 
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 Αλαδήηεζε Με Όξνπο (χλζεηε Αλαδήηεζε) 

 νη νπνίνη αλαιχνληαη παξαθάησ. 

 

3.1 Απιή Αλαδήηεζε ζηηο πξάμεηο ηεο Δηαύγεηαο 

ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη λα γίλεη εχξεζε κηαο πξάμεο ν ρξήζηεο θαηαρσξεί 

κηα ιέμε-θιεηδί ζην πεδίν ηεο Αλαδήηεζεο, βάζε ηεο νπνίαο ην ζχζηεκα ηεο 

Δηαχγεηαο αλαδεηά ζην Θέκα, ην Πεξηερόκελν θαη ηα Μεηαδεδνκέλα ησλ αλαξηεκέλσλ 

πξάμεσλ. 

 

 

 

 

Η αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεη είηε κε πεδά είηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ρσξίο λα 

επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα. Επίζεο κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηε ξίδα κηαο ιέμεο-

θιεηδί αιιά φρη κε κέξνο ηεο ιέμεο π.ρ. κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηνλ «Δηνξηζκ» αιιά 

φρη κε ην «Δηνξ» γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ «Δηνξηζκφο». 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο παξνπζηάδνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο θαη 

παξάιιεια εκθαλίδεηαη αξηζηεξά κηα νκαδνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ, κε βάζε 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ πξάμεσλ (π.ρ. Φνξείο πνπ αθνξά, ηχπνο εγγξάθνπ, 

είδνο πξάμεο θ.α.). Οη θαηεγνξίεο νκαδνπνίεζεο φπσο είλαη θπζηθφ δηαθέξνπλ απφ 

αλαδήηεζε ζε αλαδήηεζε αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο πξάμεο. ηελ Αλαδήηεζε 

κηαο δαπάλεο γηα παξάδεηγκα, ε νκαδνπνίεζε αξηζηεξά ζα γίλεη αλά Οηθνλνκηθφ 

Έηνο,  Αξηζκφ ΚΑΕ,  Αμία θηι, θαηεγνξίεο νη νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ζηελ 

αλαδήηεζε ελφο δηνξηζκνύ. Δίπια ζε θάζε θαηεγνξία ππάξρεη θαη ν αξηζκφο ησλ 

πξάμεσλ πνπ πεξηιακβάλεη.
3
  

 

                                                
3 Σν ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα εμαρζεί ζε δηαθνξεηηθά ηχπνπ αξρεία φπσο ζε xml, ζε json θαη ζε xls. 
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Αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη  θάπνηα-εο απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο, ην απνηέιεζκα ζα είλαη ε 

πξνζζήθε ηνπο ζηα θξηηήξηα ηεο αλαδήηεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ζα πεξηνξηζηνχλ 

κε βάζε ηα λέα θξηηήξηα. 
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Αλ ν ρξήζεο επηζπκεί λα επηζηξέςεη ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ή ζην αξρηθφ γηα λα 

επηιέμεη ελδερνκέλσο άιιεο θαηεγνξίεο, ζα πξέπεη λα αθαηξέζεη ηελ/ηηο θαηεγνξία/εο  

απφ ηα Κξηηήξηα Αλαδήηεζεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα παξαθάησ. 

 

 

 

 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ην ζχλνιν φισλ ησλ πξάμεσλ πνπ εκθαλίδνληαη κε βάζε ηα 

θξηηήξηα αλαδήηεζεο πνπ επέιεμε (δίπια απφ ην πεδίν ηεο Αλαδήηεζεο αιιά θαη 

πάλσ απφ ηε ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ). Επηπιένλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη 

λα δεη ηηο Πην πξόζθαηεο  ρξνληθά ή ηηο Πην ζρεηηθέο πξάμεηο κε βάζε ηε ιέμε-

θιεηδί ηεο αλαδήηεζεο,  απφ ηηο ζρεηηθέο επηινγέο πνπ ππάξρνπλ δεμηά θαη πάλσ απφ 

ηε ιίζηα ησλ πξάμεσλ (φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα παξαθάησ). Η επηινγή Πην 

ζρεηηθέο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ πξάμεσλ κε βάζε ηε ζπρλφηεηα 

αλαθνξάο ελφο φξνπ αλαδήηεζεο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ
4
. 

 

 

 

Επηπιένλ, κπνξεί λα κεηαθηλεζεί ζηηο επφκελεο ζειίδεο ηεο ιίζηαο απφ ην ππνκελνχ 

ησλ ζειίδσλ πνπ ππάξρεη (ζην πάλσ θαη θάησ κέξνο απφ ηελ ιίζηα ησλ πξάμεσλ). 

 

 

                                                
4 Π.ρ. εάλ θάπνηνο αλαδεηά ηνλ φξν "απφθαζε" θαη έλα έγγξαθν 100 ζειίδσλ ηνλ αλαθέξεη 20 θνξέο, ελψ έλα 

άιιν 5 ζειίδσλ 10 θνξέο, ηφηε ην δεχηεξν ζεσξείηε ζρεηηθφηεξν. 
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3.2 Πξνβνιή κηαο πξάμεο 

 

ε θάζε πξάμε πνπ ππάξρεη ζηε ιίζηα απνηειεζκάησλ, εκθαλίδνληαη ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πξάμεο: 

- ην εηθνλίδην ηνπ αξρείνπ, κε ηελ επηινγή ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απ’ επζείαο ε ιήςε ηνπ, 

- ν ΑΓΑ ηεο πξάμεο 

-ην Θέκα ηεο 

-ν Φνξέαο Έθδνζεο ηεο 

-ε Ηκεξνκελία Αλάξηεζεο ηεο 

-ην Δίδνο Πξάμεο ηεο 

 

 

 

Η επηινγή κηαο πξάμεο απφ ηελ ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ πξνβάιιεη φια ηα 

κεηαδεδνκέλα θαζψο θαη ην αξρείν πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ πξάμε. 
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Η πξνβνιή κηαο πξάμεο ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα πέξα απφ ηελ εκθάληζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ εθδφζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξάμεο. πγθεθξηκέλα απφ ην κελνχ ησλ Ελεξγεηψλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ 

Πξνβνιή εθδόζεσλ  θαη λα εκθαληζηεί ην ηζηνξηθφ κεηαβνιψλ ηεο πξάμεο. Ο 

ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα δεη θάζε κία έθδνζή ηεο ρσξίο φκσο λα ηελ 

επεμεξγαζηεί. 

Καηά ηελ πξνβνιή ησλ εθδφζεσλ πξάμεσλ εκθαλίδνληαη επηγξακκαηηθά ε έθδνζε 

ηεο πξάμεο, ε εκεξνκελία θαη ψξα δεκηνπξγία ηεο θαη ν ρξήζηεο πνπ είηε ηελ 

απνζήθεπζε ή ηελ αλάξηεζε είηε ηελ αλαθάιεζε (θαζψο θαη ηελ αηηηνινγία 

αλάθιεζεο).  

 

 

 

Εθηφο απφ ην ηζηνξηθφ εθδφζεσλ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη 

Δπηζήκαλζε γηα ηελ πξνβαιιφκελε πξάμε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζεσξεί φηη έρεη 

ειιείςεηο ή ιάζε θαηά ηελ θαηαρψξεζή ηεο. Η δηαδηθαζία ηεο Δπηζήκαλζεο 

αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην Επεμεξγαζία Επηζήκαλζεο. 

 

3.2.1 ύλζεηε αλαδήηεζε 

Η ζχλζεηε αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο γλσξίδεη 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξάμε πνπ επηζπκεί λα δεη. Ο ρξήζηεο ζα 

πξέπεη λα επηιέμεη ην εηθνλίδην ηεο ύλζεηεο Αλαδήηεζεο (αθξηβψο δίπια απφ ην 

πεδίν ηεο Αλαδήηεζεο). 
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ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην αληίζηνηρν εηθνλίδην 

πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηεί ε παξαθάησ θαξηέια. 

 

 

 

 

ηε ζχλζεηε αλαδήηεζε ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζεη ηα πεδία 

εθείλα πνπ επηζπκεί θαη δηαζέηεη αλάινγα ζηνηρεία. Η θαηαρψξεζε ηνπο απνηειεί κηα 

εχθνιε δηαδηθαζία, δηφηη ζηα πεξηζζφηεξα πεδία εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα ηηκψλ απφ ηηο 

νπνίεο κπνξεί λα επηιέμεη. πγθεθξηκέλα  ζην πεδίν Όξνο Αλαδήηεζεο κπνξεί λα 

θαηαρσξήζεη κηα ιέμε-θιεηδί, βάζε ηεο νπνίαο κπνξεί λα γίλεη αλαδήηεζε είηε ζην 

θείκελν απφθαζεο είηε ζηα κεηαδεδνκέλα. Επηιέγνληαο ζπλδπαζηηθά ην πεδίν απηήλ 

αθξηβώο ηε ιέμε ή ηε θξάζε, ην ζχζηεκα αλαδεηά ηε ιέμε-θιεηδί ή ηηο ιέμεηο 

θιεηδηά κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη αθξηβψο γξακκέλα. ηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο κπνξεί 
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επίζεο λα ζπκπιεξψζεη φπνηα απφ ηα πεδία ζέιεη φπσο ην ΑΔΑ, ή ηνλ Αξ. 

πξσηνθφιινπ, ην Θέκα. 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλαδήηεζε ζε ζρέζε κε ηελ Ηκεξνκελία Έθδνζεο ή  

Αλάξηεζεο, ππάξρνπλ δχν επηινγέο: α) αλαδήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη β) 

αλαδήηεζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αλ γίλεη επηινγή ηεο πξψηεο 

πεξίπησζεο, ην ζχζηεκα πξνζζέηεη απηφκαηα ηελ ηξέρνπζα εκέξα. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί δηαθνξεηηθή εκεξνκελία ηφηε ν ρξήζηεο επηιέγεη ην εηθνλίδην 

ηνπ εκεξνινγίνπ  (κε ηα βειάθηα πνπ βξίζθνληαη δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ 

εκεξνινγίνπ γίλεηαη ε κεηαθίλεζε απφ κήλα ζε κήλα θ.α.). 

 

 

 

Αλ απαηηείηαη λα δνζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ αλαδήηεζε, ηφηε 

επηιέγεηαη ην Δύξνο θαη ην ζχζηεκα πξνζζέηεη απηφκαηα έλα ελδεηθηηθφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Γηα ηελ αιιαγή ηνπ, αξθεί έλα θιηθ κέζα ζην αληίζηνηρν πεδίν θαη ν 

ρξήζηεο κπνξείο λα δψζεη ην απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηνπο πίλαθεο 

εκεξνινγίσλ πνπ ζα εκθαληζηνχλ (κπνξεί επίζεο λα επηιέμεη ηηο απηφκαηεο 

αλαδεηήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 7 εκεξώλ ή ησλ ηειεπηαίσλ 30 εκεξώλ). Η 

νξηζηηθνπνίεζε ηνπο επηηπγράλεηαη κε ηελ Δπηινγή, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 

παξαθάησ. 
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ην πεδίν ηνπ Φνξέα ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη απφ ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, αξθεί λα θαηαρσξήζεη ηα πξψηα γξάκκαηα ηνπ θνξέα πνπ επηζπκεί.
5
 

Επίζεο αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην πεδίν Να ιεθζεί ππ’ όςηλ ην ηζηνξηθό ηνπ Φνξέα, 

ζα θέξεη σο απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο θαη ηηο πξάμεηο πνπ κπνξεί λα έγηλαλ κε 

παιηφηεξε νλνκαζία θνξέα (πξνεγήζεθε δει. είηε ζπγρψλεπζε, είηε απφ κεηαθνξά, 

είηε απφ απελεξγνπνίεζε ηνπ θνξέα). 

ηα πεδία Είδνο πξάμεο θαη Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη αλ 

ζέιεη απφ ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο ηεο ιίζηαο.
6
 ηελ ζπλέρεη επηιέγεη ην εηθνλίδην ηεο 

Αλαδήηεζεο  πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, ή επηιέγεη ηνλ 

Καζαξηζκό  αλ ζέιεη λα ζβήζεη ηηο ηηκέο απφ ηα πεδία. 

 

Κάζε θνξά πνπ ζπκπιεξψλεηαη θάπνην απφ ηα πεδία ηεο ζύλζεηεο αλαδήηεζεο, 

εκθαλίδεηαη παξάιιεια θαη  ζηα Κξηηήξηα αλαδήηεζεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί 

επηιέγνληαο ην x λα δηαγξάςεη ην θάζε θξηηήξην θαη λα επηζηξέςεη ζηελ πξνεγνχκελε 

γεληθφηεξε αλαδήηεζε. 

 

                                                
5 πλίζηαηαη ε θαηαρψξεζε ησλ ιέμεσλ ρσξίο ηφλν έηζη ψζηε ε αλαδήηεζε λα θέξεη ιέμεηο πνπ είλαη γξακκέλεο 
είηε κε θεθαιαία γξάκκαηα είηε θαη ρσξίο ηφλν. Απηφ ηζρχεη γηα ηα πεδία ησλ Φνξέσλ, Μνλάδσλ θαη 
Τπνγξαθφλησλ. 

6 Ο ρξήζηεο ζηα πεδία Είδνο θαη Θεκαηηθήο θαηεγνξίαο κπνξεί λα επηιέμεη παξαπάλσ απφ κία ηηκή αλ ην 
επηζπκεί. 
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 Επηπιένλ, ε επηινγή ηεο Απόθξπςεο ηεο ύλζεηεο Αλαδήηεζεο 

 , πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο επάλσ απφ ηνλ πίλαθα, 

παξέρεη ζην ρξήζηε ηελ δπλαηφηεηα λα δηαθφςεη ηελ αλαδήηεζε θαη λα ηελ ζπλερίζεη 

αξγφηεξα, ρσξίο φκσο λα δηαγξαθνχλ ηα ζπκπιεξσκέλα πεδία θαη επνκέλσο ηα 

Κξηηήξηα Αλαδήηεζεο. Η νξηζηηθή δηαγξαθή φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί ζηα πεδία, είλαη εθηθηή κε ηελ επηινγή ηνπ Καζαξηζκνύ. 

3.3 Υπνβνιή επηζήκαλζεο 

 

Οη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πνιηηψλ, έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα επηζεκάλνπλ ιάζε ζηηο αλαξηεκέλεο πξάμεηο. Η ιεηηνπξγία απηή 

δηαηίζεηαη κε ζθνπφ λα αληηκεησπηζηνχλ παξαιείςεηο ή ιάζε ζηελ θαηαρψξεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο πξάμεο, θαζψο επίζεο θαη ζηα κεηαδεδνκέλα ηνπ εγγξάθνπ. ηελ 

πεξίπησζε ινηπφλ πνπ ν ρξήζηεο δηαπηζηψζεη θάπνην πξφβιεκα κε ηελ πξάμε ηελ 

νπνία έρεη επηιέμεη λα πξνβάιιεη, ηφηε κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ δεκηνπξγία κία 

επηζήκαλζεο επηιέγνληαο ην εηθνλίδην Τπνβνιή επηζήκαλζεο. 
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Ο ρξήζηεο, σο αηηία ζηελ Υπνβνιή Δπηζήκαλζεο, κπνξεί λα επηιέμεη απφ κία 

δηαζέζηκε ιίζηα επηινγψλ κε ζθνπφ λα γίλεη ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη λα επηηεπρζεί ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε ηνπ. Η 

θαηαρψξεζε ηεο επηζήκαλζεο είλαη ηδηαίηεξα απιή δηαδηθαζία, αιιά απαηηεί ηελ 

ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. ηελ πεξίπησζε α) πνπ ν ρξήζηεο είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο  

ρξήζηεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Δηαχγεηαο, ηφηε αμηνπνηείηαη ην email 

ηνπ θαη ν ρξήζηεο ιακβάλεη ελεκεξψζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο επηζήκαλζεο 

ηνπ. ηελ πεξίπησζε β) πνπ ν ρξήζηεο δελ είλαη εγγεγξακκέλνο, ηφηε απαηηείηαη ε 

ζπκπιήξσζε κίαο δ/λζεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη αθνινπζείηαη ε 

δηαδηθαζία δηαζηαχξσζεο ηεο, (απνζηνιή email επηβεβαίσζεο) πξηλ ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο επηζήκαλζεο. Απηφ γίλεηαη γηα ηελ απνθπγή επηζεκάλζεσλ 

κεησκέλεο εγθπξφηεηαο αιιά θαη γηα ηελ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ελεκέξσζεο ηνπ 

ππνβνιέα.
7
 

 

 

 

Η επηζήκαλζε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο γίλεηαη δηαζέζηκε ζην ζχζηεκα γηα πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία. Επίζεο πξνζηίζεηαη νπηηθή έλδεημε θαηά ηελ πξνβνιή κία πξάμεο, φηη 

ππάξρνπλ επηζεκάλζεηο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξάμε.  

                                                
7 ε κηα πξάμε κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία επηζεκάλζεηο. 
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Οη επηζεκάλζεηο πξνβάιινληαη θαη κπνξνχλ λα επεμεξγαζζνχλ απφ ρξήζηεο κε ηα 

ζρεηηθά δηθαηψκαηα (ζπλήζσο ρξήζηε ηνπ θνξέα πνπ αλαξηά ηελ πξάμε). 

πγθεθξηκέλα αλ επηιέμεη ην εηθνλίδην ησλ Επηζεκάλζεσλ εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ 

θαξηέια. 

 

 

 

Η επεμεξγαζία ηεο επηζήκαλζεο αλαιχεηαη ζην παξαθάησ θεθάιαην Επεμεξγαζία 

Επηζήκαλζεο 

 

3.4 Οπηηθνπνίεζε θνξέωλ 

 
Ο πνιίηεο, φπσο θαη ν ρξήζηεο ελφο θνξέα, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβάιιεη ηελ 

νπηηθνπνίεζε ηνπ θνξέα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. πγθεθξηκέλα απφ ην κελνχ 

Οξγαλόγξακκα επηιέγεη ηελ Οπηηθνπνίεζε θνξέσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ 
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αλαδήηεζε θνξέσλ  θαηαρσξεί ηνλ θνξέα πνπ 

απαηηείηαη. Καηφπηλ ν ρξήζηεο επηιέγεη ην εηθνλίδην ηεο Οπηηθνπνίεζεο  . Σν 

απνηέιεζκα είλαη ε εκθάληζε ηεο παξαθάησ θαξηέιαο: 

 

 

 

Η θαξηέια απηή εκθαλίδεη ηνλ θνξέα καδί κε ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο απφ ηηο νπνίεο 

απνηειείηαη,  θαζψο επίζεο θαη ηνλ αξηζκφ πξάμεσλ πνπ έρεη αλαξηήζεη ε θαζεκία 

απφ απηέο.
8
 

 

3.5 Υπεξεζία Επαιήζεπζεο Γλεζηόηεηαο 

 

Ο πνιίηεο ή ν ρξήζηεο θνξέα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμεη ηε γλεζηφηεηα ελφο 

ειεθηξνληθνχ αξρείνπ (pdf) πνπ έρεη Αξηζκφ Δηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο (ΑΔΑ). Η 

ππεξεζία απηή παξέρεηαη απφ ην κελνχ Υπεξεζίεο θαη Υπεξεζία Δπαιήζεπζεο 

Γλεζηόηεηαο.   

                                                
8 Ο καχξνο θχθινο ζε φζεο απφ ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο εκθαλίδεηαη, ππνδειψλεη φηη ππνδηαηξείηαη ζε άιιεο 

νξγαλσηηθέο κνλάδεο. Επίζεο ην ρξψκα ηνπ θφληνπ ζην θάζε θχθιν αιιάδεη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ πξάμεσλ πνπ 
έρεη ε θάζε νξγαλσηηθή κνλάδα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ θιίκαθα αλαξηεκέλσλ πξάμεσλ. 
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Ο ρξήζηεο κε ην εηθνλίδην + Επιλογή  αρχείου     έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ην 

pdf αξρείν πνπ επηζπκεί θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ Επαλήθευση   λα ειέγμεη  ηε 

γλεζηφηεηα ηνπ ΑΔΑ. 
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ΧΡΗΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑ 

4 ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΚΑΘ ΕΠΕΞΕΡΓΑΘΑ ΠΡΑΞΕΧΝ 

 

4.1 Είζνδνο ρξήζηε θνξέα 

Η είζνδνο ελφο ρξήζηε θνξέα κπνξεί λα γίλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 

θεθάιαην Είζνδνο ζην ζχζηεκα.  θαη επηπιένλ κέζσ ηνπ Φεθηαθνύ 

Πηζηνπνηεηηθνύ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ δηαζέηεη απφ ηελ ππεξεζία ηνπ. 

Επίζεο ν ρξήζηεο ελφο θνξέα κπνξεί λα εηζέιζεη ζην ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο θαη 

κέζσ taxis  αμηνπνηψληαο ηνπο θσδηθνχο πνπ δηαζέηνπλ. 

 

  

4.2 Καηαρώξεζε πξάμεωλ 

Η θαηαρψξεζε κηαο πξάμεο  ζην ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο πξνυπνζέηεη φηη ν ρξήζηεο 

είλαη ππάιιεινο ζην Δεκφζην ηνκέα θαη εγγεγξακκέλν κέινο ζην ζχζηεκα.  

Απφ ην κελνχ πνπ παξνπζηάδεηαη αξηζηεξά ν ρξήζηεο επηιέγεη εθείλν πνπ αθνξά ηηο 

Απνθάζεηο, ψζηε λα εκθαληζηεί ε αληίζηνηρε ιίζηα ελεξγεηψλ. 

Η επηινγή ηεο Καηαρώξεζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ ρξήζηε λα ζπκπιεξψζεη ηα πεδία πνπ 

απαηηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο πξάμεο πνπ 

απαηηείηαη λα αλαξηεζεί. 
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 Κάπνηα απφ ηα πεδία είλαη θνηλά θαη εκθαλίδνληαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

πξάμεσλ, φπσο: 

1. Ηιεθηξνληθό αξρείν: κε ηε ρξήζε ηνπ εηθνληδίνπ Δπηινγή Αξρείνπ ν ρξήζηεο 

επηιέγεη ην αξρείν ηεο πξάμεο, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή PDF.
9
 

2. Είδνο: ην είδνο ηεο πξάμεο επηιέγεηαη απφ ηελ ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη 

απηφκαηα. 

3. Θέκα: ζην πεδίν απηφ θαηαγξάθεηαη ην ζέκα ηεο πξάμεο, φπσο αλαγξάθεηαη 

ζην έγγξαθν. 

4. Θεκαηηθή θαηεγνξία: ε θαηαρψξεζε ηεο γίλεηαη κε επηινγή απφ ηελ ιίζηα 

πνπ εκθαλίδεηαη απηφκαηα. 

5. Αξ. πξσηνθόιινπ: γίλεηαη ε εηζαγσγή ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ εγγξάθνπ. 

6. Ηκεξνκελία έθδνζεο: γίλεηαη επηινγή απφ ην εκεξνιφγην πνπ εκθαλίδεηαη 

απηφκαηα θαη αθνξά ηελ Ηκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εγγξάθνπ. 

                                                
9 Σν ζχζηεκα δελ απνδέρεηαη δηαθνξεηηθνχ είδνπο αξρεία εθηφο απφ ηα PDF. ηελ πεξίπησζε πνπ επηιερζεί κε 

απνδεθηή κνξθή αξρείνπ εκθαλίδεηαη, θαηά ηελ απνζήθεπζε ηεο πξάμεο, κήλπκα απφξξηςεο ηνπ αξρείνπ. 
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7. Φνξέαο: εκθαλίδεηαη απηφκαηα. Αλ ν ρξήζηεο αλήθεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 

έλαλ θνξείο, ηφηε ην ζχζηεκα εκθαλίδεη κηα ιίζηα απφ ηελ νπνία πξέπεη λα 

γίλεη ε αληίζηνηρε επηινγή. 

8. Οξγαλσηηθέο Μνλάδεο: εκθαλίδεηαη ιίζηα κε ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο πνπ 

έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ δηαρεηξηζηή. 

9. Τπνγξάθνληεο: θαηαρσξείηαη ν/νη  ππνγξάθσλ/ηεο ηεο πξάμεο 
10

. 

10. Πξνζσπηθά δεδνκέλα: επηιέγεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξάμε πεξηέρεη 

πξνζσπηθά δεδνκέλα π.ρ.  Α.Φ.Μ., Αξηζκφο Δειηίνπ Σαπηφηεηαο θ.α. θαη δελ 

ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε πξνο αλαδήηεζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα
11

. 

11. ρεηηθέο Πξάμεηο: ζπκπιεξψλεηαη ν/νη ΑΔΑ άιισλ αλαξηεκέλσλ πξάμεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξάμε πνπ πξφθεηηαη λα θαηαρσξεζεί. Γηα ηελ 

πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο πξάμεο, αξθεί λα επηιερζεί ην ζχκβνιν , 

νπφηε θαη ζα εκθαληζηεί απφ θάησ θη άιιν πεδίν.  Γηα ηελ αθαίξεζε ελφο 

πεδίνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη επηινγή ηνπ ζπκβόινπ  πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην 

πεδίν. Επίζεο κπνξεί λα θάλεη αλαδήηεζε ηεο πξάμεο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη λα 

ζπζρεηίζεη επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν εηθνλίδην  ψζηε λα εκθαληζηεί ε 

παξαθάησ θαξηέια. 

 

 

 

Γεληθφηεξα ην βειάθη πνπ εκθαλίδεηαη ζε νξηζκέλα πεδία, ππνδειψλεη φηη ππάξρεη 

κία ιίζηα επηινγψλ κε ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο πνπ κπνξεί λα επηιέμεη ν ρξήζηεο. Γηα ηα 

πεδία πνπ έρνπλ ζην πιάη ηα ζχκβνια  

                                                
10 Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνζηεζνχλ φζνη Υπνγξάθνληεο απαηηνχληαη, θάλνληαο θιηθ ζην αληίζηνηρν πεδίν θαη 
επηιέγνληαο απφ ηε δηαζέζηκε ιίζηα φζεο θνξέο ρξεηαζηεί ηνπο ππνγξάθνληεο ηνπ εγγξάθνπ. 

11 Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα είλαη δηαζέζηκε γηα αλαδήηεζε ε πξάμε κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα 
θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θεληξηθφ δηαρεηξηζηή ζηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα γίλεη αλαδήηεζε, πξνζζήθε πεδίνπ θαη δηαγξαθή πεδίνπ 

αληίζηνηρα.  

Σα πεδία πνπ εκθαλίδνληαη κε θφθθηλν πιαίζην θαη ζπλνδεχνληαη απφ ην ζχκβνιν * 

(αζηεξίζθν) , πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ππνρξεσηηθά πξνθεηκέλνπ λα απνζεθεπηεί ε 

πξάμε. 

 

Ο ρξήζηεο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ πεδίσλ, έρεη ηηο αθφινπζεο 

δπλαηφηεηεο: Πξνζσξηλή Απνζήθεπζε ηεο πξάμεο, Αλάξηεζε θαη Αλαίξεζε 

αιιαγώλ. 

 

Με ηε ιεηηνπξγία ηεο Πξνζσξηλήο Απνζήθεπζεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί 

ηελ πξάμε πεξαηηέξσ νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Δελ ηζρχεη φκσο ην ίδην θαη γηα ην θνηλφ, 

απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ έρεη αλαξηεζεί νξηζηηθά ε πξάμε θαη δελ έρεη πάξεη ΑΔΑ. Γηα 

ηε δηαδηθαζία ηεο Πξνζσξηλήο Απνζήθεπζεο αξθεί λα θαηαρσξεζεί κφλν ην πεδίν ηεο 

Ηκεξνκελίαο Έθδνζεο. Μεηά ηελ Πξνζσξηλή Απνζήθεπζε, εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ 

κήλπκα πνπ επηβεβαηψλεη ηελ ελέξγεηα θαη ε πξάμε ραξαθηεξίδεηαη πιένλ σο 

Πξνζσξηλά Απνζεθεπκέλε.  

Επηπιένλ κε ηελ Πξνζσξηλή Απνζήθεπζε κηαο πξάμεο ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα εθηππψζεη ηελ πξάμε, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα ζηνηρεία πνπ κφιηο 

θαηαρσξήζεθαλ. πγθεθξηκέλα επηιέγεη απφ ην κελνχ ησλ Δλεξγεηώλ ηελ Δθηύπσζε 

από πξόηππν θαη ζηε ζπλέρεηα δηαιέγεη ην πξφηππν απφθαζεο πνπ ηνλ εμππεξεηεί. 
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Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ελέξγεηαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο εγγξάθνπ ηχπνπ .doc / 

odt, ην νπνίν είλαη επεμεξγάζηκν θαη  ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβάιεη ηα ζηνηρεία πνπ 

εκθαλίδνληαη φπσο ηνλ εμππεξεηεί. 

   

Όζνλ αθνξά ηελ Αλάξηεζε, είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζνχλ φια ηα 

ππνρξεσηηθά πεδία, δηαθνξεηηθά ην ζχζηεκα δελ ζα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη. Μεηά ηελ 

επηηπρήο Αλάξηεζε, ε πξάμε ιακβάλεη ΑΔΑ θαη ςεθηαθή ππνγξαθή απφ ην ζχζηεκα 

ηεο Δηαχγεηαο. Επίζεο εκθαλίδεηαη κήλπκα πνπ επηβεβαηψλεη ηελ επηηπρήο Αλάξηεζε , 

ε θαηάζηαζε ηεο πξάμεο ραξαθηεξίδεηαη σο Αλαξηεζείζα θαη ε αλαδήηεζε γίλεηαη 

ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία. 

 

 

 

Σέινο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Αλαίξεζεο αιιαγώλ, δηαγξάθνληαη φιεο νη ηηκέο ζηα 

πεδία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί. 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΘΕ ΑΠΟΦΑΕΧΝ ΜΕ ΕΘΔΘΚΑ ΜΕΣΑΔΕΔΟΜΕΝΑ  

 

Τπάξρνπλ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξάμεσλ πνπ απαηηνχλ ηε ζπκπιήξσζε 

δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη απηφκαηα θάζε θνξά πνπ γίλεηαη ε 

επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. 

 

1. Νόκνο : απαηηνχληαη  ηα ηνηρεία ΦΕΚ (Αξηζκφο, Σεχρνο, Έηνο) θαη ηα 

ηνηρεία Νφκνπ (Αξηζκφο, Υξνλνινγία). ηελ πεξίπησζε πνπ αθνξά 

Ελζσκάησζε Επξσπατθνχ Δηθαίνπ ή εηζάγεη Δηαθξαηηθή πκθσλία ή ρνξεγεί 

Ννκνζεηηθέο Εμνπζηνδνηήζεηο, ζα πξέπεη λα ηζεθαξηζηεί ην αληίζηνηρν 

θνπηάθη.  
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2. Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ : απαηηνχληαη  ηα ηνηρεία ΦΕΚ 

(Αξηζκφο, Σεχρνο, Έηνο) θαη ν Αξηζκφο Πξάμεο. 

3. Καλνληζηηθή Πξάμε: απαηηνχληαη  ηα ηνηρεία ΦΕΚ (Αξηζκφο, Σεχρνο, 

Έηνο), ν Αξηζκφο  θαη ην Είδνο Πξάμεο. 

4. Εγθύθιηνο : απαηηείηαη ν Αξηζκφο Εγθπθιίνπ. 

5. Γλσκνδόηεζε: απαηηείηαη ην Είδνο Φνξέα. 

6. Πξαθηηθά (Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο): απαηηείηαη ν Αξηζκφο ηνπ 

Πξαθηηθνχ. 

7. Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ: ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη απαξαίηεην λα 

πξνζηεζεί ην Οηθνλνκηθφ Έηνο, ε Καηεγνξία θαη ην Είδνο Πξνυπνινγηζκνχ. 

Αλ ην Είδνο Πξνυπνινγηζκνχ αθνξά Φνξέα, ηφηε ζα πξέπεη λα επηιερζεί ην 

πεδίν Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ ηξίηνπ Φνξέα θαη ν Φνξέαο πνπ αθνξά. 

Δηαθνξεηηθά αλ είλαη Κξαηηθφο, ην ζχζηεκα δελ επηηξέπεη ηελ ζπκπιήξσζε 

απηψλ ησλ πεδίσλ. 

8. Επηηξνπηθό Έληαικα: είλαη απαξαίηεηε ε πξνζζήθε ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Έηνπο, ηεο Καηεγνξίαο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ Πνζνχ κε ΦΠΑ θαη ν 

αληίζηνηρνο ΚΑΕ, ηνπ Κχξηνπ Δηαηάθηε θαη ηνπ Δεπηεξεχνληα Δηαηάθηε 

(ζηνλ νπνίν κεηαβηβάδεηαη ε πίζησζε). Μπνξεί λα γίλεη πνιιαπιή 

θαηαρψξεζε ΚΑΕ θαη πνζψλ κε ΦΠΑ φπσο πεξηγξάθεθε θαη παξαπάλσ. 

9. Αλάιεςε Τπνρξέσζεο: είλαη απαξαίηεηε ε πξνζζήθε ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Έηνπο, ηεο Καηεγνξίαο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ Πνζνχ κε ΦΠΑ θαη ν 

αληίζηνηρνο Αξηζκφο ΚΑΕ. 

10. Έγθξηζε Δαπάλεο-Έληαικα Πιεξσκήο: θαηαρσξείηαη ην ΑΦΜ θαη ε 

Επσλπκία ηνπ Φνξέα, ην ΑΦΜ θαη ε Επσλπκία ηνπ Αλαδφρνπ, ην Πνζφ 

Δαπάλεο, ν CPV, ν Αξηζκφο ΚΑΕ θαη ηέινο ε ρεηηθή Αλάιεςε 

Τπνρξέσζεο. ηα ζηνηρεία ηνπ Αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη πνιιαπιή 

θαηαρψξεζε φπσο πεξηγξάθεθε θαη παξαπάλσ. Ο CPV είλαη ν θσδηθφο ηεο 

θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία πνπ αθνξά ηελ 

δαπάλε, φπσο έρεη νξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. 

11. Θζνινγηζκόο-Απνινγηζκόο: απαηηείηαη ε επηινγή ηνπ Είδνπο Πξάμεο (αλ 

αθνξά δειαδή Ιζνινγηζκφ ή Απνινγηζκφ), ηνπ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο, ηεο 

Υξνληθήο Πεξηφδνπ(αλ αθνξά δειαδή ηξίκελν, εμάκελν ή έηνο). Αλ 

ρξεηάδεηαη Έγθξηζε  απφ ηξίην θνξέα ζα πξέπεη λα επηιερηεί ην πεδίν Έγθξηζε 
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Ιζνινγηζκνχ / Απνινγηζκνχ ηξίηνπ θνξέα θαη ζηε ζπλέρεηα ν Φνξέαο πνπ 

αθνξά. 

12. Δσξεά-Επηρνξήγεζε: ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζεί 

επηπιένλ ην Είδνο Πξάμεο, ην Πνζφ κε ΦΠΑ, ν Αξηζκφο ΚΑΕ, ην ΑΦΜ θαη ε 

Επσλπκία ηνπ θνξέα πνπ επηρνξεγεί ή πινπνηεί ηε Δσξεά ή ηελ πνιηηηζηηθή 

ρνξεγία θαζψο, επίζεο, θαη ην ΑΦΜ θαη ε Επσλπκία ηνπ Φνξέα πνπ 

ιακβάλεη ηε δσξεά ή ηελ επηρνξήγεζε ή ηελ πνιηηηζηηθή ρνξεγία. 

13. Παξαρώξεζε ρξήζεο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ: ζηελ θαηεγνξία απηή, 

ρξεηάδεηαη λα θαηαρσξεζνχλ ην ΑΦΜ θαη ε Επσλπκία ηνπ Φνξέα πνπ 

παξαρσξεί ηε ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ην ΑΦΜ θαη ε Επσλπκία 

ηνπ Φνξέα πνπ δέρεηαη ηελ παξαρψξεζε. Επηπιένλ, πξέπεη λα θαηαγξαθεί θαη 

ην αληηθείκελν ηεο παξαρψξεζεο. 

14. Πξάμε πνπ αθνξά ζε ζέζε Γεληθνύ-Εηδηθνύ Γξακκαηέα-Μνλνκειέο 

Όξγαλν:  απαηηείηαη λα θαηαρσξεζεί ην Είδνο Πξάμεο, ε Θέζε θαη ν Φνξέαο 

πνπ πθίζηαηαη ηελ Θέζε. Αλ ζην Είδνο πξάμεο επηιεγεί ν «Καζνξηζκφο 

Ακνηβήο / Απνδεκίσζεο»  ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζεί θαη ην Πνζφ ζην 

αληίζηνηρν πεδίν. 

15. Πξάμε πνπ αθνξά ζε πιινγηθό Όξγαλν /Επηηξνπή /Οκάδα Εξγαζίαο / 

Οκάδα Έξγνπ – Μέιε πιινγηθνύ Οξγάλνπ: απαηηείηαη λα θαηαρσξεζεί ην 

Είδνο Πξάμεο, ν Σχπνο Οξγάλνπ θαη ην Πνζφ ζηελ πεξίπησζε πνπ επηιερζεί 

ν «Καζνξηζκφο Ακνηβήο / Απνδεκίσζεο»  ζην είδνο πξάμεο. 

16. Πξνθύξεμε Πιήξσζεο Θέζεσλ: απαηηείηαη λα θαηαρσξεζεί ην Είδνο 

Πξάμεο θαζψο, επίζεο, θαη ε ρεηηθή Αλάιεςε Τπνρξέσζεο. 

17. Πίλαθεο Επηηπρόλησλ, Δηνξηζηέσλ & Επηιαρόλησλ: ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία απαηηείηαη επηπιένλ κφλν ε ρεηηθή Πξνθήξπμε Θέζεσλ. 

18. Δηνξηζκόο: ζηελ πεξίπησζε απηή ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζεί ν Αξηζκφο 

Φπζηθψλ Πξνζψπσλ θαη ν Φνξέαο πνπ γίλεηαη ν Δηνξηζκφο. 

19. ύκβαζε: γηα ηελ αλάξηεζε κηαο χκβαζεο ζα πξέπεη λα επηιερζεί ην Είδνο 

Πξάμεο θαη ν Αξηζκφο ησλ Φπζηθψλ Πξνζψπσλ. Αλ αθνξά χκβαζε Έξγνπ  

θαη χκβαζε Ιδησηηθνχ Δηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ρξεηάδεηαη λα επηιερζεί 

ην  πεδίν πγρξεκαηνδνηνχκελν Έξγν. Γηα χκβαζε Έξγνπ απαηηείηαη 

επηπιένλ ην ΑΦΜ, Ολνκαηεπψλπκν, Πνζφ θαη Δηάξθεηα Έξγνπ 

20. Τπεξεζηαθή Μεηαβνιή: ζην πεδίν απηφ αξθεί κφλν λα ζπκπιεξσζεί ην 

Είδνο Πξάμεο. 
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21. Αλάζεζε Πξνκεζεηώλ/Τπεξεζηώλ (Απεπζείαο ή κε Δηαπξαγκάηεπζε) : γηα 

ηελ θαηεγνξία απηή ρξεηάδεηαη επηπιένλ ε πξνζζήθε ηνπ ΑΦΜ θαη ηεο 

Επσλπκίαο ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε αλάζεζε, ε Καηεγνξία  ηεο 

Τπεξεζίαο, ν αληίζηνηρνο θσδηθφο CPV θαη ηέινο ε ρεηηθή Αλάιεςε 

Τπνρξέσζεο. 

22. Πεξίιεςε Δηαθήξπμεο: είλαη απαξαίηεην λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηνλ 

αληίζηνηρν CPV. Επηπιένλ, ζα πξέπεη λα νξηζηεί ε Δηαδηθαζία Δηαγσληζκνχ 

απφ ηε ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη (Πξφρεηξν, Αλνηρηφ, Κιεηζηφ), ην Κξηηήξην 

Επηινγήο   θαη ν Σχπνο χκβαζεο(π.ρ. αλ αθνξά Έξγα, Πξνκήζεηεο θηι). Αλ 

αθνξά πγρξεκαηνδνηνχκελν Έξγν ή Πξφγξακκα Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ ζα 

πξέπεη λα ηζεθαξηζηεί ην αληίζηνηρν θνπηάθη πνπ βξίζθεηαη δίπια ζε απηέο ηηο 

επηινγέο θαη, ηέινο, λα θαηαρσξεζεί ν ΑΔΑ ηεο ρεηηθήο Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο. 

23. Καηαθύξσζε: απαηηείηαη ην ΑΦΜ θαη ε Επσλπκία ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν 

γίλεηαη ε θαηαθχξσζε, ην Πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην έγγξαθν θαη ηέινο ν 

ΑΔΑ ηεο ρεηηθήο Δηαθήξπμεο. 

24. Πξάμεηο Υσξνηαμηθνύ-Πνιενδνκηθνύ Πεξηερνκέλνπ: ζηελ θαηεγνξία 

πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ επηπιένλ ηα πεδία ηνπ Είδνπο ηεο Πξάμεο, απφ ηελ 

ιίζηα πνπ ζα εκθαληζηεί, θαη ηεο Γεσγξαθηθήο Πεξηνρήο, δειαδή απφ ηελ 

ιίζηα πνπ ζα εκθαληζηεί λα γίλεη επηινγή ηεο Πεξηθέξεηαο ε ηνπ Δήκνπ πνπ 

αθνξά. 

25. Λνηπέο Αηνκηθέο Δηνηθεηηθέο Πξάμεηο: νη  Αηνκηθέο Δηνηθεηηθέο Πξάμεηο 

δεκνζηεχνληαη κφλν αλ πξνβιέπεηαη απφ εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ελψ, αλ δελ 

δεκνζηεχεηαη ζε θάπνην άιιν κέζν, δελ αλαξηάηαη ζηελ Δηαχγεηα. Εθηφο απφ 

ηα βαζηθά κεηαδεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάξηεζε, πξέπεη λα 

επηιερζεί ην Είδνο Πξάμεο απφ ηελ ιίζηα πνπ ζα εκθαληζηεί θαη λα αλαθεξζεί 

ζε πνηφ άιιν κέζν έρεη δεκνζηεπζεί, δειαδή ζην πεδίν «Πνπ αιινχ 

δεκνζηεχεηαη ε πξάμε» απφ ηελ ιίζηα πνπ ζα εκθαληζηεί λα γίλεη ε 

θαηάιιειε επηινγή. 

4.3 Αλάξηεζε πξάμεωλ – Μαδηθή αλάξηεζε 

 

Η καδηθή αλάξηεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε πνπ έρεη ηα απαηηνχκελα 

δηθαηψκαηα, λα αλαξηήζεη καδηθά ηηο πξάμεηο πνπ επηζπκεί. πγθεθξηκέλα ν ρξήζηεο 
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ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην κελνχ Η Δη@ύγεηα κνπ (αξηζηεξά ηεο νζφλεο) θαη ζηε 

ζπλέρεηα απφ ηηο Υπνβιεζείζεο πξάμεηο πνπ εκθαλίδνληαη δει. ηηο πξνζσξηλά 

απνζεθεπκέλεο, λα ηζεθάξεη απηέο πνπ πξφθεηηαη λα αλαξηεζνχλ. Δηαθνξεηηθά 

κπνξεί λα επηιέμεη απφ ην κελνχ ηεο επεμεξγαζίαο ηελ Δπηινγή απνθάζεσλ ζειίδαο 

έηζη ψζηε λα επηιερζνχλ φιεο. 

 

 

 

 

 

Σν ζχζηεκα ηεο Δηαχγεηαο δίλεη ζην ζεκείν απηφ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα 

πξνβάιιεη ηηο Υπνβιεζείζεο πξάμεηο, ηηο Αλαθιεζείζεο, ηηο Αλαξηεκέλεο ή θαη απηέο 

πνπ Δθθξεκεί αλάθιεζε απφ ην αληίζηνηρν κελνχ 

 

Μεηά ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ ν ρξήζηεο 

επηιέγεη ηε Μαδηθή αλάξηεζε απφ ην κελνχ 

δηαζέζηκσλ ελεξγεηψλ θαη ην ζχζηεκα εθηειεί 

ηελ αληίζηνηρε δηεξγαζία.  
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Επηπιένλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηηο Εθθξεκείο επηζεκάλζεηο πνπ πηζαλφ λα 

ππάξρνπλ ζηηο πξάμεηο θαη λα θάλεη ηαμηλφκεζε κε βάζε είηε ην πιήζνο ησλ 

επηζεκάλζεσλ είηε κε βάζε ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο ππνβνιήο (φπσο θαίλεηαη ζηελ 

παξαθάησ θαξηέια). Πξνυπφζεζε γηα ηελ εκθάληζε ησλ επηζεκαζκέλσλ πξάμεσλ 

είλαη λα επηιερηεί ν αξκφδηνο θνξέαο (φπσο παξνπζηάδεηαη ζην παξάδεηγκά καο ν 

θνξέαο είλαη ην Τπνπξγείν Εζσηεξηθψλ).  

 

 

 

Επίζεο απφ ηελ θαξηέια απηή κπνξεί λα επηιέμεη ηελ επηζεκαζκέλε πξάμε πνπ ηνλ 

ελδηαθέξεη θαη λα πξνβάιεη ηελ αλαιπηηθή θαξηέια ησλ ζηνηρείσλ ηεο έηζη ψζηε λα 

ηα επεμεξγαζηεί αλ απαηηείηαη. 

 

4.4 Αλάθιεζε πξάμεωλ 

 

Η αλάθιεζε πξάμεσλ είλαη δηαδηθαζία δχν ζηαδίσλ. Αξρηθά ν ρξήζηεο πξνβάιεη ηελ 

πξάμε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαθιεζεί ιφγσ ιάζνπο ή παξάιεηςεο ζηνηρείσλ θαη 

θάλεη Αίηεκα Αλάθιεζεο. ηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο, ν νπνίνο έρεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηψκαηα, πξνρσξά ζε νξηζηηθή Αλάθιεζε ηεο πξάμεο. 

πγθεθξηκέλα, ν ρξήζηεο επηιέγεη ηελ πξάμε πνπ απαηηείηαη λα γίλεη αλάθιεζε θαη 

απφ ην κελνχ Δλέξγεηεο θάλεη Αίηεκα αλάθιεζεο. 
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Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο αλάθιεζεο ν ρξήζηεο θαηαρσξεί ζηελ θαξηέια πνπ 

εκθαλίδεηαη,  ηε ζρεηηθή αηηηνιόγεζε ηεο πξάμεο 
12

.  Η αηηηνιφγεζε είλαη θξίζηκε θαη 

δηθαηνινγεί ην ζθεπηηθφ ηεο αλάθιεζεο.  

 

 

 

Μεηά ηελ Υπνβνιή ηεο αηηηνιφγεζεο αλάθιεζεο ζα εκθαληζηεί ζηα ζηνηρεία ηεο 

πξάμεο ν ραξαθηεξηζκφο φηη Δθθξεκεί αίηεκα αλάθιεζεο.  

 

                                                
12 ηελ αηηηνιφγεζε ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηαρσξήζεη ζε ειεχζεξν θείκελν φηη ζεσξεί φηη είλαη ζεκαληηθφ γηα 
ηελ αλάθιεζε ηεο πξάμεο. 
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Παξάιιεια εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πξάμεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην κελνχ «ε 

Δη@χγεηα κνπ» σο « Καηάζηαζε: Δθθξεκεί αλάθιεζε». 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα ε Αλάθιεζε ηεο πξάμεο κπνξεί λα γίλεη κφλν απφ ρξήζηεο πνπ έρνπλ 

ην ζρεηηθφ δηθαίσκα (θεληξηθνί δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο). Ο δηαρεηξηζηήο 

πξνβάιεη ηηο πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο εθθξεκεί δηαδηθαζία αλάθιεζεο θη επηιέγεη ηελ 

πξάμε πνπ ζα νξηζηηθνπνηήζεη ηελ Αλάθιεζε. Επηιέγνληαο ηελ Αλάθιεζε απφ ην 

κελνχ ησλ Δλεξγεηώλ, εκθαλίδεηαη ε θαξηέια ζηελ νπνία κπνξεί ν δηαρεηξηζηήο λα 

ππνβάιιεη ηελ αηηηνιφγεζή ηεο νξηζηηθήο αλάθιεζεο
13

 . 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα ε Αλάθιεζε νινθιεξψλεηαη θαη ελεκεξψλεηαη ε θαηάζηαζε ηεο πξάμεο 

σο Αλαθιεζείζα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ αθφινπζε θαξηέια. 

 

                                                
13 ηελ θαξηέια πνπ παξνπζηάδεηαη ν δηαρεηξηζηήο πνπ πινπνηεί ηελ νξηζηηθή αλάθιεζε, κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη 
ζην ππάξρνλ θείκελν πνπ θαηαρσξήζεθε θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Αηηήκαηνο αλάθιεζεο απόθαζεο. 
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4.5 Επεμεξγαζία Πξάμεωλ 

 

4.5.1 Επεμεξγαζία Αλαξηεκέλεο Πξάμεο 

Μεηά ηελ Πξνζσξηλή Απνζήθεπζε ή ηελ Αλάξηεζε κηαο πξάμεο, ν ρξήζηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ηεο αλ απηφ απαηηείηαη. πγθεθξηκέλα 

αλαδεηά ηελ πξάμε πνπ επηζπκεί κέζσ ηεο επηινγήο ηνπ εηθνληδίνπ Η Γη@ύγεηα κνπ, 

είηε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ ηεο Αλαδήηεζεο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ επηδηψμεη ηελ αλαδήηεζε ηεο πξάμεο κέζσ ηνπ κελνχ Η 

Γη@ύγεηα κνπ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβάιεη κφλν ηηο Αλαξηεζείζεο ή ηηο 

Υπνβιεζείζεο (πξνζσξηλά απνζεθεπκέλεο) πξάμεηο.  
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ηε ζπλέρεηα πξνβάιιεη ηελ πξάμε πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη απφ ην κελνχ ησλ 

Δλεξγεηώλ, πνπ βξίζθεηαη επάλσ αξηζηεξά, επηιέγεη ηελ Επεμεξγαζία. 

 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Αλαξηεζείζαο πξάμεο 

επηηξέπνληαη αιιαγέο ζε φια ηα πεδία εθηφο απφ ην 

Αξρείν θαη ην Δίδνο ηεο πξάμεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο επεμεξγαζίαο είλαη απαξαίηεην λα γίλεη είηε 

Απνζήθεπζε είηε Αλαίξεζε αιιαγώλ απφ ηηο αληίζηνηρεο 

επηινγέο πνπ ππάξρνπλ ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο.  

 

4.5.2 Επεμεξγαζία Τπνβιεζείζαο Πξάμεο 

Η ιίζηα κε ηηο Τπνβιεζείζεο πξάμεηο (δει. ηηο πξνζσξηλά απνζεθεπκέλεο) ελφο 

ρξήζηε εκθαλίδνληαη επηιέγνληαο ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία πξάμεσλ ζην κελνχ Η 

Γη@ύγεηα κνπ (φπσο αλαθέξζεθε ζην παξαπάλσ θεθάιαην). Αλ γίλεη επηινγή κηαο 

πξάμεο,  πξνβάιινληαη ηα κεηαδεδνκέλα ηεο ηα νπνία έρνπλ απνζεθεπηεί πξνζσξηλά 

απφ ηνλ ρξήζηε. 

Με ηελ επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ Δλέξγεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο Δπεμεξγαζίαο, είλαη 

πιένλ δηαζέζηκα  φια ηα πεδία ηεο απφθαζεο. Αιιαγέο κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε φια ηα πεδία αλεμαηξέησο.  

 Επίζεο θαηά ηελ 

Δπεμεξγαζία κηαο 

Πξνζσξηλά Απνζε-

θεπκέλεο πξάμεο κπνξεί 

λα γίλεη Πξνζζήθε 

Σπλεκκέλνπ Αξρείνπ. Ο 

ρξήζηεο επηιέγεη ην  

αληίζηνηρν κελνχ 

Σπλεκκέλα θαη 

επηιέγνληαο ηελ Πξνζζήθε αξρείνπ κπνξεί λα «αλεβάζεη» νπνηνδήπνηε αξρείν 

ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεην σο επηπξφζζεηε πιεξνθνξία ζηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε.
14

  

                                                
14 Οη πεξηζζφηεξνη ηχπνη αξρείσλ γίλνληαη απνδεθηνί σο ζπλεκκέλα έγγξαθα. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ δελ είλαη 
απνδεθηφ βγαίλεη αληίζηνηρν κήλπκα. 



39 
 

 

Μεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ εγγξάθνπ ν ρξήζηεο δειψλεη κηα Πεξηγξαθή πνπ ην 

ραξαθηεξίδεη θαη Απνζεθεύεη.  ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα επηηπρνχο 

απνζήθεπζεο θαη κπνξεί λα επηζπλάςεη επηπξφζζεηα θαη φζα άιια έγγξαθα 

απαηηνχληαη.
15

  Επίζεο κπνξεί αλ επηζπκεί λα ην Αθαηξέζεη απφ ην αληίζηνηρν 

εηθνλίδην θαη επηπιένλ λα ην «θαηεβάζεη» απφ ηε Λήςε. 

 

 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε  ηεο επεμεξγαζίαο  κηαο πξάμεο , ππάξρεη ε δπλαηφηεηα είηε 

ηεο απεπζείαο Αλάξηεζεο, είηε ηεο Πξνζσξηλήο Απνζήθεπζεο, ή θαη ηεο Αλαίξεζεο 

αιιαγώλ. 

 

4.5.3 Επεμεξγαζία Επηζήκαλζεο 

Επηζήκαλζε κπνξεί λα γίλεη ζε κία αλαξηεκέλε πξάμε απφ εγγεγξακκέλνπο πνιίηεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζε θάπνηα πξάμε έρνπλ ππνβιεζεί επηζεκάλζεηο, ηφηε θαηά ηελ 

πξνβνιή κίαο πξάμεο ππάξρεη ζρεηηθή έλδεημε πξνο ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε. Μέζσ 

ηεο έλδεημεο απηήο ν ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη φηη έρνπλ επηζεκάλεη θάπνην πξφβιεκα 

ιάζνπο ή παξάιεηςεο ζηνηρείσλ ζηελ αλαξηεκέλε πξάμε. 

                                                
15 Τπάξρεη έλα φξην ζπλνιηθνχ κεγέζνπο εγγξάθσλ πνπ κπνξνχλ λα επηζπλαθζνχλ σο ζπλεκκέλα, ην νπνίν 
θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θεληξηθφ δηαρεηξηζηή ζηηο ζρεηηθέο παξακέηξνπο. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ην επηζπκεί, κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ επεμεξγαζία 

ησλ επηζεκάλζεσλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αλαξηεκέλεο πξάμεο. 

πγθεθξηκέλα πξνβάιιεη ηελ απαηηνχκελε πξάμε θαη επηιέγεη απφ ην κελνχ ησλ 

Δλεξγεηώλ ηελ Δπεμεξγαζία. 

 

ηε ζπλέρεηα επηιέγεη ην εηθνλίδην πνπ αθνξά ηηο Επηζεκάλζεηο  

πξνθεηκέλνπ λα κεηαβεί ζηηο Επηζεκάλζεηο απόθαζεο. Καηφπηλ επηιέγεη ηε 

Γηεθπεξαίσζε ζηελ θαζεκία απφ ηηο επηζεκάλζεηο θαη θαηαρσξεί ηελ ελέξγεηα πνπ 

απαηηείηαη, δει. είηε αλάθιεζε απόθαζεο, είηε ζπκπιήξσζε – δηόξζσζε 

κεηαδεδνκέλσλ. 

 

Ο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ν νπνίνο είρε ππνβάιιεη ηελ επηζήκαλζε, ελεκεξψλεηαη 

γηα ηελ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηεο πξάμεο θαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο επηζήκαλζεο 
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ηνπ. Η επηζήκαλζε κεηά ηελ επεμεξγαζία ηεο δελ πθίζηαηαη πιένλ θαη ζεσξείηαη 

δηεθπεξαησκέλε. 
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i Οη εηθφλεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην εγρεηξίδην παξνπζηάδνπλ δεδνκέλα ηα νπνία θαηαρσξήζεθαλ γηα 
δνθηκαζηηθνχο ιφγνπο. 

ii
 ε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Δηαχγεηαο πνπ αθνξνχλ θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ, ηα πεδία πνπ 

εκθαλίδνληαη κε θφθθηλν ρξψκα θαη ηελ έλδεημε '*' (αζηεξίζθν) είλαη ππνρξεσηηθά θαη ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζνχλ. 

 


