
 

Οδηγίεσ για την πρόςβαςη των δικαιοφχων ςτο ΟΠΣΑΑ 
 

 
1. Ειςαγωγή  

 
Για κάκε Δικαιοφχο που κα πρζπει να ζχει πρόςβαςθ ςτο ΟΠΣΑΑ τθσ περιόδου 2014-2020, απαιτείται η 

εγγραφή του Φορζα ςτο Σφςτημα Διαχείριςησ Χρηςτών του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο οριςμόσ ενόσ Διαχειριςτή 

Χρηςτών του Φορζα,  ο οποίοσ κα διαχειρίηεται τουσ χριςτεσ του ΠΣ ΟΠΣΑΑ.  

 

Συγκεκριμζνα ο διαχειριςτισ κα ζχει ωσ αρμοδιότθτεσ τισ εξισ: 

 

 Να ςυμμετζχει ςε εκπαιδευτικά ςεμινάρια που κα διοργανϊνονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ςχετικά με τθ 

χριςθ τθσ εφαρμογισ «Διαχείριςθσ Χρθςτϊν» που κα αποκτιςει πρόςβαςθ 

 

 Να δθμιουργεί νζουσ χριςτεσ για τον Φορζα που ανικει με βάςθ τισ αρμοδιότθτεσ που ζχουν ανατεκεί 

ςε κάκε υπάλλθλο (ανάκεςθ ρόλων βάςθ επιχειρθματικισ αρμοδιότθτασ). Από κάκε νζο χριςτθ πριν 

τθν απόδοςθ πρόςβαςθσ ςτο ΠΣ ΟΠΣΑΑ κα πρζπει να ηθτά από τον υπάλλθλο να υπογράψει τθ 

«Διλωςθ Συμμόρφωςθσ» που κα του κοινοποιθκεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και να διατθρεί αρχείο αυτϊν 

των δθλϊςεων ϊςτε να τισ διακζτει ςτον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ςε μελλοντικό ζλεγχο. 

 

 Να αλλάηει τα δικαιϊματα ςε χριςτεσ κάκε φορά που καταργοφνται ι προςτίκενται νζεσ αρμοδιότθτεσ 

που απαιτοφν νζα δικαιϊματα (ρόλουσ) 

 

 Να ςυμμετζχει ςε εκπαιδευτικά ςεμινάρια που κα διοργανϊνονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ςχετικά με τθ 

χριςθ τθσ εφαρμογισ «Διαχείριςθσ Χρθςτϊν» που κα αποκτιςει πρόςβαςθ 

 

 Να δθμιουργεί νζουσ χριςτεσ για τον Φορζα που ανικει με βάςθ τισ αρμοδιότθτεσ που ζχουν ανατεκεί 

ςε κάκε υπάλλθλο (ανάκεςθ ρόλων βάςθ επιχειρθματικισ αρμοδιότθτασ). Από κάκε νζο χριςτθ πριν 

τθν απόδοςθ πρόςβαςθσ ςτο ΠΣ ΟΠΣΑΑ κα πρζπει να ηθτά από τον υπάλλθλο να υπογράψει τθ 

«Διλωςθ Συμμόρφωςθσ» που κα του κοινοποιθκεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και να διατθρεί αρχείο αυτϊν 

των δθλϊςεων ϊςτε να τισ διακζτει ςτον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ςε μελλοντικό ζλεγχο. 

 

 Να αλλάηει τα δικαιϊματα ςε χριςτεσ κάκε φορά που καταργοφνται ι προςτίκενται νζεσ αρμοδιότθτεσ 

που απαιτοφν νζα δικαιϊματα (ρόλουσ) 

 

 Να αρχικοποιεί τα ςυνκθματικά των χρθςτϊν ςε περιπτϊςεισ απϊλειασ τουσ 

 

 Να αφαιρεί τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ από ζνα χριςτθ ι να τον απενεργοποιεί όταν παφςει θ 

ςυνεργαςία του με τον Φορζα ι όταν μετακινθκεί ςε νζα κζςθ και δεν απαιτείται πλζον θ πρόςβαςθ 

ςτο ΠΣ ΟΠΣΑΑ. 

 

 Να  ςυνεργάηεται  με  τον  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  ςε  μελλοντικό  ζλεγχο  για  τθν  ορκι  εκτζλεςθ  τθσ  

διαδικαςίασ απόδοςθσ δικαιωμάτων πρόςβαςθσ ςτο ΠΣ ΟΠΣΑΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Διαδικαςία εγγραφήσ  
 

Θ διαδικαςία εγγραφισ του Φορζα και του Διαχειριςτι του Φορζα περιγράφονται αναλυτικά ςτα αντίςτοιχα 

Εγχειρίδια που βρίςκονται ςτο site  Εγγραφή Φορζα ςτο Σφςτημα Διαχείριςησ Χρηςτών (Σ.Δ.Χ.) του ΟΠΕΚΕΠΕ  

(https://registration.dikaiomata.gr/subs_registration/) 

 

Στην περίπτωςη που ο φορζασ είναι υπό ίδρυςη αλλά επιθυμεί να υποβάλλει αίτηςη ωσ Δικαιοφχοσ Δημοςίων 

Ζργων ακολουθείται η διαδικαςία τησ εγγραφήσ όπωσ περιγράφεται ςτα αντίςτοιχα εγχειρίδια. Στο πεδίο τησ 

φόρμασ "ΑΦΜ φορζα" καταχωρείται ο ΑΦΜ του νόμιμου εκπροςώπου για τον οποίο γίνεται επαλήθευςη 

μζςω των κωδικών του taxisnet. Εφόςον ολοκληρωθεί η διαδικαςία ςφςταςησ του Φορζα θα πρζπει να 

αποςταλεί ηλεκτρονικά (ςκαναριςμζνο) δικαιολογητικό που θα ταυτοποιεί τη νόμιμη λειτουργία του Φορζα 

«Βεβαίωςη Ζναρξησ Εργαςιών από τη ΔΟΥ». 

Στην περίπτωςη που ο φορζασ είναι νζοσ και επιθυμεί να αποκτήςει πρόςβαςη ωσ «Δικαιοφχοσ Δημοςίων 

Ζργων» και ωσ «Δημόςια Διοίκηςη» η αίτηςη εγγραφήσ θα πρζπει να ςυμπληρωθεί δφο φορζσ. 

Στην περίπτωςη ο φορζασ ζχει ήδη πρόςβαςη ωσ «Δικαιοφχοσ Δημοςίων Ζργων» ή ωσ «Δημόςια Διοίκηςη» και 

επιθυμεί πρόςβαςη και ςτην άλλη κατηγορία η αίτηςη εγγραφήσ θα πρζπει να ςυμπληρωθεί ξανά. 

 

3. Πρόςβαςη ςτο Σφςτημα Διαχείριςησ Χρηςτών  

 
Με τα τθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του Διαχειριςτι του Φορζα, θ πρόςβαςθ του χριςτθ ςτο ΠΣ 

Διαχείριςθσ Χρθςτϊν ΟΣΔΕ κα γίνεται μζςω τθσ διεφκυνςθσ: 

 
https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/UsrMng 

 

 
 

Σαν Username κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί το email που δθλϊκθκε κατά τθν εγγραφι, ενϊ ςαν Password κα 

πρζπει να χρθςιμοποιθκεί ο Κωδικόσ Χριςτθ που επίςθσ δθλϊκθκε κατά τθν εγγραφι. 

 

 

https://registration.dikaiomata.gr/subs_registration/
https://registration.dikaiomata.gr/subs_registration/
https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/UsrMng


 
 
 
Μζςα  ςτθν  εφαρμογι,  μζςω  τθσ  επιλογισ  «Εγχειρίδια-Ζντυπα  Εφαρμογισ»  του  μενοφ  ο  χριςτθσ  ζχει 

πρόςβαςθ ςτο manual του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Χρθςτϊν ΟΣΔΕ: 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



Ο Διαχειριςτισ κα πρζπει να κάνει τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ μζςω τθσ εφαρμογισ Διαχείριςθσ Χρθςτϊν ΟΣΔΕ: 

 

 Να δθμιουργιςει τοπικοφσ χριςτεσ για το Φορζα του 

 Να ςυνδζςει τουσ χριςτεσ του Φορζα του με τθν εφαρμογι του ΟΠΣΑΑ (RDIIS) 

 Να δϊςει ςτουσ χριςτεσ του Φορζα του τουσ κατάλλθλουσ ρόλουσ για τθν πρόςβαςθ ςτο ΟΠΣΑΑ 

 

 Σθμείωςθ:  Για κάκε τοπικό χριςτθ που κα δθμιουργεί ο Διαχειριςτισ οφείλει να τθρεί υπογεγραμμζνθ  

τθ Διλωςθ Συμμόρφωςθσ του. Το ζντυπο είναι διακζςιμο μζςω τθσ επιλογισ «Εγχειρίδια-Ζντυπα Εφαρμογισ» 

του μενοφ: 

 

 



 
 

4.   Πρόςβαςη ςτην εφαρμογή ΟΠΣΑΑ 2014-2020 
 

Οι τοπικοί χριςτεσ που κα δθμιουργιςει ο Διαχειριςτισ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ιδίου), οι οποίοι ζχουν 
ςυνδεκεί με τθν Εφαρμογι του ΟΠΣΑΑ και ζχουν αποδοκεί ρόλοι ςε αυτοφσ ζχουν πλζον πρόςβαςθ ςτο ΟΠΣΑΑ 
μζςω του ακόλουκου URL: 

 
https://www.opsaa.gr/RDIIS/ 

 
Προςοχι: το λεκτικό RDIIS ςτθν διεφκυνςθ πρζπει να είναι γραμμζνο με κεφαλαίουσ λατινικοφσ χαρακτιρεσ. 

 
Το Username και το Password ζχει οριςτεί από το Διαχειριςτι του Φορζα κατά τθ δθμιουργία του τοπικοφ 
χριςτθ. 
 

 
 
 
 

5. Επικοινωνία 
 

Στθν  περίπτωςθ  που  κατά  τθν  εγγραφι  του  Διαχειριςτι  δεν  βρεκεί  ο  Φορζασ  βάςει  του  ΑΦΜ  που 

πλθκτρολογεί ο αιτϊν ι αν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ προκφψει κάποιο πρόβλθμα, παρακαλοφμε 

να επικοινωνιςετε με μία από τισ ακόλουκεσ υπαλλιλουσ του ΟΠΕΚΕΠΕ: 

 

α) Παππά Ζλενα, τθλ: 2108802345, email:  elenapappa@opekepe.gr 

β) Ηαφείρθ Αγλαΐα, τθλ: 2108802341, email:  aglaia.zafiri@opekepe.gr 

γ) Χαχοφλθ Ευαγγελία , τθλ: 2108802335, email:  evaggelia.xaxouli@opekepe.gr

https://www.opsaa.gr/RDIIS/
mailto:elenapappa@opekepe.gr
mailto:aglaia.zafiri@opekepe.gr


 


