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ΠΡΟ: 

Όπωπ ξ Πίμακαπ Απξδεκηώμ 

 

 

 

ΘΓΙΑ: «ρμπληοωμαηική εγκύκλιξπ για ηημ εθαομξγή ηξρ ποξγοάμμαηξπ 

Δι@ύγεια» 

 

 Σμ πνυγναμμα Δη@φγεηα ιεηημονγεί απυ ηεκ 1ε Οθηςβνίμο 2010. Έςξ 

ζήμενα έπμοκ ακανηεζεί πενίπμο 2.400.000  απμθάζεηξ απυ 2.949 Φμνείξ ηεξ 

Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ. ηαηηζηηθά πνήζεξ είκαη δηαζέζημα ζημ ζφκδεζμμ 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/stats.  

 

 Σμ Πνυγναμμα Δη@φγεηα επηιέπζεθε θαη πανμοζηάζηεθε ςξ θαιή πναθηηθή 

γηα ηε Δεμυζηα Δημίθεζε ζημ πιαίζημ ημο Γονςπασθμφ οκεδνίμο Πμηυηεηαξ 2011 

(European Quality Conference) ζηε Βανζμβία 

(http://www.eupan.eu/3/87/&for=show&tid=17), εκχ έπεη πανμοζηαζηεί ςξ 

θαηκμηυμα ηδέα ζε Πακεονςπασθυ Γνγαζηήνη Ηιεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ ζηε 

υθηα (http://www.publicadministrationreform.eu/?q=node/75). 

 

 Γηα ηεκ θαιφηενε εθανμμγή ημο Πνμγνάμμαημξ θαη ηεκ πιενέζηενε 

εκεμένςζε, εθηζημφμε ηεκ πνμζμπή ζαξ ζηα παναθάης ζέμαηα: 

 

1. Γπικαιοξπξίηζη ζηξιςείωμ θξοέωμ ζηξ ποόγοαμμα Δι@ύγεια 

 

 Παναθαιμφκηαη μη ΟΔΓ Δη@φγεηα ακά θμνέα κα πνμπςνήζμοκ άμεζα ζηεκ 

επηθαηνμπμίεζε ηςκ ζημηπείςκ ημο θμνέα ημοξ (ΑΦΜ, Γπςκομία, Δηεφζοκζε θ.ά.). 

 Η εκένγεηα ηεξ επηθαηνμπμίεζεξ ηςκ ζημηπείςκ γίκεηαη μέζς ηεξ επηιμγήξ 

“Γπηθαηνμπμίεζε ημηπείςκ Γκηαγμέκμο Φμνέα” πμο είκαη δηαζέζημε ζηεκ 

εθανμμγή δηαπείνηζεξ ημο Δη@φγεηα. 

  

 Γπίζεξ, οπεκζομίδεηαη ε ακάγθε γηα ηακηική επηθαηνμπμίεζε ηςκ ζημηπείςκ 

ηςκ Τπμγναθυκηςκ, Μμκάδςκ, Υνεζηχκ θ.ι.π. (εκενγά / με εκενγά). 
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2.  Οοθή ζρμπλήοωζη ηωμ μεηαδεδξμέμωμ ηωμ αμαοηηηέωμ ποάνεωμ 

 

 Τπεκζομίδεηαη ε ακάγθε γηα πλήοη και ξοθή ζομπιήνςζε υιςκ ηςκ 

απαναίηεηςκ μεηαδεδμμέκςκ (ζομπιενςμαηηθά ζημηπεία πνμζδημνηζμμφ θαη 

πενηγναθήξ) θάζε ακανηεηέαξ πνάλεξ βάζεη ηςκ μδεγηχκ, με ζθμπυ ηεκ 

απμηειεζμαηηθή ακαδήηεζε ηςκ εγγνάθςκ απυ ημοξ εκδηαθενμμέκμοξ θαη ηεκ 

μοζηαζηηθή πνμχζεζε ηεξ δηαθάκεηαξ. 

 

3. Αζθάλεια καηά ηη ςοήζη ηωμ εθαομξγώμ 

  

 Με ηε πνήζε ηςκ θςδηθχκ πνυζβαζεξ (υκμμα πνήζηε θαη θςδηθυξ) ζηεκ 

εθανμμγή ακανηήζεςκ θαη δηαπείνηζεξ ημο Δη@φγεηα, ελαζθαιίδεηαη μ πενημνηζμυξ 

πνήζεξ μυκμ απυ ηα ελμοζημδμηεμέκα ζηειέπε θάζε Φμνέα θαζχξ θαη ε 

επηβεβαίςζε ηςκ εκενγεηχκ έθαζημο πνήζηε. Η πνήζε ηςκ θςδηθχκ πνυζβαζεξ 

απυ ημοξ δηαπεηνηζηέξ θαη ημοξ εθδυηεξ θαη ζοκηάθηεξ ακανηεηέςκ πνάλεςκ 

πηζημπμηεί υηη θάζε ακάνηεζε ή άιιε εκένγεηα πνήζεξ έπεη πναγμαημπμηεζεί απυ 

ημκ πηζημπμηεμέκμ πνήζηε μ μπμίμξ ζοκδέεηαη με ημοξ θςδηθμφξ θαη με ηε 

ζογθεθνημέκε εκένγεηα. Σμκίδεηαη υηη έθαζημξ πνήζηεξ είκαη απμθιεηζηηθά 

οπεφζοκμξ γηα ηεκ ελαζθάιηζε ημο απμννήημο ηςκ θςδηθχκ ημο θαζχξ θαη γηα 

υιεξ ηηξ πνάλεηξ πμο δηεκενγμφκηαη με ημοξ πνμζςπηθμφξ ημο θςδηθμφξ. 

  

 Γηα ηεκ επίηεολε ηεξ αζθάιεηαξ ζηεκ πνυζβαζε ηςκ εθανμμγχκ 

οπεκζομίδμομε ημοξ παναθάης θακυκεξ πμο πνέπεη κα αθμιμοζμφκηαη αοζηενά: 

  

 - Σα ζημηπεία πνυζβαζεξ (υκμμα πνήζηε θαη θςδηθυξ) δεκ θμηκμπμημφκηαη 

ζε θακέκακ ηνίημ, μφηε ηειεθςκηθά μφηε με email. Δεκ πνυθεηηαη, ζε θαμία 

επηθμηκςκία ζημ πιαίζημ ηεξ ηεπκηθήξ θαη επηπεηνεζηαθήξ οπμζηήνηλεξ, κα 

δεηεζμφκ απυ πνήζηεξ θαη δηαπεηνηζηέξ μη θςδηθμί πνυζβαζεξ πμο πνεζημμπμημφκ.  

 Καμία θμηκμπμίεζε ζημηπείςκ δεκ πνέπεη κα γίκεηαη θαη ζε παναπιακεηηθά 

“spam email”, ηα μπμία ηζπονίδμκηαη -ρεοδχξ- υηη απμζηέιιμκηαη απυ θάπμηα 

οπανθηή θαη κυμημε οπενεζία ή εηαηνεία, ζε μία πνμζπάζεηα κα παναπιακήζμοκ ημκ 

παναιήπηε θαη κα ημο απμζπάζμοκ απυννεηα δεδμμέκα γηα κα πνεζημμπμηεζμφκ 

ζηε ζοκέπεηα γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε με ελμοζημδμηεμέκςκ θαη πανάκμμςκ 

ζοκαιιαγχκ. 

  

 - Έθαζημξ πνήζηεξ πνέπεη κα αιιάδεη πενημδηθά ημκ θςδηθυ ημο θαη κα 

επηθαηνμπμηεί ηα ζημηπεία ημο ζημ ζφζηεμα μέζα απυ ηεκ εθανμμγή ακανηήζεςκ 

(επηιμγή “Δηαπείνηζε ημο Υνήζηε μμο/Αιιαγή θςδηθμφ”). Ο θάζε πνήζηεξ είκαη 

οπεφζοκμξ γηα ηεκ αζθαιή δηαθφιαλε θαη δηαπείνηζε αοηχκ ηςκ ζημηπείςκ.  Ωξ εθ 

ημφημο, ηα ζημηπεία πνυζβαζεξ δεκ πνέπεη κα ζεμεηχκμκηαη ζε μένε υπμο μπμνμφκ 

κα απμθαιοθζμφκ π.π. ζε εθηεζεημέκα πανηηά ή ανπεία. 
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 - Γηα ηεκ πνυζβαζε ζηεκ εθανμμγή ακανηήζεςκ θαη δηαπείνηζεξ, μη πνήζηεξ 

ζοκδέμκηαη  θαη εηζένπμκηαη ζηεκ εθανμμγή με πνήζε ηεξ δηεφζοκζεξ αζθαιμφξ 

πνυζβαζεξ SSL: “https://app.diavgeia.gov.gr/apofaseis” θαη υπη με άιιμ ηνυπμ 

(θάζε πνήζηεξ μθείιεη κα επηβεβαηχζεη ηε ζςζηή δηεφζοκζε πμο πνέπεη κα έπεη 

ζημ: http://diavgeia.gov.gr/domain.png).  

 Ακ θάπμημξ πνήζηεξ ακηηιεθζεί θάηη δηαθμνεηηθυ, παναθαιείηαη, άμεζα, κα 

οπμβάιεη μήκομα εκεμένςζεξ ζηεκ οπενεζία οπμζηήνηλεξ ημο πνμγνάμμαημξ 

Δη@φγεηα (helpdesk) θαη κα επηθμηκςκήζεη με ημ οκημκηζηή ηεξ ΟΔΓ ημο θμνέα 

ημο. 

  

 -  Μεηά ημ πέναξ πνήζεξ ηεξ εθανμμγήξ θαη ακ μ πνήζηεξ δεκ επηζομεί ηεκ 

άμεζε πνήζε ημο πνμγνάμμαημξ Δη@φγεηα, ζα πνέπεη κα επηιέγεη πάκηα ηεκ 

έκδεηλε “ΑΠΟΤΝΔΓΗ”. 

  

 -  Οη Δηαπεηνηζηέξ, θαηά ηεκ ανπηθή δεμημονγία κέςκ πνεζηχκ, ζα πνέπεη 

κα επηιέγμοκ δφζθμια ζοκζεμαηηθά πμο πενηέπμοκ ζφμβμια, ανηζμμφξ θαη 

παναθηήνεξ. 

 

4. Γπικαιοξπξίηζη καηάζηαζηπ επξπηερόμεμωμ θξοέωμ 

  

 Γηα ηεκ ελαζθάιηζε ηεξ έκηαλεξ υιςκ ηςκ οπυπνεςκ θμνέςκ ζημ 

πνυγναμμα Δη@φγεηα αιιά θαη ηεξ ζςζηήξ απεηθυκηζεξ ηςκ ήδε εκηαγμέκςκ 

θμνέςκ ζημοξ δηθηοαθμφξ ηυπμοξ ημο Δη@φγεηα, είκαη απαναίηεηε ε μνζή θαη 

ζοκεπήξ επηθαηνμπμίεζε ηεξ θαηάζηαζεξ ηςκ εκενγχκ θμνέςκ. 

  

 Τπεκζομίδεηαη υηη υιμη μη θμνείξ υπςξ Τπμονγεία, ΟΣΑ θαη υζμη άιιμη 

έπμοκ επμπηεουμεκμοξ θμνείξ, πνέπεη κα θνμκηίδμοκ γηα ηεκ πιήνε έκηαλε ημο 

ζοκυιμο ηςκ επμπηεουμεκςκ θμνέςκ ημοξ θαζχξ θαη ηεκ οπμζηήνηλή ημοξ ζε 

επηπεηνεζηαθά θαη ηεπκηθά ζέμαηα.  

 

 Αμέζςξ μεηά ηεκ επίζεμε ζφζηαζή ημοξ, πνέπεη κα εκηάζζμκηαη ζημ 

Πνυγναμμα υιμη μη οπυπνεμη κέμη θμνείξ. Αμέζςξ μεηά ηεκ θαηάνγεζε εκηαγμέκςκ 

θμνέςκ πνέπεη ακηίζημηπα κα οπμβάιιεηαη αίηεμα μέζς ηεξ ειεθηνμκηθήξ 

οπενεζίαξ οπμβμιήξ αηηεμάηςκ οπμζηήνηλεξ ημο Πνμγνάμμαημξ Δη@φγεηα 

(helpdesk - http://ticketing.ktpae.gr/diavgeia/Default.aspx?frm=3), γηα ηεκ 

θαηάνγεζή ημοξ απυ ημ ζφζηεμα θαη ηεκ αθφνςζε ηςκ θςδηθχκ πμο έπμοκ 

απμδμζεί ζημοξ πνήζηεξ ημο θμνέα. 

 

5. ρμέογειεπ ηξρ ποξγοάμμαηξπ Δι@ύγεια με ηξ ποόγοαμμα ΑΓΟΡΑ 

  

 ημ πιαίζημ ημο N.4013/2011 γηα ηεκ Γκηαία Ανπή Δεμμζίςκ ομβάζεςκ 

έπεη ζοζηαζεί ζημ Τπμονγείμ Οηθμκμμίαξ, Ακηαγςκηζηηθυηεηαξ θαη Ναοηηιίαξ ημ 

Κεκηνηθυ Ηιεθηνμκηθυ Μεηνχμ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ. ηυπμη ημο Μεηνχμο είκαη 
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ε δηαθάκεηα ζηηξ πνμμήζεηεξ ημο εονφηενμο Δεμμζίμο Σμμέα, ε μείςζε ημο 

θυζημοξ πνμμεζεηχκ, ε εκίζποζε ημο ακηαγςκηζμμφ θαη ε θαιφηενε 

παναθμιμφζεζε θαη ζπεδηαζμυξ ημο πνμτπμιμγηζμμφ Δεμμζίμο Σμμέα.  

 ημ Μεηνχμ θαηαπςνμφκηαη απυ ημοξ οπεφζοκμοξ ζοκηάθηεξ υια ηα 

ζημηπεία μηαξ ζφμβαζεξ ηα μπμία, ζε ζοκδοαζμυ με ηηξ δημηθεηηθέξ πνάλεηξ πμο 

ήδε θαηαπςνμφκηαη ζηε Δη@φγεηα, δηαζθαιίδμοκ ηε δηαθάκεηα υιςκ ηςκ 

δηαδηθαζηχκ γηα ηηξ πνμμήζεηεξ ημο Δεμμζίμο, ζε υια ηα βήμαηα, απυ ηε 

δεμημονγία ημο ζπεηηθμφ αηηήμαημξ έςξ θαη ηηξ πιενςμέξ. 

  

 Η πνυζβαζε ζημ μεηνχμ γίκεηαη, γηα ιυγμοξ δηεοθυιοκζεξ, με ηα ίδηα 

ζημηπεία ζφκδεζεξ πμο δηαηενμφκηαη θαη ζημ πνυγναμμα Δη@φγεηα.  

 Πενηζζυηενεξ πιενμθμνίεξ θαη πνήζημμ εκεμενςηηθυ οιηθυ είκαη δηαζέζημμ 

ζημ ζφκδεζμμ http://agora.gov.gr/. 

 

Οη Διερθύμζειπ Διξικηηικξύ ηωμ Τπξρογείωμ παναθαιμφκηαη κα 

γκςζημπμηήζμοκ ηεκ εγθφθιημ ζε υιμοξ ημοξ θμνείξ ημο δεμυζημο θαη ημο 

εονφηενμο δεμυζημο ημμέα πμο επμπηεφμοκ.  

 

Γπίζεξ, μη Διερθύμζειπ Διξίκηζηπ ηωμ Απξκεμηοωμέμωμ Διξικήζεωμ ηηπ 

Υώοαπ παναθαιμφκηαη κα γκςζημπμηήζμοκ ηεκ εγθφθιημ αοηή ζε υιμοξ ημοξ θμνείξ 

ημο δεμυζημο θαη ημο εονφηενμο δεμυζημο ημμέα πμο επμπηεφμοκ 

ζομπενηιαμβακμμέκςκ θαη ηςκ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζμμφ ηεξ πςνηθήξ ημοξ 

ανμμδηυηεηαξ. 

 

Η   εγθφθιημξ έπεη θαηαπςνεζεί ζημ δηθηοαθυ ηυπμ ηεξ Τπενεζίαξ μαξ -

www.ydmed.gov.gr- ζηξ πεδίξ: «ρπηοεζιακέπ αμακξιμώζειπ, εγκύκλιξι». 

 

 Σέιμξ, οπεκζομίδεηαη υηη μπμνείηε κα οπμβάιιεηε ενςηήμαηα θαη αηηήμαηα 

γηα επηπεηνεζηαθά θαη ηεπκηθά ζέμαηα, μέζς ηεξ εθανμμγήξ ελοπενέηεζεξ 

αηηεμάηςκ (HelpDesk) ημο Πνμγνάμμαημξ.  

  

                                      Ο YΦΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

 

 

                       ΠΑΚΣΓΘΕ ΣΔΩΡΣΔΑΗΕ 
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ΠΖΚΑΗΑ ΑΠΟΔΓΗΣΩΚ (με ηλεκηοξμικό ηαςρδοξμείξ): 
  
1. Γναθείμ θ. Πνςζοπμονγμφ 

2. Όια ηα Τπμονγεία 

- Γναθεία θ. θ. Τπμονγχκ, Ακαπιενςηχκ Τπμονγχκ, Τθοπμονγχκ 

- Γναθεία θ. θ. Γεκηθχκ θαη Γηδηθχκ Γναμμαηέςκ 

- Γναθεία θ. θ. Νμμηθχκ ομβμφιςκ 

- Δηεοζφκζεηξ Δημηθεηηθμφ 

- Ο.Δ.Γ. γηα ηεκ εθανμμγή ημο Πνμγνάμμαημξ «Δη@φγεηα» 

3. Όιεξ ηηξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημηθήζεηξ ηεξ Υχναξ 

- Δηεοζφκζεηξ Δημίθεζεξ 

- Ο.Δ.Γ. γηα ηεκ εθανμμγή ημο Πνμγνάμμαημξ «Δη@φγεηα» 

4. Ανπή Πνμζηαζίαξ Δεδμμέκςκ 

Πνμζςπηθμφ Υαναθηήνα 

Κεθηζίαξ 1-3 

Σ.Κ. 115 23, Αζήκα. 

5. Γζκηθυ ομβμφιημ Ραδημηειευναζεξ 

Αμενηθήξ 5 

Σ.Κ. 105 64, Αζήκα. 

6. Ανπή Δηαζθάιηζεξ ημο Απμννήημο 

ηςκ Γπηθμηκςκηχκ 

Ιενμφ Λυπμο 6 

Σ.Κ. 151 24, Μανμφζη. 

7. Ακχηαημ ομβμφιημ Γπηιμγήξ 

Πνμζςπηθμφ (Α..Γ.Π.) 

Πμοιίμο 6 & Λεςθ. Αιελάκδναξ 

Σ.Κ. 115 23, Αζήκα. 

8. οκήγμνμξ ημο Πμιίηε 

Υαηδεγηάκκε Μέλε 5 

Σ.Κ. 115 28, Αζήκα. 

9. Γζκηθή Γπηηνμπή Σειεπηθμηκςκηχκ 

& Σαποδνμμείςκ 

Κεθηζίαξ 60 

Σ.Κ. 151 25, Αζήκα. 

10. Ροζμηζηηθή Ανπή Γκένγεηαξ 

Πακεπηζηεμίμο 69 & Αηυιμο 

Σ.Κ. 105 64, Αζήκα. 

11. Γπηηνμπή Ακηαγςκηζμμφ 

Πι. Κάκηγγμξ 

Σ.Κ. 101 81, Αζήκα. 

12. Νμμηθυ ομβμφιημ ημο Κνάημοξ 

Αθαδεμίαξ 68 & Υ. Σνηθμφπε 

T.K. 106 78, Αζήκα. 
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13. Γεκηθυ Γπηζεςνεηή Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ 

Κεθηζίαξ 1-3 & Αιελάκδναξ 

Σ.Κ. 115 23, Αζήκα. 

14. χμα Γπηζεςνεηχκ-Γιεγθηχκ 

Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ 

Λ. ογγνμφ 60 

Σ.Κ. 117 42, Αζήκα. 

  

 

ΗΟΖΚΟΠΟΖΕΕ (απξζηξλή με e-mail): 

1. Γναθεία θ.θ. Γεκηθχκ Γναμμαηέςκ Απμθεκηνςμέκςκ Δημηθήζεςκ 

2. Γναθεία θ.θ. Πενηθενεηανπχκ. 

 

 

ΓΩΣΓΡΖΗΕ ΔΖΑΚΟΙΕ: 

1. Γναθείμ θ. Τπμονγμφ 

2. Γναθεία θ.θ. Τθοπμονγχκ 

3. Γναθείo θαξ Γεκηθήξ Γναμμαηέςξ 

4. Γναθεία θ. Γηδηθμφ Γναμμαηέα 

5. Γναθεία θ.θ. Γεκ. Δηεοζοκη(νη)χκ 

6. Γναθεία θ.θ. Δηεοζοκη(νη)χκ 

7. Δηεφζοκζε Ηιεθηνμκηθήξ Γπελενγαζίαξ ημηπείςκ. 

(απμζημιή ζηε δηεφζοκζε papanikg@ydmed.gov.gr με ηεκ πανάθιεζε γηα ηε 

δεμμζίεοζε ημο πανυκημξ ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ Τπενεζίαξ ζημ πεδίξ: 

«ρπηοεζιακέπ αμακξιμώζειπ, εγκύκλιξι»). 

 

 

ΑΔΑ: 4574Χ-ΜΩΨ


