
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ (PORTAL) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(https://admin.services.uniwa.gr) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Η υποβολή ενός Αιτήματος και η λήψη του σχετικού Πιστοποιητικού μέσω του Portal Διοικητικών 

Υπηρεσιών, περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα που παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόμενες 

σελίδες: 

1. Σύνδεση στο Portal 

2. Υποβολή Νέου Αιτήματος 

2.α Δημιουργία Αιτήματος 

2.β Λήψη Προτύπου Αίτησης  

2.γ Επισύναψη Συνημμένων Εγγράφων (διαθέσιμο για ορισμένα Αιτήματα) 

2.δ Υποβολή Αιτήματος 

3. Εποπτεία των Αιτημάτων μου (Ιστορικό των Αιτημάτων μου) 

4. Λήψη Πιστοποιητικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Σύνδεση στο Portal 

 

 

Για σύνδεση στο Portal Διοικητικών Υπηρεσιών:  

από την ενότητα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Συνδεσιμότητα & 

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α., επιλέγετε Ηλεκτρονική 

Πύλη Διοικητικών Υπηρεσιών 

ή  

εναλλακτικά στη Γραμμή Δ/νσης (Address Bar) του Περιηγητή 

(Browser) εισάγετε την Ηλεκτρονική Δ/νση του Portal: 

https://admin.services.uniwa.gr  



 

 

 

Κατόπιν εισάγετε τα στοιχεία 

Όνομα Χρήστη (Username) και 

Κωδικό (Password) του 

Προσωπικού Email που 

διαθέτετε στο ΠΑ.Δ.Α. κι 

επιλέγετε Είσοδος (Logon).  



2. Υποβολή Νέου Αιτήματος 

2.α Δημιουργία Αιτήματος 

 

Για τη δημιουργία Νέου 

Αιτήματος, από το βασικό 

μενού επιλέγετε Νέο 

Αίτημα... 



 

 

 

...και στη σχετική Οθόνη, από το 

αναδυόμενο μενού στο πεδίο 

Πιστοποιητικό επιλέγετε ένα 

από τα διαθέσιμα Αιτήματα... 



 

 

 

...και μπορείτε (προαιρετικά) να 

συμπληρώσετε Σχόλια αιτούντα. 

Τέλος, επιλέγετε Δημιουργία Αιτήματος. 



2.β Λήψη Προτύπου Αίτησης 

 

 

Για τη λήψη του Προτύπου του Αιτήματος 

που πρέπει να συμπληρώσετε, να 

υπογράψετε και να υποβάλετε, επιλέγετε 

Λήψη προτύπου συμπλήρωσης αίτησης, 

οπότε μπορείτε να ανοίξετε / 

αποθηκεύσετε το σχετικό αρχείο. 



2.γ Επισύναψη Συνημμένων Εγγράφων (διαθέσιμο για ορισμένα Αιτήματα) 

 

 

Για να προσθέσετε στο Αίτημά σας Συνημμένα 

Έγγραφα, επιλέγετε Προσθήκη στη σχετική ενότητα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Η δυνατότητα προσθήκης Συνημμένων Εγγράφων 
είναι διαθέσιμη για ορισμένα Αιτήματα. 
Ο επιτρεπόμενος αριθμός Συνημμένων για κάθε είδος 
Αιτήματος καθορίζεται από το Διαχειριστή. 
Τα Συνημμένα θα πρέπει να προστεθούν πριν την 

Υποβολή του Αιτήματος. 



 

 

Στο σχετικό παράθυρο Προσθήκης Συνημμένων 

επιλέγετε Select files.. προκειμένου να επιλέξετε από 

τον Η/Υ σας ένα Έγγραφο (αρχείο) που θέλετε να 

επισυνάψετε... 



 

 

...κι αφού το Έγγραφο επισυναφθεί, επιλέγετε Αποθήκευση...  

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Μπορείτε να εισάγετε ένα αρχείο κάθε φορά. Για πολλαπλά 

Συνημμένα, θα επαναλάβετε τη διαδικασία τόσες φορές όσα και 

τα Συνημμένα. 



 

 

 

...οπότε το Συνημμένο Έγγραφο 

πλεόν εμφανίζεται στη λίστα 

Συνημμένα έγγραφα αιτήματος.  



2.δ Υποβολή Αιτήματος 

 

 

Για την υποβολή του Αιτήματος (και των 

συνημμένων του, εφόσον υπάρχουν) 

επιλεγετε Υποβολή αιτήματος... 



 

 

...και στο σχετικό παράθυρο (Ανέβασμα 

αρχείου) επιλέγετε Επιλογή αρχείου για 

να «ανεβάσετε» από τον Η/Υ σας τη 

συμπληρωμένη Αίτηση... 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Το αρχείο της συμπληρωμένης Αίτησης 
(αρχείο μορφής PDF) θα πρέπει να είναι 
Ψηφιακά Υπογραγραμμένο ή να είναι 
ψηφιοποιημένο από συσκευή Scanner και 
να φέρει Ιδιόχειρη Υπογραφή.   



 

 

...και αφού γίνει εισαγωγή της 

συμπληρωμένης Αίτησης, επιλέγετε 

Ανέβασμα... 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Μετά το Ανέβασμα του Αιτήματος, δεν 
είναι πλέον δυνατή η περαιτέρω  
επεξεργασία του (αλλαγή της Αίτησης, 
προσθήκη / αλλαγή  Συνημμένων, κτλ). 



 

 

 

...οπότε εμφανίζεται σχετικό 

μήνυμα έπιβεβαίωσης της 

υποβολής του Αιτήματος. 



 

 

 

Με την ολοκλήρωση της υποβολής του 

Αιτήματος, στη σχετική Οθόνη 

εμφανίζεται ο Αριθμός Πρωτ/λου που 

αυτό έλαβε αυτόματα από το Σύστημα.  



3. Εποπτεία των Αιτημάτων μου (Ιστορικό των Αιτημάτων μου) 

 

 

Από το βασικό μενού και την επιλογή 

Ιστορικό των αιτημάτων μου 

εμφανίζεται η σχετική Οθόνη εποπτείας 

με όλα τα Αιτήματα και χρήσιμες 

πληροφορίες για καθένα από αυτά. 



4. Λήψη Πιστοποιητικού 

 

 

Όταν η αρμόδια Υπηρεσία του ΠΑ.Δ.Α. διεκπεραιώσει  το 

Αίτημα κι εκδώσει το σχετικό Πιστοποιητικό, στην Οθόνη  

Ιστορικό των αιτημάτων μου, το αντίστοιχο Αίτημα 

λαμβάνει την κατάσταση  Ολοκληρώθηκε. Για τη λήψη 

του Πιστοποιητικού, επιλεγετε στην αντίστοιχη εγγραφή 

το κουμπί της στήλης Ενέργειες... 



 

 

...και στην Οθόνη Προβολή Αιτήματος Πιστοποιητικού 

επιλέγετε Λήψη Πιστοποιητικού προκειμένου να 

ανοίξετε / αποθηκεύσετε το Πιστοποιητικό. 


