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Εισαγωγή
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των
γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 καλεί με την 3η πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους εν δυνάμει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να
δραστηριοποιηθούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων και επιθυμούν να υλοποιήσουν
επενδυτικό σχέδιο, να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο ανωτέρω Μέτρο καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος
του Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου, μέχρι εξαντλήσεως των
διαθέσιμων πιστώσεων. Επίσης, δύνανται, εάν το επιθυμούν, να ξεκινήσουν τις εργασίες υλοποίησης με
δική τους ευθύνη, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.opekepe.gr, όπου θα λάβουν πρωτόκολλο για την εμπρόθεσμη ή μη κατάθεση αυτής,
καθώς και της έντυπης μορφής της στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων η
οποία δύναται να υποβληθεί και ταχυδρομικώς.
Για την υλοποίηση αυτού του σκοπού δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης του Μέτρου 123 Α
στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου όλοι οι δικαιούχοι και ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά την αίτηση τους με username και password που θα τους αποδοθεί από ειδική διαχειριστική
οθόνη ,καταβάλλοντας και επισυνάπτοντας με γρήγορο και εύκολο τρόπο όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, οικονομοτεχνικές μελέτες και οικονομοτεχνικούς πίνακες.
Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά είναι σε παραμετρικούς πίνακες σε επεξεργάσιμη
μορφή ,δίνοντας την δυνατότητα στους διαχειριστές του συστήματος να κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή η
τροποποίηση αυτών με αυτοσκοπό αυτές οι αλλαγές να ενημερώνουν αυτόματα τις υπάρχουσες
αιτήσεις χωρίς να χρειάζεται η παρέμβαση των χρηστών
Τα απαιτούμενα έγγραφα αποδίδονται σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη μορφή ούτως ώστε οι χρήστες να
μπορούν με απλό τρόπο να κατεβάσουν στον υπολογιστή τους τα έγγραφα αυτά είτε για ενημέρωση είτε
για επεξεργασία, να τα επεξεργαστούν με γρήγορο τρόπο μιας και τα έγγραφα αυτά είναι doc μορφή και
επεξεργάσιμα ,ακόμα και να επισυνάψουν στην αίτηση απευθείας χωρίς περαιτέρω αναζήτηση και
καταχώρηση.
Τέλος παρέχεται η δυνατότητα οριστικοποίησης της αίτησης με ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου,
εκτύπωση της και αναζήτηση της οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Τα πλεονεκτήματα αυτής της εφαρμογής είναι με απλό τρόπο συγκέντρωση και συμπλήρωση του
απαιτούμενου φακέλου των δικαιούχων για την ένταξη στο Μέτρο 123 Α.

1 Είσοδος στην εφαρμογή Υποβολή Αίτησης Ενίσχυσης
Μέτρου 123 Α
Αρχικά για να συνδεθείτε στην εφαρμογή "Αίτηση Ενίσχυσης Μέτρου 123 Α θα πρέπει να συνδεθείτε
στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr . Έπειτα επιλέγετε Εφαρμογές και εν συνεχεία
την συγκεκριμένη ομώνυμη εφαρμογή του Μέτρου123Α.

Εικόνα 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Ενίσχυσης Μέτρου 123Α

Με το που επιλέξετε το σχετικό link θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα.

Εικόνα 2.

1.1

Επιλογή σχετικού link Εφαρμογής

Εγγραφή στην εφαρμογή

Για να μπορέσετε να συνδεθείτε στην εφαρμογή του Μέτρου 123 Α, αρχικά θα πρέπει να εγγραφείτε σε
αυτή δηλαδή να σας αποδοθεί ένα username και password πρόσβασης.
Για να γίνει αυτό θα πρέπει στην ένδειξη Για εγγραφή στην υπηρεσία η αλλαγή κωδικών πρόσβασης να
κάνετε κλικ στην περιγραφή εδώ .

Εικόνα 3.

Εγγραφή στην εφαρμογή

Με το που επιλέξετε να εισαχθείτε εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα εγγραφής νέων χρηστών και αλλαγής
κωδικών.

Εικόνα 4.

Οθόνη Εγγραφής

Σε αυτή την οθόνη παρατηρείτε δύο καρτέλες :
·

Εγγραφή Νέου Χρήστη

·

Απώλεια Κωδικού

1.1.1

Εγγραφή νέου χρήστη

Ουσιαστικά σε αυτή την οθόνη καταχωρούνται τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε ο δικαιούχος να λάβει
κωδικούς πρόσβασης.
Τα στοιχεία που απαιτούνται να καταχωρηθούν είναι :
·

Όνομα

·

Επώνυμο

·

ΑΦΜ Δικαιούχου

·

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Νόμιμου εκπροσώπου

·

Email

·

Κωδικός χρήστη

·

Κωδικός χρήστη (επανάληψη)

Τα πεδία ΑΦΜ και email πρέπει να είναι μ οναδικά μιας και η εφαρμογή
αναφέρεται σε απόδ οση κωδικών πρόσβασης σε κάθε δικαιούχο .
Το email που θα καταχωρήσετε αποτελεί και το username της εφαρμογής υποβολής
Μέτρου 123Α
Πέραν των υποχρεωτικών πεδίων που αναφέραμε παραπάνω ένα επιπλέον σημαντικό βήμα που πρέπει
να γίνει είναι να πληκτρολογήσετε το κείμενο την εμφανιζόμενης εικόνας και αυτό γίνεται για λόγους
ασφάλειας δεδομένων

Εικόνα 5.

Καταχώρηση στοιχείων εικόνας για δικλείδα ασφαλείας

Το τελικό βήμα είναι να κάνετε κλικ στην επιλογή Εγγραφή στην υπηρεσία

Εικόνα 6.

Εγγραφή στην υπηρεσία

Με του που γίνει αυτό αυτόματα αποστέλλεται ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ορίσατε
παραπάνω όπου θα χρειαστεί κάνοντας κλικ στο εμφανιζόμενο πατήστε εδώ να επιβεβαιώσετε την
εγγραφή σας.

Εικόνα 7.

Email επιβεβαίωση εγγραφής

Εφόσον γίνει αυτό σας εμφανίζεται οθόνη επιβεβαίωσης εγγραφής σας στην εφαρμογή.

Εικόνα 8.

Ολοκλήρωση εγγραφής

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη ώστε να συνδεθείτε στην εφαρμογή κάνετε κλικ στην επιλογή εδώ
για επιστροφή.
Ακολουθώντας όλα τα παραπάνω βήματα είστε έτοιμοι πλέον να εισαχθείτε στην εφαρμογή.

1.1.2

Απώλεια κωδικού

Σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί αλλά ξεχάσατε τον κωδικό –Password το οποίο αποδώσατε η εφαρμογή
σας παρέχει την δυνατότητα επανορισμού του κωδικού σας.
Για να γίνει αυτό επιλέγετε την καρτέλα Απώλεια Κωδικού.

Εικόνα 9.

Οθόνη απώλειας κωδικού

Με το που εμφανιστεί η παραπάνω οθόνη καλείστε να καταχωρήσετε είτε το ΑΦΜ σας ή το email που
έχετε ήδη καταχωρήσει κατά την αρχική εγγραφή σας και να επιλέξετε ….θέλω να επανορίσω τον κωδικό
μου.
Εκείνη την στιγμή εμφανίζεται μια νέα οθόνη όπου σας ενημερώνει ότι θα σταλεί νέο email με περαιτέρω
οδηγίες για τους κωδικούς σας.

Εικόνα 10. Αποστολή email με οδηγίες αλλαγής κωδικού
Το email που θα σταλεί είναι της μορφής

Εικόνα 11. Email με οδηγίες

Με το επιλέξετε το πατήστε εδώ καλείστε να καταχωρήσετε νέο κωδικό πρόσβασης

Εικόνα 12. Καταχώρηση νέου κωδικού

Εφόσον τον καταχωρήσετε και δεύτερη φορά για επιβεβαίωση κάνετε κλικ στην επιλογή Ορισμός νέου
κωδικού .
Η τελική οθόνη σας ενημερώνει για την επιτυχημένη αλλαγή του κωδικό πρόσβασης και για να συνεχίσετε
κάνετε κλικ στην επιλογή εδώ για επιστροφή .

Εικόνα 13. Ολοκλήρωση αλλαγής κωδικού

1.2

Λήψη Εγχειριδίου Χρήσης

Στην ίδια οθόνη σας δίνετε η δυνατότητα να κατεβάσετε το Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής στο οποίο
παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες οθόνες της εφαρμογής Αίτησης Ενίσχυσης στο Μέτρο 123
Α καθώς και οδηγίες χρήσης για την εγγραφή χρηστών ή απώλεια κωδικού πρόσβασης.
Για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο κάνετε κλικ στην τρίτη επιλογή Εγχειρίδιο επιλέγοντας την ένδειξη εδώ

1.3

Εισαγωγή στην εφαρμογή – Ρόλοι εφαρμογής

Εφόσον έχετε περάσει την διαδικασία της εγγραφής σας κάνετε κλικ στην δεύτερη επιλογή Για χρήση της
εφαρμογής επιλέγοντας την ένδειξη εδώ.

Εικόνα 14. Εισαγωγή στην εφαρμογή

Με το που το επιλέξετε αυτό εμφανίζεται στην οθόνη σας η εφαρμογή αίτησης στο Μέτρο 123 Α όπου
καλείστε να καταχωρήσετε το username και το password όπως αυτά συμπληρώθηκαν στην ενότητα 1.1

Εικόνα 15. Καταχώρηση username-password

Εφόσον καταχωρήσετε το username και το password επιλέγετε Είσοδος. Μόλις εισαχθείτε στην εφαρμογή
εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη η οποία αποτελεί την εφαρμογή της ηλεκτρονικής αίτησης ενίσχυσης
Μέτρου 123 Α.

Εικόνα 16. Αρχική οθόνη
Εάν ανήκετε στον ρόλο του Μελετητή, στην οθόνη που εμφανίζεται παρατηρείτε τα εξής υπομενού:
Αίτηση Ενίσχυσης – Μέτρο 123Α
·

Αίτηση

·

Έντυπα

Παράμετροι
·

Τομείς\Δράσεις

·

Συνημμένα

Εικόνα 17. Υπομενού της εφαρμογής για τον Μελετητή
Εάν ανήκετε στον ρόλο του Αξιολογητή, στην οθόνη που εμφανίζεται παρατηρείτε τα εξής υπομενού:
Αίτηση Ενίσχυσης – Μέτρο 123Α
·

Αίτηση

·

Έντυπα

Παράμετροι
·

Τομείς\Δράσεις

·

Συνημμένα

Αναφορές
·

Στοιχεία επιχειρήσεων

·

Αιτήσεις ενίσχυσης

·

Πλήρη στοιχεία αιτήσεων ενίσχυσης

Εικόνα 18. Υπομενού της εφαρμογής για τον Αξιολογητή
Στη συνέχεια του παρόντος εγχειριδίου θα περιγραφεί κάθε ένα υπομενού ξεχωριστά.

2 Παράμετροι
2.1

Συνημμένα

Η αίτηση ενίσχυσης στο Μέτρο 123 Α για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη απαιτεί την καταχώρηση και
επισύναψη Δικαιολογητικών.
Η καταχώρηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οικονομοτεχνικών μελετών, οικονομοτεχνικών
πινάκων και των αντίστοιχων οδηγιών τους γίνεται από την Διαχειριστική Ομάδα του ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία
μέσω του μενού Συνημμένα θα διαχειρίζεται, θα επεξεργάζεται και θα τροποποιεί όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά. Για να γίνει αυτό επιλέγετε το υπομενού Παράμετροι \Συνημμένα.

Εικόνα 19. Συνημμένα
Με το που επιλέξετε αυτό το υπομενού εμφανίζεται η διαχειριστική οθόνη των δικαιολογητικών, η οποία
χωρίζεται σε 4 βασικές κατηγορίες :
·

Δικαιολογητικά

·

Οικονομοτεχνική Μελέτη

·

Πίνακες

·

Λοιπά Συνημμένα

Εικόνα 20. Πίνακας απαιτούμενων δικαιολογητικών

2.1.1

Δικαιολογητικά

Σε αυτή την κατηγορία όπως προαναφέραμε καταχωρούνται όλα τα δικαιολογητικά που απαιτείται να
συνοδεύουν την αίτηση ένταξης στο μέτρο.
Για να εισάγετε ένα δικαιολογητικό κάνετε κλικ στην επιλογή Νέα Εγγραφή.

Εικόνα 21. Νέα εγγραφή δικαιολογητικού
Μόλις κάνετε κλικ σε αυτή την επιλογή, στην νέα γραμμή που εμφανίζεται, καλείστε να καταχωρήσετε την
περιγραφή του Δικαιολογητικού καθώς και να ορίσετε αν θα εμφανίζεται ή όχι στις λίστες τιμών της
αίτησης. Για να το ορίσετε αυτό επιλέγετε ή αποεπιλέγετε το check box Ενεργό.

Εικόνα 22. Ορισμός δικαιολογητικού ως ενεργό
Μόλις ολοκληρώσετε την καταχώρηση κάνετε κλικ στην επιλογή Καταχώρηση ώστε να αποθηκευτούν οι
αλλαγές.

Εικόνα 23. Αποθήκευση καταχώρησης δικαιολογητικού
Κάθε δικαιολογητικό, εφόσον απαιτείται, θα πρέπει να ακολουθείται από οδηγίες ή περαιτέρω
επεξηγήσεις ώστε να γνωρίζουν οι χρήστες που θα υποβάλλουν τις αιτήσεις σε τι αποσκοπεί το κάθε ένα
απαιτούμενο δικαιολογητικό ή ακόμα και ποιες επιπλέον ενέργειες επιβάλει η επισύναψη του.
Οι οδηγίες αυτές αναγράφονται στο κάτω μέρος της οθόνης έχοντας επιλέξει το δικαιολογητικό που
πρέπει.

Εικόνα 24. Οδηγίες

Μόλις ολοκληρώσετε την καταχώρηση κάνετε κλικ στην επιλογή Καταχώρηση ώστε να αποθηκευτούν οι
αλλαγές.

Εικόνα 25. Καταχώρηση οδηγιών
Αν θέλετε να σβήσετε ένα καταχωρημένο δικαιολογητικό κάνετε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Εικόνα 26. Διαγραφή δικαιολογητικού

2.1.2

Οικονομοτεχνική Μελέτη

Παρόμοια λογική με τα δικαιολογητικά ακολουθείται στην συμπλήρωση της δεύτερης βασικής
κατηγορίας με τίτλο Οικονομοτεχνική Μελέτη, όπου ουσιαστικά γίνεται αναλυτική παρουσίαση της
επιχείρησης , των τεχνικών χαρακτηριστικών , των επενδύσεων της, των επενδυτικών σχεδίων της ,των
οικονομικών αποτελεσμάτων της, των στοιχείων κλάδου -αγοράς ,των προβλεπόμενων οικονομικών
αποτελεσμάτων και των περιβαλλοντικών δεικτών με τα εξής στοιχεία:
·

Ταυτότητα και σύντομο ιστορικό της επιχείρησης

·

Οργανωτική δομή της επιχείρησης

·

Διοίκηση της επιχείρησης

·

Βασικοί μέτοχοι και ποσοστό συμμετοχής τους – Μετοχικό κεφάλαιο

·

Μέγεθος Επιχείρησης

·

Οι δραστηριότητες της επιχείρησης από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.

·

Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις

·

Χρησιμοποιούμενος παραγωγικός εξοπλισμός

·

Επενδύσεις της επιχείρησης που έτυχαν συγχρηματοδότησης

·

Επενδύσεις της επιχείρησης (εκτός συγχρηματοδότησης)

·

Σκοπιμότητα αίτησης ενίσχυσης

·

Αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης αίτησης ενίσχυσης

·

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις της αίτησης ενίσχυσης για τους παραγωγούς του πρωτογενούς
προϊόντος

·

Περιγραφή προϊόντων που θα παραχθούν

·

Δυναμικότητα μονάδας μετά την επένδυση – εκτιμώμενη κλιμάκωση παραγωγής κατά προϊόν
σε ορίζοντα δεκαετίας μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

·

Τόπος εγκατάστασης μονάδας – αιτιολόγηση επιλογής τόπου εγκατάστασης

·

Ανάλυση Συνολικού Κόστους Επένδυσης - Προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης

·

Θέσεις απασχόλησης στη μονάδα, συνολικά και κατά βάρδια σε Ε.Μ.Ε.

·

Χρηματοδότηση Κόστους της Επένδυσης – Τρόπος Kάλυψης Ίδιας Συμμετοχής

·

Διάγραμμα παραγωγικής δραστηριότητας

·

Στοιχεία παραγωγής γεωργικών πρώτων υλών (υφιστάμενη κατάσταση –τάσεις) στο Νομό,
στην Περιφέρεια, στη Χώρα.

·

Υφιστάμενες μονάδες - Παραγωγική δυναμικότητα υφισταμένων μεταποιητικών μονάδων του
κλάδου στο Νομό, στην Περιφέρεια, στη Χώρα.

·

Εγχώρια παραγωγή , Εισαγωγές – εξαγωγές προϊόντων του τομέα ενδιαφέροντος της αίτησης
ενίσχυσης.

·

Προβλήματα – προοπτικές του τομέα ενδιαφέροντος της αίτησης ενίσχυσης που αφορούν
τόσο το πρωτογενές όσο και το μεταποιημένο προϊόν

·

Ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης

·

Στρατηγική της επιχείρησης

·

Παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων (προϊόντων ποιότητας, βιολογικών προϊόντων κ.λπ.)

·

Χαρακτηρισμός παραγόμενου προϊόντος ως καινοτόμου και παραγωγικής διαδικασίας ως
προηγμένης.

·

Στοιχεία αγορών πρώτων γεωργικών υλών ( Πίνακας Α4 )

·

Στοιχεία πωλήσεων προϊόντων της επιχείρησης ( Πίνακας Α5 )

·

Ανάλυση κύκλου εργασιών της επιχείρησης ( Πίνακας Α6 )

·

Ανάλυση στοιχείων κόστους πωληθέντων την τελευταία τριετία (Πίνακας Α7), υπολογισμός
της ΑΠΑ για το προηγούμενο της αίτησης έτος (-1) και διετή πρόβλεψη μετά την ολοκλήρωση.

·

Ανάλυση στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσης και διάθεσης καθαρών κερδών ( Πίνακας Α8 )

·

Ανάλυση των στοιχείων του Ισολογισμού ( Πίνακας Α9 )

·

Αριθμοδείκτες ( Πίνακας Α10 )

·

Ανάλυση Βασικών προβλέψεων - παραδοχών

·

Προβλεπόμενα ποσοτικά στοιχεία αγορών ( Πίνακας Β5 )

·

Προβλεπόμενα ποσοτικά στοιχεία πωλήσεων ( Πίνακας Β6 )

·

Εκτίμηση κύκλου εργασιών ( Πίνακας Β7)

·

Προβλεπόμενο κόστος πωληθέντων ( Πίνακας Β8 )

·

Πρόβλεψη ΑΠΑ δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης (Πίνακες Β7 - Β8 )

·

Προβλεπόμενοι Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων Χρήσης και Διάθεσης Κερδών ( Πίνακας Β9 )

·

Προβλεπόμενοι Ισολογισμοί ( Πίνακας Β10 )

·

Συμπεράσματα για τις προοπτικές βιωσιμότητας της μονάδας

·

Ενέργεια

·

Νερό

·

Στερεά απόβλητα

·

Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

·

Πίνακας τεκμηρίωσης ενεργειακών αναγκών σε περίπτωση εγκατάστασης Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Εικόνα 27. Καταχώρηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης
Η κατηγορία αυτή αποτελείται από δύο μέρη
·

Περιγραφή Μελέτης

·

Οδηγίες

Και εδώ εφόσον κάνετε κλικ στην Νέα Εγγραφή και καταχωρήσετε την περιγραφή της Οικονομοτεχνικής
Μελέτης ,ορίζετε αν θα εμφανίζεται ή όχι στα απαιτούμενα δικαιολογητικά της αίτησης. Εφόσον ορισθεί
και αυτή η παράμετρος θέτετε περαιτέρω οδηγίες στον αντίστοιχο πίνακα και αποθηκεύετε τις αλλαγές
κάνοντας κλικ στην επιλογή Καταχώρηση .

Εικόνα 28. Αποθήκευση καταχώρησης Οικομ/κής μελέτης
Αν θέλετε να σβήσετε ένα καταχωρημένο δικαιολογητικό κάνετε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Εικόνα 29. Διαγραφή Οικομ/κής μελέτης

2.1.3

Πίνακες

Οι Οικονομοτεχνική Μελέτη όπως αναφέραμε και παραπάνω αναφέρεται επίσης και στα οικονομικά
αποτελέσματα και στα προβλεπόμενα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης, όπου αναλύονται τα
στοιχεία αγορών πρώτων υλών της Επιχείρησης με περιγραφή της προέλευσής τους, τα παραγόμενα
προϊόντα και τα στοιχεία πωλήσεων προϊόντων της Επιχείρησης, γίνεται ανάλυση του κύκλου εργασιών
της επιχείρησης, γίνεται ανάλυση στοιχείων κόστους πωληθέντων την τελευταία τριετία, υπολογισμός της
ΑΠΑ για το προηγούμενο της αίτησης έτος (-1) και διετή πρόβλεψη μετά την ολοκλήρωση, αναλύονται τα
αποτελέσματα χρήσης και η διάθεση καθαρών κερδών της επιχείρησης, τα στοιχεία του ισολογισμού της
επιχείρησης, ανάλυση των αριθμοδεικτών καθώς και τα προβλεπόμενα ποσοτικά στοιχεία αγορών ,τα
προβλεπόμενα ποσοτικά στοιχεία πωλήσεων ,την εκτίμηση κύκλου εργασιών ,το προβλεπόμενο κόστος
πωληθέντων ,την πρόβλεψη ΑΠΑ δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της ,οι προβλεπόμενοι Λογαριασμοί
Αποτελεσμάτων Χρήσης και Διάθεσης Κερδών και οι προβλεπόμενοι Ισολογισμοί
Όλα τα παραπάνω είναι σε μορφή πινάκων οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν ώστε να επισυναφθούν
ξεχωριστά σε επίπεδο αίτησης.
Για αυτό το λόγο οι Πίνακες όπως τα δικαιολογητικά και η Οικονομοτεχνική Μελέτη αποτελούν βασικό και
απαιτούμενο παραμετρικό αρχείο το οποίο πρέπει να προσδιοριστεί στο μενού των Συνημμένων.

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ, Η ΕΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ Ή ΑΣΑΦΕΙΕΣ, ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΘΑ

Η λογική καταχώρησης είναι ακριβώς η ίδια με των υπολοίπων κατηγοριών επιλέγοντας Νέα Εγγραφή
για καταχώρηση νέου δικαιολογητικού, εισαγωγή οδηγιών καθώς και ενεργοποίηση ή όχι του
δικαιολογητικού με τη χρήση της ένδειξης Ενεργό. Τέλος κάνετε κλικ στην επιλογή Καταχώρηση ώστε να
αποθηκευτούν οι αλλαγές.

Εικόνα 30. Καταχώρηση εγγραφής στους Πίνακες
Αν θέλετε να σβήσετε ένα καταχωρημένο δικαιολογητικό κάνετε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Εικόνα 31. Διαγραφή δικαιολογητικού από τους Πίνακες

2.1.4

Λοιπά Συνημμένα

Στην κατηγορία των Λοιπών Συνημμένων δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης επιπλέον παραμετρικών
αρχείων και οδηγιών πέραν των υποχρεωτικών της αίτησης.

Εικόνα 32. Καταχώρηση εγγραφής στα Λοιπά Συνημμένα
Η λογική καταχώρησης είναι ακριβώς η ίδια με των υπολοίπων κατηγοριών επιλέγοντας Νέα Εγγραφή
για καταχώρηση νέου δικαιολογητικού, εισαγωγή οδηγιών καθώς και ενεργοποίηση ή όχι του
δικαιολογητικού με τη χρήση της ένδειξης Ενεργό. Τέλος κάνετε κλικ στην επιλογή Καταχώρηση ώστε να
αποθηκευτούν οι αλλαγές
Αν θέλετε να σβήσετε ένα καταχωρημένο δικαιολογητικό κάνετε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Εικόνα 33. Διαγραφή δικαιολογητικού από τα Λοιπά Συνημμένα

Το υπομενού Συνημμένα είναι επεξεργάσιμο και προσβάσιμο μόνο από την
Διαχειριστική Ομάδα. Οποιαδήποτε αλλαγή γίνει από την Διαχειριστική Ομάδα
σε κάποιο από τα Δικαιολογητικά ,Οδηγίες αυτόματα ενημερώνονται με τις
αλλαγές όλες οι καταχωρημένες αιτήσεις.
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2.2

Τομείς \Δράσεις

Στο υπομενού Τομείς\Δράσεις όπως και τα παραπάνω οροθετούνται τα παραμετρικά αρχεία δηλαδή οι
κωδικοί όλων των προβλεπόμενων τομέων \δράσεων όπως αυτοί προβλέπονται από την ΥΑ.
Το υπομενού αυτό είναι προσβάσιμο και διαχειρίσιμο μόνο από την Διαχειριστική Αρχή η οποία και θέτει
τις τιμές που θα εμφανίζονται και καταχωρούνται στην Αίτηση.
Για να γίνει αυτό αρχικά επιλέγετε το συγκεκριμένο υπομενού Παράμετροι\Τομείς/Δράσεις.

Εικόνα 34. Τομείς\Δράσεις
Με το που επιλέξετε το υπομενού εμφανίζεται η οθόνη διαχείρισης των παραμετρικών αρχείων και η
οποία αποτελείται από τις τρείς βασικές υποενότητες

2.2.1

·

Είδος Κεφαλαίου

·

Επιλογή Τομέα

·

Επιλογή Δράσης

Δημιουργία Κεφαλαίου

Στα είδη κεφαλαίου υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες Ζωικό και Φυτικό. Βάση της κάθε κατηγορίας
ενεργοποιούνται οι αντίστοιχοι Τομείς .

Εικόνα 35. Δημιουργία Κεφαλαίου
Για να εισάγετε νέα κατηγορία θα πρέπει να επιλέξετε Νέα Εγγραφή και στην νέα γραμμή που θα
εμφανιστεί θα πρέπει να καταχωρήσετε Κωδικό και Περιγραφή

Εικόνα 36. Νέα εγγραφή
Για να σβήσετε μια ήδη καταχωρημένη εγγραφή κάνετε κλικ στο εικονικό πλήκτρο

.

Οποιαδήποτε αλλαγή και αν πραγματοποιηθεί πρέπει να επιλέξετε Καταχώρηση.

Εικόνα 37. Καταχώρηση

2.2.2

Δημιουργία Τομέα

Επιλέγοντας κάθε φορά το κεφάλαιο που δημιουργήσατε , στην επόμενη ενότητα ταυτίζετε το κεφάλαιο
με τον αντίστοιχο Τομέα.

Εικόνα 38. Δημιουργία Τομέα

Για να εισάγετε νέο Τομέα κάνετε κλικ στην Νέα Εγγραφή όπου καλείστε να συμπληρώσετε Κωδικό,
Περιγραφή, Κωδικός Υποτομέα, Περιγραφή Υποτομέα ,Παρατηρήσεις.
Τέλος εφόσον έχετε θέσει και τους Τομείς τελικό βήμα είναι να αντιστοιχίσετε τους Τομείς με τις αρμόδιες
Δράσεις.

Εικόνα 39. Επιλογή Τομέα για δημιουργία Δράσης

2.2.3

Δημιουργία Δράσεων

Κάθε Τομέας μπορεί να έχει περισσότερες από μια Δράσεις οπότε και στη υποενότητα Δράσεις με την ίδια
λογική της Νέας Εγγραφής καταχωρείτε τους Κωδικούς καθώς και την περιγραφή κάθε Δράσης εφόσον
προηγουμένως έχετε επιλέξει Τομέα και Κεφάλαιο.
Κάθε τι αλλαγή ή προσθήκη θα πρέπει να κάνατε αποθήκευσης επιλέγοντας Καταχώρηση.
Ότι ενέργειες γίνονται σε αυτό το υπομενού των Τομέων\Δράσεων εμφανίζονται ως προτεινόμενες τιμές
κατά την καταχώρηση των τομέων στην αίτηση.

Το υπομενού Τομείς/Δράσεις είναι επεξεργάσιμο και προσβάσιμο μόνο από την
Διαχειριστική Ομάδα. Οποιαδήποτε αλλαγή γίνει από την Διαχειριστική Ομάδα
αυτόματα ενημερώνονται με τις αλλαγές όλες οι καταχωρημένες αιτήσεις.

3 Αίτηση Ενίσχυσης – Μέτρο 123Α
3.1

Έντυπα

Στο υπομενού Έντυπα παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής των εντύπων που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση της Αίτησης Ενίσχυσης στο Μέτρο 123 Α, ώστε οι χρήστες να μπορούν με γρήγορο και απλό
τρόπο να κατεβάσουν τα έντυπα αυτά, να τα επεξεργαστούν και να τα επισυνάψουν στην αίτηση.
Τα έντυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγίες ή ακόμα και να συμπληρωθούν εφόσον είναι αρχεία
.doc, να αποθηκευτούν σε οποιονδήποτε φάκελο επιθυμεί ο χρήστης και να επισυναφθούν σε δεύτερο
επίπεδο μέσα στην αίτηση.

Εικόνα 40. Έντυπα
Τα έντυπα που έχουν εισαχθεί αυτή την στιγμή είναι:
·

Αίτηση ενίσχυσης για ένταξη στο Μέτρο 123Α

·

Αναγκαία δικαιολογητικά και στοιχεία

·

Υπόδειγμα Οικονομοτεχνικής Μελέτης

·

Παράρτημα Εντύπου Υποβολής Πρότασης Ενίσχυσης

·

Υπεύθυνη Δήλωση τρόπου κάλυψης ίδιας συμμετοχής (δικαιολογητικό 15)

·

Υπεύθυνη Δήλωση (δικαιολογητικό 16)

Εικόνα 41. Πίνακας καταχώρησης εντύπων

Δικαίωμα διαχείρισης και επεξεργασίας αυτών των εντύπων έχει μόνο η Διαχειριστική Ομάδα η οποία
μπορεί να εισάγει ένα νέο έντυπο, να το επισυνάψει ή ακόμα και να το διαγράψει.
Οι απλοί χρήστες έχουν δικαιώματα λήψης (download) των εντύπων, επεξεργασίας αυτών και επισύναψης
τους εκ νέου στην αίτηση. Για να γίνει η καταχώρηση ενός νέου εντύπου κάνετε κλικ στην επιλογή Νέα
Εγγραφή.

Εικόνα 42. Νέα εγγραφή εντύπου
Στην νέα γραμμή που θα εμφανιστεί θα πρέπει να καταχωρήσετε την περιγραφή του Εντύπου.

Εικόνα 43. Καταχώρηση περιγραφής εντύπου
Έπειτα στην επιλογή Έντυπα επιλέγετε το πλήκτρο + ώστε να επιλέξετε από τον φάκελο που έχετε ορίσει
το έντυπο το οποίο θέλετε να ανεβάζετε και να συνδέσετε με την περιγραφή.

Εικόνα 44. Επισύναψη εντύπου
Εφόσον συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία κάνετε κλικ στην επιλογή Καταχώρηση ώστε να
αποθηκευτούν οι αλλαγές που κάνατε

Εικόνα 45. Αποθήκευση καταχώρησης εντύπου
Αν θέλετε να διαγράψετε ένα έντυπο τότε κάνετε κλικ στην επιλογή Διαγραφή

Εικόνα 46. Διαγραφή εντύπου

Το υπομενού Έντυπα είναι επεξεργάσιμο μόνο από την Διαχειριστική Ομάδα. Οι
χρήστες θα έχουν την δυνατότητα εμφάνισης ,download και περαιτέρω
επεξεργασία ώστε να επισυναφτούν μέσα στην αίτηση

3.2

Αίτηση

Τα προηγούμενα μενού, όπως αναφέραμε και παραπάνω, ορίζουν τα παραμετρικά αρχεία τα οποία είναι
αναγκαία για την ορθολογική και πλήρη καταχώρηση της αίτησης ένταξης.

Εικόνα 47. Αίτηση
Μόλις επιλέξετε το υπομενού Αίτηση εμφανίζεται αρχικά μια οθόνη αναζήτησης η οποία παρέχει τη
δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης και εντοπισμού ήδη καταχωρημένων αιτήσεων

Εικόνα 48. Αναζήτηση καταχωρημένων αιτήσεων
Τα κριτήρια αναζήτησης που παρέχονται είναι :
·

ΑΦΜ

·

Επωνυμία

·

Διακριτικός Τίτλος

·

Ημερομηνία από – έως

·

Δημόσια Δαπάνη από –έως

·

Ιδία Συμμετοχή από –έως

·

Σύνολο Επένδυσης από –έως

Εφόσον θέσετε ένα ή περισσότερα κριτήρια αναζήτησης, κάνετε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση. Με την
εκτέλεση της Αναζήτησης εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων που ακολουθεί οι εγγραφές βάσει
των κριτηρίων που τέθηκαν.

Εικόνα 49. Εμφάνιση αποτελεσμάτων αναζήτησης
Για να δημιουργήσετε μια αίτηση κάνετε κλικ στην επιλογή Νέα Εγγραφή.

Εικόνα 50. Νέα αίτηση
Μόλις επιλέξετε Νέα Εγγραφή εμφανίζονται στην οθόνη σας δύο καρτέλες με τίτλο Αίτηση και
Συνημμένα.

Εικόνα 51. Καρτέλες αίτησης
Στην καρτέλα Αίτηση εμφανίζονται όλα τα πεδία των πληροφοριών που απαιτείται να καταχωρηθούν
προκειμένου να υποβληθεί αίτηση για συμμετοχή στο Μέτρο 123 Α. Στην καρτέλα Συνημμένα
εμφανίζονται όλα τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά τα οποίο πρέπει να επισυναφθούν και στην καρτέλα
Τομείς/Δράσεις καταχωρούνται οι Τομείς και οι Δράσεις της Επιχείρησης.

3.2.1

Συμπλήρωση Καρτέλας με τίτλο «Αίτηση»

Η καρτέλα της αίτησης αποτελείται από τις εξής ενότητες:

·

ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

·

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

·

ΚΑΔ(Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας)

·

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

·

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

·

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

·

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

·

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Εικόνα 52. Ενότητες πληροφοριών νέας αίτησης

3.2.1.1

Γενικά Στοιχεία Επιχείρησης

Στα Γενικά Στοιχεία Επιχείρησης καταχωρούνται
·

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

·

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

·

Α.Φ.Μ.

·

Δ.Ο.Υ

·

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

·

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

·

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

·

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

·

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

·

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (προκύπτει από το άθροισμα των πεδίων ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ και ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

·

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

·

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

·

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

·

ΑΡΙΘΜΟΣ FAX

·

E-MAIL

Εικόνα 53. Γενικά στοιχεία επιχείρησης

3.2.1.2

ΚΑΔ

Για να επιλέξετε στην ενότητα ΚΑΔ (ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ) κωδικούς δραστηριότητας από λίστες
τιμών, θα πρέπει αρχικά να κάνετε κλικ στην Νέα Εγγραφή.

Εικόνα 54. Νέα εγγραφή ΚΑΔ
Στην νέα γραμμή που θα σας εμφανιστεί επιλέγετε από λίστα τιμών τον κωδικό που θέλετε. Οι κωδικοί
προέρχονται από το Taxis Net.

Εικόνα 55. Επιλογή κωδικού ΚΑΔ

Μπορείτε να καταχωρήσετε όσους κωδικούς θέλετε επιλέγοντας κάθε φορά Νέα Εγγραφή.

3.2.1.3

Διεύθυνση Έδρας Εκμετάλλευσης

Στην ενότητα Διεύθυνση Έδρας Εκμετάλλευσης καταχωρούνται τα εξής πεδία:
·

Περιφέρεια

·

Περιφερειακή ενότητα

·

Δημοτικό Διαμέρισμα

Εικόνα 56. Διεύθυνση Έδρας Εκμετάλλευσης
Τ α π α ρ α π ά ν ω π ε δ ί α ε ίν α ι ό λ α μ ε λ ί σ τ ε ς τ ι μ ώ ν β ά σ η π α ρ α μ ε τ ρ ι κ ώ ν α ρ χ ε ί ων α π ό
τ ο ν Ο Π Ε Κ ΕΠ Ε

3.2.1.4

Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου

Στην ενότητα Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου Επιχείρησης καταχωρούνται τα εξής πεδία:
·

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης

·

Θέση στην Επιχείρηση

·

Αριθμός Τηλεφώνου

·

Αριθμός FAX

·

E-mail

Εικόνα 57. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου Επιχείρησης

3.2.1.5

Υπεύθυνος Πράξης Επιχείρησης

Στην ενότητα Υπεύθυνος Πράξης Επιχείρησης πρέπει να συμπληρωθούν τα εξής πεδία:
·

Ονομ/νυμο υπευθύνου για τηλεφωνική επικοινωνία με Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων

·

Θέση στην επιχείρηση

·

Διεύθυνση

·

Email

·

Τηλέφωνο

·

Αριθμός fax

·

Ημερομηνία

Εικόνα 58. Υπεύθυνος Πράξης Επιχείρησης

3.2.1.6

Υπογραφή και Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου

Στην ενότητα Υπογραφή και Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου, πρέπει να επισυναφθεί η αίτηση
υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης (βλ. ακόλουθη εικόνα).

Εικόνα 59. Υπογραφή και Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου

Προκειμένου να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να εκτυπώσετε την αίτηση χρησιμοποιώντας το πλήκτρο
.
Στη συνέχεια να υπογραφεί η εκτυπωμένη αίτηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο και να σκαναριστεί το
έγγραφο. Μόλις αποθηκεύσετε το σκαναρισμένο έγγραφο στην τοποθεσία που θέλετε, στην ενότητα
Υπογραφή και Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου θα επιλέξετε το εικονίδιο

Το εικονίδιο αυτό σας επιτρέπει να επισυνάψετε το έγγραφο από την τοποθεσία που το έχετε
αποθηκευμένο, με τον κλασικό τρόπο που γίνεται εντοπισμός και επισύναψη εγγράφου στα Windows (βλ.
ακόλουθη εικόνα).

Εικόνα 60. Εύρεση αρχείου για επισύναψη
Μόλις επιλέξετε το αρχείο, ο τίτλος του θα αναγραφεί στο πεδίο Υπογεγραμμένη αίτηση (βλ. ακόλουθη
εικόνα).

Τέλος, στην ενότητα Μελετητής πρέπει να καταχωρήσετε το επώνυμο του υπεύθυνου Μελετητή το
όνομα καθώς και τον Αριθμό Μητρώου .

Εικόνα 61. Μελετητής

Για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία που καταχωρήσατε επιλέξτε το πλήκτρο
βρίσκεται στο άνω μέρος της οθόνης.
Ό λ α τ α π α ρ α π ά ν ω π ε δ ί α ε ί ν α ι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κά π ρ ο ς κ α τ α χ ώ ρ η σ η .

που

3.2.2

Συμπλήρωση Καρτέλας με τίτλο «Τομείς/Δράσεις»

Στην καρτέλα αυτή γίνεται επιλογή ενός η περισσότερων Τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται μια
επιχείρηση και βάση αυτών τις συσχετιζόμενες Δράσεις.
Για να ολοκληρωθεί οι καταχώρηση των Τομέων/Δράσεων αρχικά επιλέγετε την ομώνυμη καρτέλα.

Εικόνα 62. Καρτέλα Τομέων\Δράσεων
Αρχικά θα πρέπει να προσδιορίσετε αν ο Τομέας που θέλετε να εισάγετε αντιστοιχεί σε Κεφάλαιο Ζωικών
Προϊόντων ή Φυτικών.
Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται στην πρώτη υποενότητα Κεφάλαια κάνοντας κλικ στην επιλογή Νέα
Εγγραφή.

Εικόνα 63. Νέα Εγγραφή Επιλογής κεφαλαίου
Στην νέα γραμμή που σας εμφανίζετε ανοίγοντας την λίστα τιμών καλείστε να επιλέξετε μεταξύ των εξής
τιμών
·

Ζωικά Προϊόντα

·

Φυτικά Προϊόντα

Εικόνα 64. Ζωικά-Φυτικά
Αναλόγως της επιλογής σας θα καθοριστούν και οι Τομείς-Δράσεις που θα εμφανιστούν στις ακόλουθες
οθόνες.
Εφόσον επιλέξετε το είδος κεφαλαίου πηγαίνετε στην επόμενη υποενότητα όπου θα καθορίσετε τον ή
τους Τομείς που σας ενδιαφέρουν.

Εικόνα 65. Τομείς
Η λειτουργικότητα είναι ακριβώς ίδια με παραπάνω δηλαδή επιλέγετε δηλαδή Νέα Εγγραφή και στην νέα
γραμμή που ενεργοποιείται επιλέγετε από λίστα τιμών τον Τομέα ή τους Τομείς που θέλετε και οι οποίοι
έχουν αντιστοιχηθεί με την παραπάνω επιλογή είδους κεφαλαίου.

Εικόνα 66. Είδη Τομέων
Εφόσον ορίσετε τους Τομείς το τελικό βήμα είναι να επιλέξετε την συσχετιζόμενη ή τις συσχετιζόμενες με
τον Τομέα Δράσεις.

Βασικό στοιχείο είναι να έχετε επιλέξει το κατάλληλο Τομέα ώστε να συνδέσετε την Δράση που θέλετε. Για
να γίνει αυτό επιλέγετε τον Τομέα που θέλετε και στην υποενότητα των Δράσεων κάνοντας Νέα Εγγραφή
επιλέγετε από λίστα τιμών την σχετική Δράση.

Εικόνα 67. Δράσεις

Μ π ο ρ ε ί τ ε ν α κ α τ α χ ω ρ ή σ ε τ ε έν α ν η π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο υ ς Τ ο μ ε ί ς μ ε μ ι α ή π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς
σ υ σ χ ε τ ι ζ ό μ εν ε ς Δ ρ ά σ ε ι ς κ ά ν ο ν τ α ς κ ά θ ε φ ο ρ ά Ν έ α Ε γ γ ρ α φ ή .
Θα πρέπει με την ολοκλήρωση της καρτέλας να επιλέξετε Καταχώρηση ώστε να αποθηκευτούν οι
αλλαγές.

3.2.3

Συμπλήρωση Καρτέλας με τίτλο «Συνημμένα»

Στην καρτέλα αυτή υπάρχουν τα ακόλουθα τέσσερα tabs, σε κάθε ένα από τα οποία πρέπει να
επισυναφθούν τα αντίστοιχα αρχεία:
·

Δικαιολογητικά

·

Οικονομοτεχνική μελέτη

·

Πίνακες

·

Λοιπά συνημμένα

Εικόνα 68. Συνημμένα αίτησης

3.2.3.1

Δικαιολογητικά

Στο tab Δικαιολογητικά πρέπει να επιλέξετε Νέα εγγραφή. Με την εκτέλεση της εντολής ο πρώτος
πίνακας (με ένδειξη «Δικαιολογητικά») θα γεμίσει με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά
έχουν οριστεί από το διαχειριστή του συστήματος στο αντίστοιχο παραμετρικό αρχείο.

Εικόνα 69. Επισύναψη δικαιολογητικών
Δίπλα στον τίτλο κάθε δικαιολογητικού υπάρχει η στήλη Οδηγίες, όπου επιλέγοντας το ομώνυμο πλήκτρο
οδηγείστε σε μία νέα οθόνη, η οποία παρέχει ανά επιλεγμένο δικαιολογητικό, την οδηγία που έχει ορίσει
ο διαχειριστής (βλ. ακόλουθη εικόνα).

Εικόνα 70. Οδηγίες δικαιολογητικών
Για κάθε ένα από τα δικαιολογητικά που εμφανίζονται στον πρώτο πίνακα του tab Δικαιολογητικά, θα
πρέπει να επισυνάψετε το αντίστοιχο έγγραφο.
Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να επιλέγετε διαδοχικά μία εγγραφή δικαιολογητικού από τον πρώτο
πίνακα (η επιλεγμένη εγγραφή υποδεικνύεται με μπλε χρώμα), και στη συνέχεια στον δεύτερο πίνακα (με
ένδειξη «Συνημμένα») να επιλέγετε το σύμβολο Νέα εγγραφή. Μόλις πατήσετε Νέα εγγραφή ανοίγει

κενή γραμμή όπου χρησιμοποιώντας το

μπορεί να εντοπίσετε και να επισυνάψετε το αντίστοιχο

σκαναρισμένο έγγραφο. Η στήλη Ημερομηνία ενημερώνεται αυτόματα με την ημερομηνία εισαγωγής του
εγγράφου.
Εάν θέλετε να διαγράψετε ένα ήδη καταχωρημένο έγγραφο τότε επιλέγετε το σύμβολο της διαγραφής
που υπάρχει δίπλα στο τίτλου του συνημμένου αρχείου (βλ. ακόλουθη εικόνα).

Εικόνα 71. Διαγραφή επισυναπτόμενου δικαιολογητικού

Για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία που καταχωρήσατε επιλέξτε

3.2.3.2

.

Οικονομοτεχνική μελέτη

Στο tab Οικονομοτεχνική Μελέτη πρέπει να επιλέξετε Νέα εγγραφή. Με την εκτέλεση της εντολής ο
πρώτος πίνακας (με ένδειξη «Οικονομοτεχνική μελέτη») θα γεμίσει με τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως
αυτά έχουν οριστεί από το διαχειριστή του συστήματος στο αντίστοιχο παραμετρικό αρχείο.

Εικόνα 72. Συνημμένα – Οικονομοτεχνική μελέτη
Δίπλα στην περιγραφή του εγγράφου υπάρχει η στήλη Οδηγίες, όπου επιλέγοντας το ομώνυμο πλήκτρο
οδηγείστε σε μία νέα οθόνη, η οποία παρέχει ανά επιλεγμένο έγγραφο, την οδηγία που έχει ορίσει ο
διαχειριστής (βλ. ακόλουθη εικόνα).

Εικόνα 73. Οδηγίες Οικονομοτεχνικής μελέτης
Για κάθε ένα από τα έγγραφα που εμφανίζονται στον πρώτο πίνακα του tab Οικονομοτεχνική Μελέτη, θα
πρέπει να επισυνάψετε το αντίστοιχο έγγραφο.
Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να επιλέγετε διαδοχικά μία εγγραφή από τον πρώτο πίνακα (η
επιλεγμένη εγγραφή υποδεικνύεται με μπλε χρώμα), και στη συνέχεια στον δεύτερο πίνακα (με ένδειξη
«Συνημμένα») να επιλέγετε το σύμβολο Νέα εγγραφή. Μόλις πατήσετε Νέα εγγραφή ανοίγει κενή
γραμμή όπου χρησιμοποιώντας το

μπορεί να εντοπίσετε και να επισυνάψετε το αντίστοιχο

σκαναρισμένο έγγραφο. Η στήλη Ημερομηνία ενημερώνεται αυτόματα με την ημερομηνία εισαγωγής του
εγγράφου.
Εάν θέλετε να διαγράψετε ένα ήδη καταχωρημένο έγγραφο τότε επιλέγετε το σύμβολο της διαγραφής
που υπάρχει δίπλα στο τίτλου του συνημμένου αρχείου (βλ. ακόλουθη εικόνα).

Εικόνα 74. Διαγραφή επισυναπτόμενου Οικονομοτεχνικής μελέτης

Για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία που καταχωρήσατε επιλέξτε

.

Σημείωση: Ο αιτών δε μπορεί να προβεί σε οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής
αίτησής του εάν δεν έχει επισυνάψει αρχείο και στην οικονομοτεχνική μελέτη
και στους πίνακες

3.2.3.3

Πίνακες

Στο tab Πίνακες πρέπει να επιλέξετε Νέα εγγραφή. Με την εκτέλεση της εντολής ο πρώτος πίνακας (με
ένδειξη «Πίνακες») θα γεμίσει με τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως αυτά έχουν οριστεί από το διαχειριστή
του συστήματος στο αντίστοιχο παραμετρικό αρχείο.

Εικόνα 75. Συνημμένα - Πίνακες
Δίπλα στην περιγραφή του εγγράφου υπάρχει η στήλη Οδηγίες, όπου επιλέγοντας το ομώνυμο πλήκτρο
οδηγείστε σε μία νέα οθόνη, η οποία παρέχει ανά επιλεγμένο έγγραφο, την οδηγία που έχει ορίσει ο
διαχειριστής (βλ. ακόλουθη εικόνα).

Εικόνα 76. Οδηγίες Πινάκων
Για κάθε ένα από τα έγγραφα που εμφανίζονται στον πρώτο πίνακα του tab Πίνακες, θα πρέπει να
επισυνάψετε το αντίστοιχο έγγραφο.
Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να επιλέγετε διαδοχικά μία εγγραφή από τον πρώτο πίνακα (η
επιλεγμένη εγγραφή υποδεικνύεται με μπλε χρώμα), και στη συνέχεια στον δεύτερο πίνακα (με ένδειξη
«Συνημμένα») να επιλέγετε το σύμβολο Νέα εγγραφή. Μόλις πατήσετε Νέα εγγραφή ανοίγει κενή
γραμμή όπου χρησιμοποιώντας το

μπορεί να εντοπίσετε και να επισυνάψετε το αντίστοιχο

σκαναρισμένο έγγραφο. Η στήλη Ημερομηνία ενημερώνεται αυτόματα με την ημερομηνία εισαγωγής του
εγγράφου.
Εάν θέλετε να διαγράψετε ένα ήδη καταχωρημένο έγγραφο τότε επιλέγετε το σύμβολο της διαγραφής
που υπάρχει δίπλα στο τίτλου του συνημμένου αρχείου (βλ. ακόλουθη εικόνα).

Εικόνα 77. Διαγραφή επισυναπτόμενου Πινάκων

Για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία που καταχωρήσατε επιλέξτε

.

Σημείωση: Ο αιτών δε μπορεί να προβεί σε οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής
αίτησής του εάν δεν έχει επισυνάψει αρχείο και στην οικονομοτεχνική μελέτη
και στους πίνακες
Κάθε φορά που προσθέτετε ένα επισυναπτόμενο αρχείο στα δικαιολογητικά αυτά αθροίζονται και το
πλήθος τους εμφανίζεται στο πεδίο Πλήθος Συνημμένων.

Τ α ε π ι σ υ ν α π τ ό μ ε ν α α ρ χ ε ί α μ π ο ρ ε ί ν α ε ί ν αι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α τ ο υ ε ν ό ς .

3.2.3.4

Λοιπά Συνημμένα

Στο tab Λοιπά Συνημμένα παρέχεται η δυνατότητα επισύναψης και επιπρόσθετων αρχείων, που δεν
έχουν οριστεί ως προαπαιτούμενα από το διαχειριστή, αλλά η επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση θεωρεί
σκόπιμο να τα προσκομίσει.

Στην περίπτωση αυτή λοιπόν πρέπει να επιλέξετε Νέα εγγραφή. Με την εκτέλεση της εντολής στον πρώτο
πίνακα (με ένδειξη «Λοιπά Συνημμένα») θα ανοίξει μία κενή εγγραφή ώστε να πληκτρολογήσετε το
δικαιολογητικό που θέλετε να προσκομιστεί.

Εικόνα 78. Συνημμένα – Λοιπά Συνημμένα
Δίπλα στην περιγραφή του εγγράφου υπάρχει η στήλη Οδηγίες, όπου επιλέγοντας το ομώνυμο πλήκτρο
οδηγείστε σε μία νέα οθόνη, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσετε περιγραφή ή οδηγίες για
το συγκεκριμένο έγγραφο.
Για κάθε ένα από τα έγγραφα που εμφανίζονται στον πρώτο πίνακα του tab Λοιπά Συνημμένα, θα πρέπει
να επισυνάψετε το αντίστοιχο έγγραφο.
Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να επιλέγετε διαδοχικά μία εγγραφή από τον πρώτο πίνακα (η
επιλεγμένη εγγραφή υποδεικνύεται με μπλε χρώμα), και στη συνέχεια στον δεύτερο πίνακα (με ένδειξη
«Συνημμένα») να επιλέγετε το σύμβολο Νέα εγγραφή. Μόλις πατήσετε Νέα εγγραφή ανοίγει κενή
γραμμή όπου χρησιμοποιώντας το

μπορεί να εντοπίσετε και να επισυνάψετε το αντίστοιχο

σκαναρισμένο έγγραφο. Η στήλη Ημερομηνία ενημερώνεται αυτόματα με την ημερομηνία εισαγωγής του
εγγράφου.
Εάν θέλετε να διαγράψετε ένα ήδη καταχωρημένο έγγραφο τότε επιλέγετε το σύμβολο της διαγραφής
που υπάρχει δίπλα στο τίτλου του συνημμένου αρχείου (βλ. ακόλουθη εικόνα).

Εικόνα 79. Διαγραφή επισυναπτόμενου Λοιπών Συνημμένων

Για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία που καταχωρήσατε επιλέξτε

.

Στην καρτέλα Λοιπά Συνημμένα είτε μπορείτε να επισυνάψετε τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά τα οποία
δεν απαιτούνται αλλά επιθυμείτε να ακολουθούν τον ηλεκτρονικό φάκελο του δικαιούχου είτε θα
μπαίνουν τα δικαιολογητικά εκείνα τα οποία έχουν επισυναφθεί στην αίτηση αλλά αποφασίστηκε να
διαγραφούν από την αρμόδια υπηρεσία κατόπιν υπουργικής απόφασης ώστε να μην χαθούν.

Τ ό σ ο τ ην Ο ικ ο νο μ ο τ εχ ν ι κ ή Μ ελ άτ η α λλ ά κ αι τ ο υς Π ίν α κε ς μ π ο ρ εί τε ν α τ ο υς β ρε ίτ ε
σ τ ο υ π ο μ εν ο ύ Έ ν τ υπ α , π ο υ ό π ω ς αν α φ έ ρ α μ ε μ π ο ρ ε ί τ ε ν α τ α ε π ε ξ ε ρ γ α σ τ ε ί τ ε μ ι α ς
και είναι αρχεία .doc και να τα επισυνάψετε απευθείας στην αίτηση.

3.3

Διαγραφή αίτησης

Για να διαγράψετε μία ήδη καταχωρημένη αίτηση μπορείτε να επιλέξετε το πλήκτρο

που

βρίσκεται στο άνω μέρος της οθόνης κάθε αίτησης.
Εναλλακτικά, από την αρχική οθόνη αναζήτησης του υπομενού των Αιτήσεων, στον πίνακα
αποτελεσμάτων αναζήτησης μπορείτε να επιλέξετε το σύμβολο της διαγραφής (Χ) που βρίσκεται αριστερά
από το ΑΦΜ κάθε καταχωρημένης αίτησης.

3.4

Οριστικοποίηση αίτησης

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων καθώς και η επισύναψη όλων
των απαιτούμενων δικαιολογητικών τότε έχετε το δικαίωμα να οριστικοποιήσετε την αίτηση σας.
Για να γίνει αυτό πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή Οριστικοποίηση.

Στην οριστικοποίηση θα γίνεται έλεγχος πληρότητας της αίτησης όσον αφορά τα Δικαιολογητικά ,την
Οικονομοτεχνική Μελέτη κ τους Πίνακες. Θα πρέπει να έχει επισυναφθεί τουλάχιστον 1 έγγραφο σε κάθε
ένα από τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά.
Η ο ρ ι σ τ ι κ ο π ο ί η ση δ εν θ α μπ ο ρ ε ί ν α ο λ ο κ λη ρ ω θ ε ί έ ν α ο α ι τ ών δε ν έχ ε ι ε π ι σ υ ν άψ ε ι
α ρχ ε ίο κα ι στ η ν ο ι κο ν ο μ οτ ε χ ν ικ ή μ ε λέ τ η κα ι στ ο υς π ίν α κε ς .
Τα μηνύματα που θα εμφανίζονται κατά την οριστικοποίηση θα είναι δεσμευτικά για την μη
οριστικοποίηση της αίτησης, προειδοποιητικά τα οποία μπορούν να παρακαμφθούν και να ολοκληρωθεί η
διαδικασία της οριστικοποίησης, ενημερωτικά τα οποία απλά θα σας ενημερώνουν για περαιτέρω οδηγίες
καθώς και μηνύματα επιβεβαίωσης της διαδικασίας οριστικοποίησης.
·

Δεσμευτικά μηνύματα αφορούν τη μη επισύναψη της Οικονομοτεχνικής Μελέτης και
Πινάκων. Αν εμφανιστούν αυτά τα μηνύματα δεν θα μπορέσετε να οριστικοποιήσετε την
αίτηση έως ότου τα επισυνάψετε.

·

Προειδοποιητικά μηνύματα αφορούν τη μη επισύναψη τουλάχιστον ενός εγγράφου για κάθε
ένα υποχρεωτικό δικαιολογητικό. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης μπορεί να αποδεχτεί το
ότι η αίτηση έχει ελλειπή δικαιολογητικά και να προβεί στην οριστικοποίηση αυτής.

·

Τα ενημερωτικά μηνύματα τα οποία είναι περαιτέρω ενημερώσεις σημαντικές για τον χρήστη
και αφορούν ενημέρωση για υποβολή σε έντυπη μορφή στην Δ/νση Προγραμματισμού & ΓΔ
εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής και τη
λήψη του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου Ηλεκτρονικής Υποβολής.

·

Και τέλος τα μηνύματα επιβεβαίωσης ουσιαστικά είναι ερωτήματα προς το χρήστη
επιβεβαίωσης της διαδικασίας οριστικοποίησης .

Πιο συγκεκριμένα μόλις επιλέξετε το πλήκτρο Οριστικοποίηση θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα. Για να
προχωρήσετε στην οριστικοποίηση της αίτησης επιλέξτε ΝΑΙ.

Εικόνα 80. Μήνυμα επιβεβαίωσης
Εφόσον πραγματοποιηθεί η οριστικοποίηση θα σας εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα που επιβεβαιώνει
την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Εικόνα 81. Ενημερωτικά Μηνύματα
Επιπλέον κάτω από το αμέσως προηγούμενο μήνυμα, θα εμφανιστεί και το μήνυμα της ακόλουθης
εικόνας που σας ενημερώνει ποια δικαιολογητικά δεν έχουν επισυναπτόμενο αρχείο.

Εικόνα 82. Μήνυμα ενημέρωσης για την μη επισύναψη απαιτούμενων δικαιολογητικών

Ά π α ξ κ α ι ο ρ ι σ τ ι κ ο π ο ι η θε ί η α ί τ η σ η ο χ ρ ή στ η ς δ ε ν έ χ ε ι κ α ν έ ν α δ ι κ α ί ω μ α μ ε τ α β ο λ ή ς
της.

Έχει

μόνο

δικαίωμα

αν ά γ ν ω σ η ς ,

ε π ισ υν α π τόμ ε ν ων δ ι κα ιο λογ η τ ικ ών .

ε κ τ ύ π ω σ ης

και

λήψης

( d o wn l o a d )

Κατά την οριστικοποίηση της η αίτηση παίρνει Αριθμό και Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης, τα οποία εν
συνεχεία αποτυπώνονται τόσο στην εκτυπωμένη αίτηση όσο και στην καταχωρητική οθόνη της αίτησης.

Εικόνα 83. Αριθμός & ημερομηνία πρωτοκόλλου
Όσο η κατάσταση της αίτησης είναι πρόχειρη τότε στο πεδίο Κατάσταση βλέπετε την ένδειξη Μη
οριστικοποιημένη που σημαίνει ότι είναι ακόμα σε επεξεργάσιμη μορφή.

4 Αναφορές
Το μενού «Αναφορές» είναι προσβάσιμο μόνο από τους αξιολογητές και παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής
αναφορών σχετικά με τις καταχωρημένες αιτήσεις.
Οι διαθέσιμες αναφορές είναι οι ακόλουθες και επεξηγούνται αναλυτικά στη συνέχεια του παρόντος
κεφαλαίου:

4.1

·

Στοιχεία Επιχειρήσεων

·

Αιτήσεις ενίσχυσης

·

Πλήρη στοιχεία αιτήσεων ενίσχυσης

Στοιχεία Επιχειρήσεων

Με την επιλογή της συγκεκριμένης αναφοράς εμφανίζεται οθόνη όπου μπορείτε να θέσετε κριτήρια
εκτύπωσης για να οριοθετήσετε τα αποτελέσματα εκτύπωσης. Η συγκεκριμένη εκτύπωση εμφανίζει
αποτελέσματα σχετικά με τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις αιτήσεις ενίσχυσης του
Μέτρου 123Α.

Εικόνα 84. Αναφορά «Στοιχεία Επιχειρήσεων»
Στο πεδίο Κατάσταση Αίτησης μπορείτε να επιλέξετε εάν οι αιτήσεις που θα εκτυπωθούν θα είναι σε
πρόχειρη ή οριστική μορφή.
Επίσης ορίζοντας ΑΦΜ από την αντίστοιχη λίστα τιμών η αναφορά θα φέρει αποτελέσματα μόνο για το
επιλεγμένο ΑΦΜ.

Τα κριτήρια εκτύπωσης δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν αλλά σας βοηθούν πολύ όταν θέλετε να
εντοπίσετε συγκεκριμένες εγγραφές.
Η συγκεκριμένη αναφορά παρέχει την δυνατότητα εξαγωγής είτε σε μορφή PDF είτε σε μορφή Excel,
επιλογή η οποία ορίζεται από το πεδίο Format Εκτύπωσης που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Εικόνα 85. Format εκτύπωσης

4.2

Αιτήσεις Ενίσχυσης

Με την επιλογή της συγκεκριμένης αναφοράς εμφανίζεται οθόνη όπου μπορείτε να θέσετε κριτήρια
εκτύπωσης για να οριοθετήσετε τα αποτελέσματα εκτύπωσης. Η συγκεκριμένη εκτύπωση εμφανίζει
αποτελέσματα σχετικά με τις καταχωρημένες αιτήσεις ενίσχυσης του Μέτρου 123Α.

Εικόνα 86. Αναφορά «Αιτήσεις ενίσχυσης»
Στο πεδίο Κατάσταση Αίτησης μπορείτε να επιλέξετε εάν οι αιτήσεις που θα εκτυπωθούν θα είναι σε
πρόχειρη ή οριστική μορφή.
Επίσης ορίζοντας ΑΦΜ από την αντίστοιχη λίστα τιμών η αναφορά θα φέρει αποτελέσματα μόνο για το
επιλεγμένο ΑΦΜ.
Τα κριτήρια εκτύπωσης δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν αλλά σας βοηθούν πολύ όταν θέλετε να
εντοπίσετε συγκεκριμένες εγγραφές.
Η συγκεκριμένη αναφορά παρέχει την δυνατότητα εξαγωγής είτε σε μορφή PDF είτε σε μορφή Excel,
επιλογή η οποία ορίζεται από το πεδίο Format Εκτύπωσης που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Εικόνα 87. Format εκτύπωσης

4.3

Πλήρη Στοιχεία Αιτήσεων Ενίσχυσης

Με την επιλογή της συγκεκριμένης αναφοράς εμφανίζεται οθόνη όπου μπορείτε να θέσετε κριτήρια
εκτύπωσης για να οριοθετήσετε τα αποτελέσματα εκτύπωσης. Η συγκεκριμένη εκτύπωση εμφανίζει
αναλυτικά αποτελέσματα σχετικά με τις καταχωρημένες αιτήσεις ενίσχυσης του Μέτρου 123Α.

Εικόνα 88. Αναφορά «Πλήρη στοιχεία αιτήσεων ενίσχυσης»
Στο πεδίο Κατάσταση Αίτησης μπορείτε να επιλέξετε εάν οι αιτήσεις που θα εκτυπωθούν θα είναι σε
πρόχειρη ή οριστική μορφή.
Επίσης ορίζοντας ΑΦΜ από την αντίστοιχη λίστα τιμών η αναφορά θα φέρει αποτελέσματα μόνο για το
επιλεγμένο ΑΦΜ.
Τα κριτήρια εκτύπωσης δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν αλλά σας βοηθούν πολύ όταν θέλετε να
εντοπίσετε συγκεκριμένες εγγραφές.
Η συγκεκριμένη αναφορά εξάγεται μόνο σε μορφή Excel, λόγω του μεγάλου όγκου πληροφοριών που
εμφανίζει.

5 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Για την σωστή λειτουργία της εφαρμογής είναι απαραίτητη η χρήση μοντέρνου πλοηγού διαδικτύου π.χ.
Internet Explorer 10 και πάνω ή Google Chrome ή Firefox.
Προτεινόμενος browser είναι του Google Chrome.

Εικόνα 89. Ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας εφαρμογής

