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1.  ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η εφαρμογή Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Πλειστηριασμών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://deltio.tnomik.gr/. 

  

https://deltio.tnomik.gr/


Για να εισέλθετε στην εφαρμογή χρησιμοποιείτε τον σύνδεσμο «σύνδεση» πάνω δεξιά και οδηγείστε στη σελίδα 

εισόδου, η οποία φαίνεται στην επόμενη εικόνα. 

 

Στη σελίδα εισόδου εισάγετε τα στοιχεία πρόσβασης που σας έχουν δοθεί (όνομα και κωδικός χρήστη) και επιλέγετε 

πως συμφωνείτε με τους όρους χρήσης. Έπειτα πατάτε το πλήκτρο σύνδεση για να εισέλθετε στην περιοχή 

περιορισμένης πρόσβασης. 

 



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. 

2.1. Ανάρτηση Πλειστηριασμού στο Κοινό 

Για να αναρτηθεί ένας πλειστηριασμός και να εμφανιστεί στο κοινό, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 



1. Οριστικοποίηση του πλειστηριασμού 

2. Πληρωμή οφειλώμενου ποσού 

Μετά την πληρωμή, που γίνεται όπως περιγράφεται παρακάτω με τον κωδικό πληρωμής σε μία από τις τράπεζες 

του συστήματος ΔΙΑΣ (DCT), η ανάρτηση του πλειστηριασμού γίνεται αυτόματα. 

2.2. Πληρωμή Οφειλώμενου Ποσού 

Μετά την οριστικοποίηση του πλειστηριασμού εμφανίζονται τα στοιχεία πληρωμής που χρειάζεστε για την 

πληρωμή του: 

1. Κωδικός πληρωμής 

2. Ποσό πληρωμής 

Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στο κάτω μέρος της σελίδας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Δίπλα εμφανίζεται η κατάσταση της οφειλής (αν έχει εξοφληθεί ή όχι). 

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο που περιέχει τα στοιχεία πληρωμής: 



 

Η πληρωμή γίνεται με τον κωδικό πληρωμής και το ποσό σε μία από τις τράπεζες του συστήματος ΔΙΑΣ – DIAS 

CREDIT TRANFER, χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους πληρωμής που διαθέτει κάθε τράπεζα (Internet 

Banking, κατάστημα ή Phone Banking). Μετά την πληρωμή ο πλειστηριασμός αναρτάται αυτόματα. 

Στο Κεφ. 5 αναγράφονται οι συνεργαζόμενες τράπεζες. 

2.3. Διόρθωση Λαθών 

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. 



3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 

Αν θέλετε να αναζητήσετε κάποιον πλειστηριασμό που έχετε καταχωρήσει εσείς ή κάποιος άλλος, μπορείτε μέσω 

της σελίδας αναζητησης, η οποία είναι διαθέσιμη από την επιλογή «Πλειστηριασμοί» του μενού. 

 

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε όλους τους πλειστηριασμούς που έχετε καταχωρήσει εσείς, ανεξάρτητα της 

κατάστασής τους, καθώς και όλους τους πλειστηριασμούς που είναι αναρτημένοι για το κοινό. 

Επίσης μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα με τη χρήση των διαθέσιμων κριτηρίων αναζήτησης. 



4. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Μετά την ανάρτηση του πλειστηριασμού εμφανίζεται το αρχείο χρονοσήμανσης, το οποίο επιβεβαιώνει την 

ημερομηνία και ώρα ανάρτησής του: 

 

Για να επιβεβαιώσετε τη χρονοσήμανση του πλειστηριασμού πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

1. Ανακτάτε το αποθηκευμένο PDF αρχείο 

2. Ανακτάτε το αρχείο χρονοσήμανσης 

3. Ακολουθείτε τον σύνδεσμο «Επαλήθευση χρονοσήμανσης μέσω Εθνικής Πύλης ΕΡΜΗΣ», που σας οδηγεί 

στη σχετική σελίδας της Εθνικής Πύλης ΕΡΜΗΣ: 

 

4. Στην επιλογή «Έγγραφο» ανεβάζετε το PDF αρχείο 

5. Στην επιλογή «Αρχείο χρονοσήμανσης» ανεβάζετε το αρχείο χρονοσήμανσης 

6. Πατάτε «Εισαγωγή» 

7. Αν η επιβεβαίωση είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα: 



5. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Κωδικός 
Τράπεζας 
Εντολέα 

BIC 
Τράπεζας 
Εντολέα 

Επωνυμία Τράπεζας Εντολέα 

Κατάστημα χρέωση 
λογαριασμού 

Κατάστημα μετρητά Internet Banking Phone Banking 

Με 
αρχείο 

Με on line 
μήνυμα 

Με 
αρχείο 

Με on line 
μήνυμα 

Με 
αρχείο 

Με on line 
μήνυμα 

Με 
αρχείο 

Με on line 
μήνυμα 

011 ETHNGRAA ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ √ √ √   √ √ √ √ 

014 CRBAGRAA ALPHA BANK         √ √ √ √ 

016 ATTIGRAA ATTICA BANK √ √ √ √ √       

017 PIRBGRAA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ √ √       √   √ 

026 ERBKGRAA EUROBANK ERGASIAS         √ √ √ √ 

069 STXAGRA1 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ √   √   √       

071 MIDLGRAA HSBC BANK         √       

075 STIOGR21 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ √   √   √       

087 STPGGRA1 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ √   √   √       

088 STEOGR21 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ √   √   √       

089 STKAGRA1 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ √   √   √       

091 STTKGR21 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ √   √   √       

094 STPIGR21 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ √   √   √       

095 STDRGR21 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ √   √           

099 COESGR21 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ √   √   √       

 


