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1. Διζαγωγή
Πθνπόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγγξάθνπ είλαη λα δνζνύλ θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο θαη νδεγίεο ζηα ζηειέρε ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο πνπ θαινύληαη λα
θαηαρσξίζνπλ πξάμεηο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΓΔΗΑ. πεύζπλνη γηα
ηελ θαηαρώξεζε ησλ πξάμεσλ είλαη ηα κέιε ησλ Νκάδσλ Γηνίθεζεο Έξγνπ
(Ν.Γ.Δ.) ηνπ εθάζηνηε Φνξέα.
Νη λόκνη θαη νη πξάμεηο πνπ ζύκθσλα κε ηνλ λόκν είλαη αλαξηεηέεο
θαηαρσξνύληαη κέζσ ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο θαη αλαξηώληαη, απηόκαηα θαη
ηαπηόρξνλα, ζε εηδηθό δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Δζληθνύ Ρππνγξαθείνπ θαη
παξάιιεια ζε δηαδηθηπαθό ηόπν εηδηθνύ ζθνπνύ ηνπ θάζε θνξέα.
Νη απαηηνύκελεο εθαξκνγέο θαη ππνδνκέο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΓΔΗΑ, παξέρνληαη θεληξηθά ζηνπο ππόρξενπο θνξείο.
Κε ηελ θαηαρώξηζε, θάζε πξάμε ιακβάλεη έλα λέν αξηζκό, ηνλ Αξηζκό
Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο. Ν ΑΓΑ είλαη έλαο κνλαδηθόο θσδηθόο πνπ απνθηά
θάζε πξάμε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαρώξηζεο ηεο ζηελ εθαξκνγή ηεο
Γηαύγεηαο. Ν θσδηθνπνηεκέλνο αξηζκόο παξάγεηαη αιγνξηζκηθά κε βάζε ηελ
εκεξνκελία θαηαρώξηζεο, ην θνξέα θαη ηνλ αύμνληα αξηζκό πξάμεο ηνπ θνξέα,
εγγξάθεηαη απηόκαηα ζε θάζε ζειίδα ηνπ εγγξάθνπ πνπ αλαξηάηαη θαη πξέπεη
αλαγξάθεηαη πάλσ ζην ζρέδην θάζε πξάμεο ρεηξόγξαθα πξηλ δηεθπεξαησζεί.
Δίλαη ε ηαπηόηεηα ηεο θάζε αλαξηεκέλεο πξάμεο θαη ηελ αθνινπζεί εθεμήο. Γελ
κπνξνύλ λα ππάξρνπλ δύν ΑΓΑ γηα κηα πξάμε θαη όηαλ κηα
πξάμε γηα θάπνην ιόγν αθπξώλεηαη ν ΑΓΑ ηεο παξακέλεη αλελεξγόο.
Πεκεηώλεηαη όηη ε θαηαρώξηζε θαη αλάξηεζε πξέπεη λα ιακβάλεη ρώξα
αμελληηί, δειαδή ηάρηζηα θαη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε. Ζ ακειιεηί
θαηαρώξηζε θαη αλάξηεζε επηβάιιεηαη όρη απιώο γηα λα εθπιεξσζεί ν ζθνπόο
ηνπ λόκνπ γηα έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθόξεζε ησλ πνιηηώλ, δηαθάλεηα θαη
απνηειεζκαηηθό έιεγρν ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο αιιά θαη επεηδή ζε αξθεηέο
πεξηπηώζεηο πξάμεσλ ε αλάξηεζε ζπληζηά πξνϋπόζεζε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο.
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2. Μεηαδεδομένα εγγπάθος ππορ καηασώπιζη
Όζν πην πιήξεο είλαη ε πεξηγξαθή κηαο πξάμεο ηόζν επθνιόηεξνο είλαη
θαη ηξόπνο αλαδήηεζήο ηεο. Ρα δεδνκέλα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ
πεξηγξαθή άιισλ δεδνκέλσλ, πόξσλ θιπ νλνκάδνληαη κεηαδεδνκέλα.

Ωο κεηαδεδνκέλα πεξηγξαθήο Λόκνπ ή Ξξάμεο ζην πξόγξακκα ΓΗΑΓΔΗΑ,
έρνπλ νξηζηεί ηα αθόινπζα:
 Αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηνπ εγγξάθνπ
 Ζκεξνκελία έθδνζεο
 Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε εθδόηε πξάμεο
 Θέκα εγγξάθνπ
 Δίδνο πξάμεο
 Κνλάδα Πηελ νπνία αλήθεη ν Ρειηθόο πνγξάθνληαο ηεο πξάμεο
 Ρειηθόο πνγξάθσλ ηελ πξάμε
 Θεκαηηθή πεξηνρή

Αλ ε πξνο αλάξηεζε πξάμε έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζε ΦΔΘ, ηόηε ζπκπιεξώλνληαη
επηπιένλ ηα κεηαδεδνκέλα :
 Αξηζκόο ΦΔΘ
 Ρεύρνο ΦΔΘ
 Έηνο ΦΔΘ

Όηαλ ε πξάμε είλαη νξζή επαλάιεςε πξνεγνύκελεο, ηόηε ζπκπιεξώλεηαη
επηπιένλ ην κεηαδεδνκέλν :
 Αξηζκόο Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο (ΑΓΑ) πξνεγνύκελεο πξάμεο

Όηαλ ε πξάμε ζρεηίδεηαη κε αληίζηνηρεο πξνεγνύκελεο, ηόηε ζπκπιεξώλνληαη
επηπιένλ νη :
 ΑΓΑ πξνεγνύκελσλ πξάμεσλ
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Όηαλ ε πξάμε αθνξά ΓΑΞΑΛΖ (Κεηαδεδνκέλν:
ζπκπιεξώλνληαη επηπιένλ ηα κεηαδεδνκέλα :

Δίδνο

Ξξάμεο),

ηόηε

 ΑΦΚ Φνξέα
 ΔΞΩΛΚΗΑ ΦΝΟΔΑ
 ΑΦΚ Αλαδόρνπ
 ΔΞΩΛΚΗΑ ΑΛΑΓΝΣΝ
 Ξεξηγξαθή Αληηθεηκέλνπ
 ΞΝΠΝ ΓΑΞΑΛΖΠ/ΠΛΑΙΙΑΓΖΠ (ΚΔ ΦΞΑ)
 CPV

Όηαλ ε πξάμε αθνξά ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ (Κεηαδεδνκέλν: Δίδνο Ξξάμεο), ηόηε
ζπκπιεξώλνληαη επηπιένλ ηα κεηαδεδνκέλα :
 ΞΝΠΝ ΚΔ ΦΞΑ
 ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΑΔ
 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΔΡΝΠ (Ξ.Σ 2010)

Όηαλ ε πξάμε
(Κεηαδεδνκέλν:
κεηαδεδνκέλα :

αθνξά ΓΩΟΔΑ, ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΖ, ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΖ ΣΟΖΠΖΠ
Δίδνο
Ξξάμεο), ηόηε ζπκπιεξώλνληαη επηπιένλ ηα

 ΞΝΠΝ ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΚΔ ΦΞΑ
 ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΑΔ
 ΔΞΩΛΚΗΑ ΦΝΟΔΑ
ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΖ

ΞΝ

ΙΑΚΒΑΛΔΗ

ΡΖΛ

ΓΩΟΔΑ

Ζ

ΡΖΛ

 ΑΦΚ ΦΝΟΔΑ ΞΝ ΔΞΗΣΝΟΖΓΔΗ Ζ ΙΝΞΝΗΔΗ ΡΖ ΓΩΟΔΑ

Ρα πεξηζζόηεξα από ηα παξαπάλσ κεηαδεδνκέλα κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ από
ην πξνο θαηαρώξεζε έγγξαθν. Όζα δελ ππάξρνπλ ζην έγγξαθν ζα πξέπεη λα
απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ζην κέινο ηεο ΝΓΔ, από ην όξγαλν πνπ εμέδσζε
ηελ πξάμε.

Γηα ηελ θαηαρώξεζε ησλ πξάμεσλ θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ απηώλ, έρεη
αλαπηπρζεί έλα εμειηγκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνπ αλαιακβάλεη απηόκαηα ηελ
ηνπνζέηεζή ηνπο ζηηο ζσζηέο ηζηνζειίδεο.
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3. Δθαπμογή Καηασώπηζηρ
3.1

Δίζοδορ ζηην εθαπμογή

Ππλδεζείηε ζηε εθαξκνγή θαη ζπκπιεξώζεηε ππνρξεσηηθά ηα πεδία
«Όλνκα ρξήζηε» θαη «Θσδηθόο πξόζβαζεο» πνπ ζαο έρνπλ απνδνζεί από ηνλ
δηαρεηξηζηή ηεο Ν.Γ.Δ. ηνπ θνξέα ζαο.

Εηθόλα 3.1: ύλδεζε ζηε εθαξκνγή θαηαρώξεζεο

ΗΜΔΙΩΗ ΑΦΑΛΔΙΑ: Γεν κοινοποιείηε ποηέ ηον κωδικό ζαρ (π.σ.
μέζω ηηλεθώνος) ζε οποιονδήποηε.
Πηε ζπλέρεηα επηιέμηε «Δίζνδνο», νπόηε θαη εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζόλε
θαηαρώξεζεο ζηνηρείσλ:

Εηθόλα 3.2: Εθαξκνγή Καηαρώξεζεο
Ο.Δ.Ε. – ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
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3.2

Καηασώπηζη Νόμος ή Ππάξηρ

Ζ θαηαρώξεζε ελόο Λόκνπ ή κηαο Ξξάμεο, νινθιεξώλεηαη ζε ηξία βήκαηα:

3.2.1

Βήμα 1: Καηασώπηζη ζηοισείων

Πηελ εθαξκνγή θαηαρώξεζεο, ζπκπιεξώλνπκε ηα εμήο πεδία:
1. Αξηζκό πξσηνθόιινπ ηνπ εγγξάθνπ πξνο θαηαρώξεζε

Εηθόλα 3.3: Εηζαγσγή αξηζκνύ πξσηνθόιινπ

Σύπορ Δνέπγειαρ
Ξιεθηξνιόγεζε

Πηγή πληποθοπίαρ
Έγγξαθν

2. Ζκεξνκελία Έθδνζεο ηνπ εγγξάθνπ πξνο θαηαρώξεζε

Εηθόλα 3.4: Επηινγή εκεξνκελίαο έθδνζεο

Σύπορ Δνέπγειαρ
Δπηινγή από εκεξνιόγην

Πηγή πληποθοπίαρ
Έγγξαθν

3. Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε εθδόηε πξάμεο

Εηθόλα 3.5: Εηζαγσγή ειεθηξνληθήο δηεύζπλζεο ζπληάθηε

Ο.Δ.Ε. – ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
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Σύπορ Δνέπγειαρ
Ξιεθηξνιόγεζε

Πηγή πληποθοπίαρ
Έγγξαθν

Ν εθδόηεο ηεο πξάμεο ζα ελεκεξσζεί κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ όηαλ
ζα νινθιεξσζεί ε αλάξηεζε. Ρν ελεκεξσηηθό κήλπκα πεξηιακβάλεη θαη ηνλ
Αξηζκό Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο (ΑΓΑ).

4. Φνξέαο έθδνζεο ηνπ εγγξάθνπ πξνο θαηαρώξηζε

Εηθόλα 3.6: Επηινγή ηνπ θνξέα έθδνζεο

Σύπορ Δνέπγειαρ
-

Πηγή πληποθοπίαρ
-

Ζ εθαξκνγή έρεη πξνεπηιεγκέλν ηνλ θνξέα έθδνζεο.
5. Θέκα ηνπ εγγξάθνπ πξνο θαηαρώξεζε

Εηθόλα 3.7: Εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο

Σύπορ Δνέπγειαρ
Ξιεθηξνιόγεζε

Πηγή πληποθοπίαρ
Έγγξαθν

Δηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο όπσο απηό αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν.

6. Δίδνο Ξξάμεο

Εηθόλα 3.8: Επηινγή ηνπ είδνπο πξάμεο

Σύπορ Δνέπγειαρ
Δπηινγή από ιίζηα

Πηγή πληποθοπίαρ
Δθδόηεο ηεο πξάμεο

Δπηιέγνπκε από ιίζηα ην είδνο ηεο πξνο θαηαρώξηζε πξάμεο.
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ΗΜΔΙΩΗ: Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιέγεηαη σο Δίδνο Ξξάμεο ε «ΓΑΠΑΝΗ»,
ηόηε ε απαηηείηαη θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ εμήο ζηνηρείσλ:
- ΑΦΚ Φνξέα
- ΔΞΩΛΚΗΑ ΦΝΟΔΑ
- ΑΦΚ Αλαδόρνπ
- ΔΞΩΛΚΗΑ ΑΛΑΓΝΣΝ
- Ξεξηγξαθή Αληηθεηκέλνπ
- ΞΝΠΝ ΓΑΞΑΛΖΠ/ΠΛΑΙΙΑΓΖΠ (ΚΔ ΦΞΑ)
- CPV

Εηθόλα 3.9.1: Επηπιένλ ζηνηρεία ζηελ πεξίπησζε «ΔΑΠΑΝΗ»

Σύπορ Δνέπγειαρ
Πηγή πληποθοπίαρ
Ξιεθηξνιόγεζε
Δθδόηεο ηεο πξάμεο
Ν θσδηθόο CPV επηιέγεηαη από ιίζηα
Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιέγεηαη σο Δίδνο Ξξάμεο ε «ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ»,
ηόηε ε απαηηείηαη θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ εμήο ζηνηρείσλ:
 ΞΝΠΝ ΚΔ ΦΞΑ
 ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΑΔ
 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΔΡΝΠ (Ξ.Σ 2010)
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Εηθόλα 3.9.2: Επηπιένλ ζηνηρεία ζηελ πεξίπησζε «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ»

Σύπορ Δνέπγειαρ
Ξιεθηξνιόγεζε

Πηγή πληποθοπίαρ
Δθδόηεο ηεο πξάμεο

Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιέγεηαη σο Δίδνο Ξξάμεο ε «ΓΩΡΔΑ, ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ,
ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΥΡΗΗ», ηόηε ε απαηηείηαη θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ εμήο
ζηνηρείσλ:
 ΞΝΠΝ ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΚΔ ΦΞΑ
 ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΑΔ
 ΔΞΩΛΚΗΑ ΦΝΟΔΑ
ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΖ

ΞΝ

ΙΑΚΒΑΛΔΗ

ΡΖΛ

ΓΩΟΔΑ

Ζ

ΑΦΚ ΦΝΟΔΑ ΞΝ ΔΞΗΣΝΟΖΓΔΗ Ζ ΙΝΞΝΗΔΗ ΡΖ ΓΩΟΔΑ

Εηθόλα 3.9.3: Επηπιένλ ζηνηρεία ζηελ πεξίπησζε «ΔΩΡΕΑ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ,
ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ ΧΡΗΗ»

Σύπορ Δνέπγειαρ
Ξιεθηξνιόγεζε
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7. Νξγαληθή Κνλάδα ηνπ πνγξάθνληα

Εηθόλα 3.10: Επηινγή νξγαληθήο κνλάδαο ηνπ ππνγξάθνληα

Σύπορ Δνέπγειαρ
Δπηινγή από ιίζηα

Πηγή πληποθοπίαρ
Έγγξαθν

Δπηιέγνπκε από ιίζηα ηελ κνλάδα ηνπ ηειηθνύ ππνγξάθνληα ηεο πξνο
θαηαρώξηζε πξάμεο. Ζ δεκηνπξγία θαη ε επηθαηξνπνίεζε ηεο ιίζηαο γίλεηαη από
ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο εθαξκνγήο ηνπ θνξέα.

8. Ρειηθόο πνγξάθσλ

Εηθόλα 3.11: Επηινγή ηειηθνύ ππνγξάθνληα

Σύπορ Δνέπγειαρ
Δπηινγή από ιίζηα

Πηγή πληποθοπίαρ
Έγγξαθν

Δπηιέγνπκε από ιίζηα ησλ ηειηθό ππνγξάθνληα ηεο πξνο θαηαρώξηζε πξάμεο. Ζ
δεκηνπξγία θαη ε επηθαηξνπνίεζε ηεο ιίζηαο γίλεηαη από ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο
εθαξκνγήο ηνπ θνξέα.

9. Θεκαηηθή Ξεξηνρή

Εηθόλα 3.12: Επηινγή ζεκαηηθήο πεξηνρήο

Σύπορ Δνέπγειαρ
Δπηινγή από ιίζηα

Πηγή πληποθοπίαρ
Δθδόηεο ηεο πξάμεο

Δπηιέγνπκε από ιίζηα ην είδνο ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε
πξνο θαηαρώξηζε πξάμε.
Ο.Δ.Ε. – ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
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Ξιεθηξνινγώληαο ηελ ιέμε πνπ ζέινπκε λα εηζάγνπκε, ε εθαξκνγή καο
ελεκεξώλεη γηα ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο.
Γηα παξάδεηγκα αλ ε πξάμε καο είλαη ζρεηηθή κε ηειεπηθνηλσληαθά ηέιε, ηόηε
πιεθηξνινγώληαο «ηε» εκθαλίδνληαη νη δηαζέζηκεο επηινγέο από ηηο νπνίεο
επηιέγνπκε κία νη πεξηζζόηεξεο.

Εηθόλα 3.13: Παξάδεηγκα επηινγήο ζεκαηηθήο ελόηεηαο

10. Δπηινγή αξρείνπ
Πην ζηάδην απηό έρεη νινθιεξσζεί ε εηζαγσγή όισλ βαζηθώλ δεδνκέλσλ
(κεηαδεδνκέλσλ) πνπ αθνξνύλ ην έγγξαθν.
Πηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε ην αξρείν πνπ ζέινπκε λα θαηαρσξίζνπκε.

Εηθόλα 3.14: Επηινγή αξρείνπ

Εηθόλα 3.15: Αλαδήηεζε αξρείνπ ζηνλ ππνινγηζηή

Ο.Δ.Ε. – ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
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Σύπορ Δνέπγειαρ
Δπηινγή αξρείνπ

Πηγή πληποθοπίαρ
Δθδόηεο ηεο πξάμεο

ΗΜΔΙΩΗ: Σο PDF απσείο πος καηασωπείηε ζηην εθαπμογή δεν θα
ππέπει να είναι κλειδωμένο ή κπςπηογπαθημένο.

Σα επόμενα πεδία, ζςμπληπώνονηαι μόνο ζε οπιζμένερ καηηγοπίερ
ππάξεων:

11. Αξηζκό, Ρεύρνο θαη Έηνο ΦΔΘ, αλ ε πξάμε πνπ θαηαρσξνύκε δεκνζηεύεηαη
ζην Φύιιν Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο

Εηθόλα 3.16: Εηζαγσγή αξηζκνύ, ηεύρνπο θαη έηνπο ΦΕΚ

Σύπορ Δνέπγειαρ
Ξιεθηξνιόγεζε

Πηγή πληποθοπίαρ
Δθδόηεο ηεο πξάμεο

12. Αξηζκό Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο, αλ θαηαρσξνύκε πξάμε πνπ είλαη νξζή
επαλάιεςε πξνεγνύκελεο πξάμεο.

Εηθόλα 3.17: Εηζαγσγή ΑΔΑ πξνεγνύκελεο πξάμεο (Οξζή Επαλάιεςε)

Σύπορ Δνέπγειαρ
Ξιεθηξνιόγεζε

Ο.Δ.Ε. – ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

Πηγή πληποθοπίαρ
Δθδόηεο ηεο πξάμεο

13

ΟΔΗΓΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΝΟΜΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

13. ΑΓΑ ζρεηηθώλ πξάμεσλ, αλ θαηαρσξνύκε πξάμε πνπ ζρεηίδεηαη κε
πξνεγνύκελεο
Αλ ε πξάμε ζρεηίδεηαη κε θάπνηα/εο πξνεγνύκελεο, ηόηε εηζάγνπκε ηνλ/ηνπο
αληίζηνηρνπο ΑΓΑ

Εηθόλα 3.18: Εηζαγσγή ζρεηηδόκελσλ ΑΔΑ

Σύπορ Δνέπγειαρ
Ξιεθηξνιόγεζε

Πηγή πληποθοπίαρ
Δθδόηεο ηεο πξάμεο

14.πνβνιή
Πην ζηάδην απηό έρεη νινθιεξσζεί ε εηζαγσγή όισλ ησλ επηπιένλ δεδνκέλσλ
(κεηαδεδνκέλσλ) πνπ αθνξνύλ ην έγγξαθν,

Εηθόλα 3.19: Υπνβνιή πξάμεο

θαη ην ππνβάινπκε από ηελ επηινγή «πνβνιή»

3.2.2

Βήμα 2: Έλεγσορ και επιβεβαίωζη καηασώπιζηρ

Κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ηελ ππνβνιή ηεο πξάμεο,
ζα πξέπεη λα επηβεβαησζεί ε νξζόηεηα ηελ ζηνηρείσλ.
Πηελ νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη (εηθόλα 3.20) εκθαλίδνληαη ηα κεηαδεδνκέλα πνπ
ζπκπιεξώζεθαλ ζην Βήκα 1.

Πην βήκα απηό ππάξρνπλ νη εμήο επηινγέο:
 «Ακύπωζη και επιζηποθή»: Αθπξώλεη ηελ θαηαρώξεζε θαη επαλαθέξεη
ζηελ αξρηθή ζειίδα.
 «<--πίζω»: Δπηζηξνθή ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα ζπκπιήξσζεο ησλ
κεηαδεδνκέλσλ έηζη ώζηε λα γίλνπλ δηνξζώζεηο ζε πεξίπησζε ιαζώλ.
 «Σελική Δπιβεβαίωζη και Τποβολή»: Ρειηθή ππνβνιή ηεο πξάμεο.
Ο.Δ.Ε. – ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
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Εηθόλα 3.20: Επηβεβαίσζε θαηαρώξεζεο

Κε ηελ ηειηθή ππνβνιή ε εθαξκνγή ελεκεξώλεη απηόκαηα ηνλ εθδόηε γηα ηελ
αλάξηεζε θαη απνδίδεη θαη Αξηζκό Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο (ΑΓΑ) ζην έγγξαθν.
3.2.3

Βήμα 3: Ολοκλήπωζη διαδικαζίαρ

Κε ηελ επηινγή «Ρειηθή Δπηβεβαίσζε θαη πνβνιή» ζην πξνεγνύκελν βήκα, ε
δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη.
Πηελ νζόλε (εηθόλα 3.21) εκθαλίδεηαη ν Αξηζκόο Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο
(ΑΓΑ).

Εηθόλα 3.21: Οινθιήξσζε αλάξηεζεο

Ο.Δ.Ε. – ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
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Πην βήκα απηό ππάξρνπλ νη εμήο επηινγέο:

 Κεηάβαζε ζηελ ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηππνγξαθείν γηα λα δνύκε ηελ αλάξηεζε

ΓΗΑΓΔΗΑ

ζην

Δζληθό

 Κεηάβαζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα γηα ην πξόγξακκα ΓΗΑΓΔΗΑ γηα λα
δνύκε ηελ αλάξηεζε
 Κεηαθόξησζε ηεο πξάμεο

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ν εθδόηεο έρεη ιάβεη ελεκεξσηηθό e-mail
κε ηελ παξαθάησ κνξθή:

From: noreply@info.diavgeia.gov.gr [mailto:noreply@info.diavgeia.gov.gr]
Sent: Monday, October 04, 2010 1:44 PM
To: d.kon@yap.gov.gr
Subject: Epivevaiwsh anarthshs apofashs

Δπηβεβαίσζε αλάξηεζεο απόθαζεο κε ΑΓΑ: 4ΗΘΓ0-3
Ζ απόθαζε κε ζέκα: Κείσζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ δαπαλώλ ηνπ Γεκνζίνπ
κέζσ ΠΕΔΜΗΠ έρεη αλαξηεζεί
ζηνπο παξαθάησ ζπλδέζκνπο:
1. ελίδα Ηλεκηπονικήρ Δθημεπίδαρ ηηρ Κςβέπνηζηρ:
Mπνξείηε λα ηε δείηε εδώ ζηελ ειεθηξνληθή Δθεκεξίδα ηεο Θπβέξλεζεο:
Πύλδεζκνο
2. ελίδα Ανάπηηζηρ ηων Αποθάζεων ηος Τποςπγείος:
Κπνξείηε λα ηε δείηε εδώ ζηελ ζειίδα εηδηθνύ ζθνπνύ αλάξηεζεο απνθάζεσλ
γηα ην : Πύλδεζκνο
Εηθόλα 3.22: Ελεκεξσηηθό e-mail

Ο.Δ.Ε. – ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: Μεηαδεδομένα, Σύπορ Δνέπγειαρ , Πηγή Πληποθοπίαρ
Μεηαδεδομένο

Σύπορ Δνέπγειαρ

Πηγή πληποθοπίαρ

Αξηζκόο Ξξσηνθόιινπ
Ζκεξνκελία Έθδνζεο
Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε
εθδόηε πξάμεο

Ξιεθηξνιόγεζε
Δπηινγή από εκεξνιόγην

Έγγξαθν
Έγγξαθν

Ξιεθηξνιόγεζε

Δκδόηηρ ηηρ ππάξηρ

Φνξέαο έθδνζεο

-

-

Θέκα

Ξιεθηξνιόγεζε

Έγγξαθν

Παπαηηπήζειρ

 Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμνπκε Δίδνο Ξξάμεο
«ΓΑΞΑΛΖ» ηόηε απαηηείηαη ε θαηαρώξηζε
ησλ:



ΑΦΚ Φνξέα
ΔΞΩΛΚΗΑ ΦΝΟΔΑ
ΑΦΚ Αλαδόρνπ
ΔΞΩΛΚΗΑ ΑΛΑΓΝΣΝ
Ξεξηγξαθή Αληηθεηκέλνπ
ΞΝΠΝ
ΓΑΞΑΛΖΠ/ΠΛΑΙΙΑΓΖΠ
ΦΞΑ)
CPV





ΞΝΠΝ ΚΔ ΦΞΑ
ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΑΔ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΔΡΝΠ (Ξ.Σ 2010)





ΞΝΠΝ ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΚΔ ΦΞΑ
ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΑΔ
ΔΞΩΛΚΗΑ ΦΝΟΔΑ ΞΝ ΙΑΚΒΑΛΔΗ ΡΖΛ
ΓΩΟΔΑ Ζ ΡΖΛ ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΖ
ΑΦΚ ΦΝΟΔΑ ΞΝ ΔΞΗΣΝΟΖΓΔΗ Ζ
ΙΝΞΝΗΔΗ ΡΖ ΓΩΟΔΑ








Δίδνο Ξξάμεο

Δπηινγή από ιίζηα

Δκδόηηρ ηηρ ππάξηρ

(ΚΔ

 Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμνπκε Δίδνο Ξξάμεο
«ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ» ηόηε απαηηείηαη ε
θαηαρώξηζε ησλ:

 Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμνπκε Δίδνο Ξξάμεο
«ΓΩΟΔΑ, ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΖ, ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΖ
ΣΟΖΠΖΠ» ηόηε απαηηείηαη ε θαηαρώξηζε ησλ:



πνπ απνζηέιινληαη επίζεο από ηνλ Δθδόηε ηεο
Ξξάμεο
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Ζ επηθαηξνπνίεζε ηεο ιίζηαο γίλεηαη από ηελ ΝΓΔ
ηνπ θνξέα
Ζ επηθαηξνπνίεζε ηεο ιίζηαο γίλεηαη από ηελ ΝΓΔ
ηνπ θνξέα

Νξγαληθή Κνλάδα

Δπηινγή από ιίζηα

Έγγξαθν

Ρειηθόο πνγξάθσλ

Δπηινγή από ιίζηα

Έγγξαθν

Θεκαηηθή Ξεξηνρή
Δπηινγή αξρείνπ

Δπηινγή από ιίζηα
Δπηινγή αξρείνπ

Δκδόηηρ ηηρ ππάξηρ
Δκδόηηρ ηηρ ππάξηρ

Αξηζκό, Ρεύρνο θαη Έηνο
ΦΔΘ

Ξιεθηξνιόγεζε

Δκδόηηρ ηηρ ππάξηρ

Αλ ε πξάμε πνπ θαηαρσξνύκε δεκνζηεύεηαη ζην
Φύιιν Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο

Αξηζκό Γηαδηθηπαθήο
Αλάξηεζεο (ΑΓΑ)

Ξιεθηξνιόγεζε

Δκδόηηρ ηηρ ππάξηρ

Αλ θαηαρσξνύκε πξάμε πνπ είλαη νξζή
επαλάιεςε πξνεγνύκελεο πξάμεο

ΑΓΑ ζρεηηθώλ πξάμεσλ

Ξιεθηξνιόγεζε

Δκδόηηρ ηηρ ππάξηρ

Αλ θαηαρσξνύκε πξάμε πνπ ζρεηίδεηαη κε
πξνεγνύκελεο πξάμεηο

Τποβολή

Ο.Δ.Ε. – ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

18

Ρν αξρείν πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή PDF

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: Μεηαηποπή απσείος κειμένος ζε PDF
Ζ κνξθή PDF ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ δηαλνκή εγγξάθσλ θαη ππνζηεξίδεηαη από ηνπο
πεξηζζόηεξνπο ππνινγηζηέο.
Ζ κνξθή pdf είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΓΔΗΑ.
Γηα ηελ κεηαηξνπή εγγξάθσλ doc ή docx ή odt ζε pdf πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ
αλνηρηνύ – ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ OpenOffice (ν επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ είλαη ην Writer) .
Δίλαη δηαζέζηκν ζηε δηεύζπλζε http://el.openoffice.org

Γηα λα εμάγνπκε έλα αληίγξαθν ελόο εγγξάθνπ σο αξρείν PDF ρξεζηκνπνηώληαο ην
ινγηζκηθό openoffice αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:
 Βήκα 1: Αλνίγνπκε κέζα από ην ινγηζκηθό WRITER ηνπ Open Office ην αξρείν πνπ
ζέινπκε λα κεηαηξέςνπκε (αλ απηό είλαη ηύπνπ word) ή δεκηνπξγνύκε απεπζείαο ην
θείκελν κέζσ ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ WRITER ηνπ Open Office.
 Βήκα 2: Δπηιέγνπκε Απσείο θαη ζηελ ζπλέρεηα Δξαγωγή ωρ PDF…

Εηθόλα 1: Μεηαηξνπή αξρείνπ ζε PDF κέζσ ηνπ Openoffice

 Βήκα 3: Πηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε Δξαγωγή
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Εηθόλα 2: Επηινγέο PDF

 Βήκα 4: θαη δίλνπκε ην όλνκα πνπ ζέινπκε λα έρεη ην λέν PDF αξρείν θαζώο θαη ην
ζεκείν ηνπ ππνινγηζηή καο πνπ ζέινπκε λα απνζεθεπηεί.

Εηθόλα 3: Όλνκα θαη απνζήθεπζε PDF αξρείνπ
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