Από το γραφείο Δ.Δ.Δ. προκειμένου κατεπειγόντως να ενημερώσετε όλα τα μέλη σας, θέλουμε να
σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Κάθε πιστοποιημένος χρήστης της ιστοσελίδας ,ως καταχωριστής πλειστηριασμών έχει την

αποκλειστική και μοναδική ευθύνη

για την χρήση του προσωπικού του
περιβάλλοντος εργασίας μέσα σε αυτήν (την ιστοσελίδα) με αυστηρά προσωπική χρήση
των κωδικών πρόσβασης που του έχουν δοθεί από το ΕΦΚΑ-ΤΑΝ.
Κάνοντας χρήση των κωδικών του δύναται να αναρτήσει πλειστηριασμούς με τον τρόπο που
αναλύεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
Είναι χρήσιμο να γνωρίζουν τα ακόλουθα :


1ον) Αυτόματη ανάρτηση του κειμένου από το σύστημα γίνεται ΑΜΕΣΩΣ ( ή/και το

απόγευμα της επόμενης ημέρας από την προεξόφληση του κόστους ανάρτησης) η οποία
προεξόφληση γίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ του ΚΩΔΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΑΣ που εμφανίζεται στην οθόνη μετά την οριστικοποίηση.
Ο προηγούμενος τρόπος πληρωμής (σε λογαριασμό του ΕΦΚΑ-ΤΑΝ που τηρείται στην
ΕΤΕ για όλα τα έσοδα του TAN, με κωδικό αιτιολογίας 13 & κωδικό υπόχρεου το Α.Μ του
χρήστη στο μητρώο του ΤΑΝ ) ΔΕΝ ενδείκνυται γιατί προϋποθέτει την ανάρτηση του
κειμένου την επόμενη της πληρωμής ημέρα (το νωρίτερο) από το προσωπικό του γραφείου
ΔΔΔ ως διαχειριστή της ιστοσελίδας.
Αν κάτι δεν λειτουργήσει στο μηχανογραφικό σύστημα ενημέρωσης εισροών από την τράπεζα
στον σωστό χρόνο, υπάρχει πιθανότητα αργοπορημένης ανάρτησης με κίνδυνο να χαθούν
προθεσμίες δεσμευτικές για τους χρήστες που καταχώρησαν & πλήρωσαν με αυτόν τον
τρόπο.
Γι΄ αυτόν τον λόγο άλλωστε υπήρξε εξ΄ αρχής αίτημα από τους φορείς (εσάς) να συνδεθεί η
ιστοσελίδα με το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ.
Επίσης σημαντικό :



2ον)Επειδή πολλά μέλη σας ανακαλύπτουν λάθη σε ήδη αναρτημένα
από τους ίδιους κείμενα, πρέπει να γίνει γνωστό ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ από το ΔΔΔ του
ΕΦΚΑ/ΤΑΝ ως διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση που αναρτηθεί λανθασμένο κείμενο, υπάρχει για τον
υπεύθυνο δικαστικό επιμελητή ή συμβολαιογράφο ΜΟΝΟ η δυνατότητα να
το ακυρώσει
ΧΩΡΙΣ ανάκτηση του κόστους ανάρτησης & ΧΩΡΙΣ
δυνατότητα δωρεάν ανάρτησης του ορθού κειμένου εκ νέου από το
γραφείο ΔΔΔ.



3ον )Είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι τι αναφέρεται στο εγχειρίδιο
χρήσης :

(σελίδα 5):
«……………………….. 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Για να τα εισάγετε νέο πλειστηριασμό, πρέπει πρώτα να έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή. Έπειτα,
από το μενού στο πάνω μέρος επιλέγετε «Καταχώρηση νέου πλειστηριασμού», ώστε να
εμφανιστεί η σχετική σελίδα.
Στη σελίδα αυτή εισάγετε όλα τα στοιχεία του πλειστηριασμού που θέλετε να καταχωρήσετε.

Προσοχή: Το αρχείο πλειστηριασμού που θα ανεβάσετε πρέπει να είναι μορφής doc ή docx.
Άλλες μορφές αρχείων δεν είναι αποδεκτές. Επίσης πρέπει να περιέχει μόνο κείμενο χωρίς
εικόνες, βίντεο κ.α.
Μετά την εισαγωγή των στοιχείων, έχετε δύο επιλογές:
Προσωρινή Αποθήκευση
Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά τον πλειστηριασμό όσες φορές θέλετε.
Οριστικοποίηση
Οριστικοποιήστε τον πλειστηριασμό μόνο εφόσον είστε σίγουροι πως έχετε εισάγει
σωστά όλα τα στοιχεία. Μετά την οριστικοποίηση δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αλλαγές.»

(σελίδα 7) :
«………………………………2.3. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ
Αν ο πλειστηριασμός είναι προσωρινά αποθηκευμένος, μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία
του όποτε και όσες φορές επιθυμείτε.
Αν έχετε ήδη οριστικοποιήσει τον πλειστηριασμό, δεν μπορείτε πλέον να αλλάξετε τα
στοιχεία του. Μπορείτε όμως οποιαδήποτε στιγμή να τον ακυρώσετε και αν θέλετε να
δημιουργήσετε νέο. Αν έχει ήδη πραγματοποιηθεί η πληρωμή, δεν θα σας επιστραφεί το
ποσό και πρέπει να πληρώσετε πάλι τον νέο πλειστηριασμό που ίσως δημιουργήσετε.
Αν ο πλειστηριασμός έχει ήδη αναρτηθεί, τότε με την ακύρωση θα αποσυρθεί αμέσως.»

 Πρόταση για αξιολόγηση από εσάς και πιθανά για
κοινοποίηση στα μέλη σας αν κι εσείς το κρίνετε ως δόκιμη
εναλλακτική λύση:
Με την σύμφωνη γνώμη νομικού συμβούλου/δικηγόρου με γνώσεις του
Κ.Πολ.Δ. & των σχετικών διατάξεων περί δημοσίευσης αποσπάσματος
στην ιστοσελίδα, θα μπορούσαν τα μέλη σας(με δική τους αποκλειστικά

ευθύνη) να διερευνήσουν την δυνατότητα ανάρτησης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ για το
λάθος στοιχείο της αρχικής ανάρτησης(π.χ. λάθος ημερομηνία διεξαγωγής ή τιμής πρώτης
προσφοράς ή οτιδήποτε, τόσο στην οθόνη συμπλήρωσης πεδίων όσο και στο
επισυναπτόμενο αρχείο με το κείμενο πλειστηριασμού) ακολουθώντας την ίδια διαδικασία σαν
να αναρτούσαν νέο πλειστηριασμό, διασυνδέοντας τα 2 κείμενα (πλειστηριασμό με λάθος &
διορθωτικό κείμενο) με τοποθέτηση στο πεδίο «σχετικός πλειστηριασμός» στην αρχική
οθόνη που θα επισυνάψουν το διορθωτικό κείμενο , του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ που έχει
λάβει η λανθασμένη ανάρτηση συμπληρώνοντας εκ νέου όλα τα υπόλοιπα πεδία με τα
στοιχεία του λανθασμένου πλειστηριασμού που έχει ήδη αναρτηθεί ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ.
Στην συνέχεια επισυνάπτουν το αρχείο με το κείμενο που αναφέρουν τα στοιχεία της αρχικής
ανάρτησης την ημεροχρονολογία που αναρτήθηκε το λάθος που περιέχει και την διόρθωση
που κάνουν με το παρόν κείμενο, ορίζουν ότι αυτό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του αρχικά
αναρτημένου κειμένου ως διόρθωσή του & το αποθηκεύουν.
Οριστικοποιούν το διορθωτικό κείμενο, πληρώνουν εκ νέου το κόστος που προκύπτει ( μέσω
ΔΙΑΣ με χρήση του κωδικού που δίνεται στην οθόνη ) και αναρτάται αυτόματα.
Όταν κάποιος το «ανοίξει» για ανάγνωση, βρίσκει σχετική σύνδεση-παραπομπή και στο αρχικό
κείμενο.

Για το ΔΔΔ : Αρζαμάνογλου Ευαγγελία

