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1. ΔΙΑΓΩΓΗ  
θνπόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγγξάθνπ είλαη λα παξέρεη νδεγίεο ζηνπο ήδε εγγεγπαμμένοςρ 

αξκόδηνπο ρξήζηεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ (Πξνκεζεπηώλ) γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

πζηήκαηνο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο αθόινπζεο πεξηνρέο:  

 Τπνβνιή Γήισζεο πκκεηνρήο ζε Δθπαίδεπζε 

 Τπνβνιή Αηηήκαηνο πκπιεξσκαηηθώλ Πιεξνθνξηώλ 

 Τπνβνιή Έλζηαζεο 

 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε γεληθή ιεηηνπξγηθόηεηα γηα ηελ εηζαγσγή ζην ύζηεκα θαη 
αθνινπζεί αλαιπηηθή παξνπζίαζε θάζε ιεηηνπξγηθήο πεξηνρήο. 

 

1.1 Έναπξη - Διζαγυγή 
 

1. ύλδεζε κε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ ΔΗΓΗ 

 
Από ηνλ ππνινγηζηή ζαο εθθηλείηε ηνλ θπιινκεηξεηή / browser (Internet Explorer 9) θαη 

ζπλδέζηε κε ηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν www.promitheus.gov.gr (δηαδηθηπαθή πύιε / 
portal ηνπ ΔΗΓΗ). 

 
2. Μεηάβαζε ζηε ζειίδα ΔΗΓΗ 

 

Δπηιέγεηε ηνλ ζύλδεζκν «πεξηζζόηεξα» ζηελ παξάγξαθν «ΔΘΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ – ΔΗΓΗ». 

 
3. Δίζνδνο ζηελ εθαξκνγή 

 

Δπηιέγεηε ηνλ ζύλδεζκν «Δίζνδν ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκαηηζκνύ θαη εθηέιεζεο 
πξνκεζεηώλ» ζηελ ζειίδα «Σο Δθνικό ύζηημα Ηλεκηπονικών Γημοζίυν 

ςμβάζευν (ΔΗΓΗ)». 
 

4. Δηζαγσγή θσδηθνύ ρξήζηε 
 

Δηζάγεηαη ηνλ θσδηθό ρξήζηε ζην πεδίν “Όνομα Υπήζηη”. 

 
5. Δηζαγσγή θσδηθνύ πξόζβαζεο 

 
Δηζάγεηαη ηνλ θξπθό θσδηθό πξόζβαζεο ζην πεδίν “Κυδικόρ Ππόζβαζηρ”. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.2 Απσική οθόνη login 
 

 
 

ημείυζη: ηελ πξώηε θνξά πνπ ζα ζπλδεζείηε ζην ζύζηεκα ζα ζαο δεηεζεί λα αιιάμεηε 

ηνλ θξπθό θσδηθό πξόζβαζεο. 
 

 
 
 

1.3  Αποζύνδεζη από ηο ύζηημα 

Από νπνηαδήπνηε ζειίδα επηινγή ηνπ ζπλδέζκνπ «Απνζύλδεζε». 
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2. Λειηοςπγικέρ Πεπιοσέρ 

2.1 Τποβολή Γήλυζηρ ςμμεηοσήρ ζε Δκπαίδεςζη 

2.1.1 Έναπξη 

1. ύλδεζε ζην ζύζηεκα σο ρξήζηεο Πξνκεζεπηή. 

 

 

Δκθαλίδεηαη ε Αξρηθή ζειίδα πνπ πεξηιακβάλεη δύν ελόηεηεο: ην Βαζηθό Μελνύ θαη ηηο 

Δθθξεκείο Δηδνπνηήζεηο. Σν Βαζηθό Μελνύ είλαη πξνζαξκνζκέλν αλάινγα κε ηα δηθαηώκαηα 
ηνπ θάζε ρξήζηε θαη πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη. Οη 

Δθθξεκείο Δηδνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο ελεξγέο εηδνπνηήζεηο πνπ απνζηέιινληαη 
από ην ζύζηεκα θαηά ηελ εμέιημε ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ. 

2.1.2 Ροή Οθονών 

1. Μεηάβαζε ζηελ Κνλζόια Γηαρείξηζεο – Αξρηθή Οζόλε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ. 

  
 

Από ην Βαζηθό Μελνύ, επηιέγεηε «Γηαγσληζκνί / Γεκνπξαζίεο - Τπνβνιή πξνζθνξώλ - 

Πξνκεζεπηήο» - «Γηαγσληζκνί / Γεκνπξαζίεο - Τπνβνιή Πξνζθνξώλ» - «Γηαγσληζκνί / 

Γεκνπξαζίεο - Τπνβνιή Πξνζθνξώλ   - Αξρηθή ζειίδα» 
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2.  Αλαδήηεζε ηνπ δεκνζηεπκέλνπ Γηαγσληζκνύ (πνπ έρεη αλαξηεζεί ζην Portal ζηελ ζειίδα 

«Ηιεθηξνληθνί Γηαγσληζκνί»). 

Η αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεη κε ηνλ απιθμό ή ηνλ ηίηλο ηος Γιαγυνιζμού. Αθνινύζσο 

επηιέγεηε ην θνπκπί «Δθηέιεζε» θαη εκθαλίδεηαη ν Γηαγσληζκόο. 

 
 

 

3. Δπηινγή ηνπ δεκνζηεπκέλνπ Γηαγσληζκνύ. 

Δπηιέγνπκε ηνλ ζύλδεζκν ηνπ Γηαγσληζκνύ από ηελ ζηήιε «Αξηζκόο / Α/Α πζηήκαηνο». 
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4. Καηαρώξεζε Γήισζεο πκκεηνρήο. 

Δκθαλίδεηαη ε ζειίδα πξνεπηζθόπεζεο δηαγσληζκνύ. Από ηηο «Δλέξγεηεο», επηιέγεηε 

«πδεηήζεηο online» θαη παηάηε ην θνπκπί «Δθηέιεζε».  

  
 

 

Δκθαλίδεηαη ε ζειίδα ζπδεηήζεσλ online. 

 

Δπηιέγνπκε ην θνπκπί «Νέν κήλπκα». 

 
 

 

Δκθαλίδεηαη ε ζειίδα δεκηνπξγίαο λένπ κελύκαηνο. 
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Καηαρσξνύκε ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία γηα ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο. ην πεδίν «Θέκα» 

θαηαρσξνύκε ηνλ ηίηιν «ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ». ην πεδίν 

«Μήλπκα» θαηαρσξνύκε κία ζύληνκε αλαθνξά γηα ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο (π.ρ. «Α 

ΤΠΟΒΑΛΩ ΤΝΗΜΜΔΝΑ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΑ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ»).  

 

 

ηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε ην θνπκπί «Πξνζζήθε ζπλεκκέλνπ» ζηελ πεξηνρή «πλεκκέλα» 

γηα λα επηζπλάςνπκε ηελ ζπκπιεξσκέλε «Φόξκα πιινγήο ηνηρείσλ Δθπαηδεπνκέλσλ». 

Δκθαλίδεηαη ε ζειίδα πξνζζήθεο ζπλεκκέλνπ. 

 

Καηαρσξνύκε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλεκκέλνπ ζηελ ελόηεηα «Πιεξνθνξίεο ζύλνςεο 

ζπλεκκέλνπ». ην πεδίν «Σίηινο» θαηαρσξνύκε ηνλ ηίηιν «Φόπμα ςλλογήρ ηοισείυν 

Δκπαιδεςομένυν». ην πεδίν «Πεξηγξαθή» θαηαρσξνύκε κία ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ 

επηζπλαπηόκελνπ αξρείνπ (π.ρ «Ηιεθηξνληθή Φόξκα πιινγήο ηνηρείσλ Δθπαηδεπνκέλσλ»). 

 

ηελ ζπλέρεηα κεηαθηλνύκαζηε ζηελ ελόηεηα «Οξηζκόο ζπλεκκέλνπ». 
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Δπηιέγνπκε ην θνπκπί  γηα λα επηιέμνπκε από ηνλ ππνινγηζηή ην επηζπκεηό 

αξρείν. 

 

 

Δπηιέγνπκε ην αξρείν θαη παηάκε ην θνπκπί «Άλνηγκα» θαη ην αξρείν από ηνλ ππνινγηζηή 

«αληηγξάθεηαη» ζην ζύζηεκα. 

Όηαλ νινθιεξσζεί ε επηζύλαςε επηιέγνπκε ην θνπκπί «Δθαξκνγή».  

 

Σν ζύζηεκα καο εκθαλίδεη κήλπκα επηβεβαίσζεο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο. 
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Η θαηαρώξεζε ησλ απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ έρεη νινθιεξσζεί νπόηε επηιέγνπκε ην θνπκπί 

«Απνζηνιή» γηα λα απνζηείινπκε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο. 

                                                                                              
 

 

 

 

Η δήισζε ζπκκεηνρήο απνζηέιιεηαη ζηνλ αξκόδην ηνπ δηαγσληζκνύ. 
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2.2 Τποβολή Αιηήμαηορ ςμπληπυμαηικών Πληποθοπιών 

2.2.1 Έναπξη 

1. ύλδεζε ζην ζύζηεκα σο ρξήζηεο Πξνκεζεπηή. 

 

Δκθαλίδεηαη ε Αξρηθή ζειίδα πνπ πεξηιακβάλεη δύν ελόηεηεο: ην Βαζηθό Μελνύ θαη ηηο 

Δθθξεκείο Δηδνπνηήζεηο. Σν Βαζηθό Μελνύ είλαη πξνζαξκνζκέλν αλάινγα κε ηα δηθαηώκαηα 
ηνπ θάζε ρξήζηε θαη πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη. Οη 

Δθθξεκείο Δηδνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο ελεξγέο εηδνπνηήζεηο πνπ απνζηέιινληαη 

από ην ζύζηεκα θαηά ηελ εμέιημε ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ. 

2.2.2 Ροή Οθονών 

1. Μεηάβαζε ζηελ Κνλζόια Γηαρείξηζεο – Αξρηθή Οζόλε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ. 

 

 

Από ην Βαζηθό Μελνύ, επηινγή «Γηαγσληζκνί / Γεκνπξαζίεο - Τπνβνιή πξνζθνξώλ - 

Πξνκεζεπηήο» - «Γηαγσληζκνί / Γεκνπξαζίεο - Τπνβνιή Πξνζθνξώλ» - «Γηαγσληζκνί / 

Γεκνπξαζίεο - Τπνβνιή Πξνζθνξώλ - Αξρηθή ζειίδα». 
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2.  Αλαδήηεζε ηνπ δεκνζηεπκέλνπ Γηαγσληζκνύ. 

Η αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεη κε ηνλ αξηζκό ή ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνύ. Αθνινύζσο επηινγή 

Δθηέιεζε θαη εκθαλίδεηαη ν Γηαγσληζκόο. 

 
 

 

3. Δπηινγή ηνπ δεκνζηεπκέλνπ Γηαγσληζκνύ. 



«Δθνικό ύζηημα Ηλεκηπονικών Γημόζιυν Ππομηθειών (Δ..Η.Γ.Π.)» 

Δγσειπίδιο Υπήζηρ Δγγεγπαμμένυν Οικονομικών Φοπέυν 

 

  13/27 

Δπηιέγνπκε ηνλ ζύλδεζκν ηνπ Γηαγσληζκνύ από ηελ ζηήιε «Αξηζκόο / Α/Α πζηήκαηνο». 

 
 

 

4. Καηαρώξεζε Αηηήκαηνο πκπιεξσκαηηθώλ Πιεξνθνξηώλ. 

Δκθαλίδεηαη ε ζειίδα πξνεπηζθόπεζεο δηαγσληζκνύ. Από ηηο «Δλέξγεηεο», επηιέγεηε 

«πδεηήζεηο online» θαη παηάηε ην θνπκπί «Δθηέιεζε».  

 

  
 

 

Δκθαλίδεηαη ε ζειίδα ζπδεηήζεσλ online. 

 

Δπηιέγνπκε ην θνπκπί «Νέν κήλπκα». 
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Δκθαλίδεηαη ε ζειίδα δεκηνπξγίαο λένπ κελύκαηνο. 

 

Καηαρσξνύκε ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία γηα ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο. ην πεδίν «Θέκα» 

θαηαρσξνύκε ηνλ ηίηιν «ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ». ην πεδίν «Μήλπκα» 

θαηαρσξνύκε ην εξώηεκα πνπ ζέινπκε λα απεπζύλνπκε ζηνλ αξκόδην ηνπ Γηαγσληζκνύ.  

Αλ ζέινπκε λα επηζπλάςνπκε θάπνην ειεθηξνληθό αξρείν επηιέγνπκε ην θνπκπί «Πξνζζήθε 

ζπλεκκέλνπ» ζηελ πεξηνρή «πλεκκέλα». 

 

 

 

Δκθαλίδεηαη ε ζειίδα πξνζζήθεο ζπλεκκέλνπ. 
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Καηαρσξνύκε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλεκκέλνπ ζηελ ελόηεηα «Πιεξνθνξίεο ζύλνςεο 

ζπλεκκέλνπ». ην πεδίν «Σίηινο» θαηαρσξνύκε ηνλ ηίηιν ηνπ επηζπλαπηόκελνπ αξρείνπ. ην 

πεδίν «Πεξηγξαθή» θαηαρσξνύκε κία ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ επηζπλαπηόκελνπ αξρείνπ. 

 

ηελ ζπλέρεηα κεηαθηλνύκαζηε ζηελ ελόηεηα «Οξηζκόο ζπλεκκέλνπ». 

 

Δπηιέγνπκε ην θνπκπί  γηα λα επηιέμνπκε από ηνλ ππνινγηζηή ην επηζπκεηό 

αξρείν ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. 
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Δπηιέγνπκε ην αξρείν θαη παηάκε ην θνπκπί «Άλνηγκα» θαη ην αξρείν από ηνλ ππνινγηζηή 

«αληηγξάθεηαη» ζην ζύζηεκα. Όηαλ νινθιεξσζεί ε επηζύλαςε επηιέγνπκε ην θνπκπί 

«Δθαξκνγή». 

                                                                                               
 

 
 

Σν ζύζηεκα καο εκθαλίδεη κήλπκα επηβεβαίσζεο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

 

Η θαηαρώξεζε ησλ απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ έρεη νινθιεξσζεί νπόηε επηιέγνπκε ην θνπκπί 

«Απνζηνιή» γηα λα απνζηείινπκε ην αίηεκα ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ. 
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Σν αίηεκα ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ απνζηέιιεηαη ζηνλ αξκόδην ηνπ δηαγσληζκνύ. 
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2.3 Τποβολή Ένζηαζηρ 

2.3.1 Έναπξη 

1. ύλδεζε ζην ζύζηεκα σο ρξήζηεο Πξνκεζεπηή. 

 

Δκθαλίδεηαη ε Αξρηθή ζειίδα πνπ πεξηιακβάλεη δύν ελόηεηεο: ην Βαζηθό Μελνύ θαη ηηο 

Δθθξεκείο Δηδνπνηήζεηο. Σν Βαζηθό Μελνύ είλαη πξνζαξκνζκέλν αλάινγα κε ηα δηθαηώκαηα 
ηνπ θάζε ρξήζηε θαη πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη. Οη 

Δθθξεκείο Δηδνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο ελεξγέο εηδνπνηήζεηο πνπ απνζηέιινληαη 

από ην ζύζηεκα θαηά ηελ εμέιημε ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ. 

 

2.3.2 Ροή Οθονών 

1. Μεηάβαζε ζηελ Κνλζόια Γηαρείξηζεο – Αξρηθή Οζόλε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ. 

Από ην Βαζηθό Μελνύ, επηινγή «Γηαγσληζκνί / Γεκνπξαζίεο - Τπνβνιή πξνζθνξώλ - 

Πξνκεζεπηήο» - «Γηαγσληζκνί / Γεκνπξαζίεο - Τπνβνιή Πξνζθνξώλ» - «Γηαγσληζκνί / 

Γεκνπξαζίεο - Τπνβνιή Πξνζθνξώλ - Αξρηθή ζειίδα». 
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2.  Αλαδήηεζε ηνπ δεκνζηεπκέλνπ Γηαγσληζκνύ. 

Η αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεη κε ηνλ αξηζκό ή ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνύ. Αθνινύζσο επηινγή 

Δθηέιεζε θαη εκθαλίδεηαη ν Γηαγσληζκόο. 

 
 

 

3. Δπηινγή ηνπ δεκνζηεπκέλνπ Γηαγσληζκνύ. 

Δπηιέγνπκε ηνλ ζύλδεζκν ηνπ Γηαγσληζκνύ από ηελ ζηήιε «Αξηζκόο / Α/Α πζηήκαηνο». 

 
 

 
 

4. Καηαρώξεζε Αηηήκαηνο πκπιεξσκαηηθώλ Πιεξνθνξηώλ. 

Δκθαλίδεηαη ε ζειίδα πξνεπηζθόπεζεο δηαγσληζκνύ. Από ηηο «Δλέξγεηεο», επηιέγεηε 

«πδεηήζεηο online» θαη παηάηε ην θνπκπί «Δθηέιεζε».  
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Δκθαλίδεηαη ε ζειίδα ζπδεηήζεσλ online. 

 

Δπηιέγνπκε ην θνπκπί «Νέν κήλπκα». 

 
 

 

Δκθαλίδεηαη ε ζειίδα δεκηνπξγίαο λένπ κελύκαηνο. 

 

Καηαρσξνύκε ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία γηα ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο. ην πεδίν «Θέκα» 

θαηαρσξνύκε ηνλ ηίηιν «ΔΝΣΑΗ». ην πεδίν «Μήλπκα» θαηαρσξνύκε ην είδνο ηεο 

Έλζηαζεο.  

Γηα λα επηζπλάςνπκε ην ειεθηξνληθό αξρείν ηεο Έλζηαζεο επηιέγνπκε ην θνπκπί «Πξνζζήθε 

ζπλεκκέλνπ» ζηελ πεξηνρή «πλεκκέλα». 
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Δκθαλίδεηαη ε ζειίδα πξνζζήθεο ζπλεκκέλνπ. 

 

Καηαρσξνύκε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλεκκέλνπ ζηελ ελόηεηα «Πιεξνθνξίεο ζύλνςεο 

ζπλεκκέλνπ». ην πεδίν «Σίηινο» θαηαρσξνύκε ηνλ ηίηιν ηνπ επηζπλαπηόκελνπ αξρείνπ. ην 

πεδίν «Πεξηγξαθή» θαηαρσξνύκε κία ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ επηζπλαπηόκελνπ αξρείνπ. 

 

ηελ ζπλέρεηα κεηαθηλνύκαζηε ζηελ ελόηεηα «Οξηζκόο ζπλεκκέλνπ». 

 

Δπηιέγνπκε ην θνπκπί  γηα λα επηιέμνπκε από ηνλ ππνινγηζηή ην επηζπκεηό 

αξρείν ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. 
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Δπηιέγνπκε ην αξρείν θαη παηάκε ην θνπκπί «Άλνηγκα» θαη ην αξρείν από ηνλ ππνινγηζηή 

«αληηγξάθεηαη» ζην ζύζηεκα. Όηαλ νινθιεξσζεί ε επηζύλαςε επηιέγνπκε ην θνπκπί 

«Δθαξκνγή». 

                                                                                               
 

 
 

Σν ζύζηεκα καο εκθαλίδεη κήλπκα επηβεβαίσζεο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

 

Η θαηαρώξεζε ησλ απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ έρεη νινθιεξσζεί νπόηε επηιέγνπκε ην θνπκπί 

«Απνζηνιή» γηα λα απνζηείινπκε ηελ Έλζηαζε. 
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Η Έλζηαζε απνζηέιιεηαη ζηνλ αξκόδην ηνπ δηαγσληζκνύ. 
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2.4 Λήτη Απάνηηζηρ από Απμόδιο διαγυνιζμού 

Μπνξείηε λα δείηε ηελ απάληεζε ηνπ Αξκνδίνπ ζην αίηεκα γηα ζπκπιεξσκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο κε δύν ηξόπνπο: είηε κέζσ ηεο εηδνπνίεζεο πνπ ζα ιάβεηε ζηηο «Δθθξεκείο 

Δηδνπνηήζεηο», είηε από ηηο «πδεηήζεηο online» από ηελ πξνεπηζθόπεζε ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Σα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ παξνπζηάδνπλ ηελ απάληεζε ζρεηηθά κε ηελ «Τπνβνιή 
Αηηήκαηνο πκπιεξσκαηηθώλ Πιεξνθνξηώλ». 

Γηα λα δείηε ηελ εηδνπνίεζε πνπ ζα ιάβεηε ζηηο «Δθθξεκείο Δηδνπνηήζεηο» κεηαβείηε ζηελ 
«Αξρηθή ζειίδα» (§ 2.1.2 βήκα 1). 

 

 

 

 

Από ηελ ελόηεηα «Δθθξεκείο Δηδνπνηήζεηο» επηιέγεηε ηνλ ζύλδεζκν ζηελ ζηήιε «Θέκα». 

 

 
 

 

Δκθαλίδεηαη ε ζειίδα ηεο εηδνπνίεζεο. 
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Δπηιέγεηε ηνλ ζύλδεζκν «Μήλπκα». 

 

 

Δκθαλίδεηαη ε ζειίδα ηνπ κελύκαηνο. 

 

Δλαιιαθηηθά γηα λα δείηε ηελ απάληεζε ηνπ Αξκνδίνπ ζην αίηεκα γηα ζπκπιεξσκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο από ηηο «πδεηήζεηο online» κεηαβείηε ζηελ πξνεπηζθόπεζε ηνπ δηαγσληζκνύ. (§ 

2.2.2 βήκαηα 1 έσο 3). 

Δπηιέμηε ηνλ ζύλδεζκν «κελύκαηα πνπ δελ δηαβάζηεθαλ» από ηελ πξνεπηζθόπεζε ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 
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Δκθαλίδεηαη ε ζειίδα κε ηηο πδεηήζεηο online. 

 

Δπηιέμηε ηνλ ζύλδεζκν από ηελ ζηήιε «Μήλπκα». 

             
 

 
 

 

 

Δκθαλίδεηαη ε ζειίδα ηνπ κελύκαηνο. 
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Γηα λα δείηε ηα ζπλεκκέλα αξρεία ηεο απάληεζεο επηιέμηε ηνλ ζύλδεζκν ζηελ ζηήιε 
«Σίηινο». 

 

 

 

Σν ζύζηεκα εκθαλίδεη εξώηεκα γηα λα αλνίμεηε ή λα απνζεθεύζεηε ην ζπλεκκέλν αξρείν. 

 
 

Δπηιέγεηε αλάινγα. 


