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1
Για

Είσοδος στην εφαρμογή
να

συνδεθείτε

στην

εφαρμογή

του

μέτρου

21

«Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς του τομέα του ελαιολάδου που πλήττονται ιδια
ίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID -19» προϋποτίθεται ότι έχετε κάνει εγγραφή
και έχει γίνει και ταυτοποίηση από ΟΠΕΚΕΠΕ.
Εφόσον ο λογαριασμός σας έχει ενεργοποιηθεί, για την είσοδο στην εφαρμογή μεταβαίνετε
στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/

και

επιλέγετε στην Χρήση Εφαρμογής την εφαρμογή «Μέτρο 21(COVID-19)» και πατάτε το

εικονικό πλήκτρο

.
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Κάνοντας κλικ στην ένδειξη

αυτομάτως οδηγείστε στην ηλεκτρονική

διεύθυνση του Μέτρου 21 (https://p2.dikaiomata.gr/M21).
Σε αυτή την οθόνη καταχωρείτε τα στοιχεία πρόσβασης όπως αυτά δηλώθηκαν κατά την
εγγραφή στο online σύστημα, εισάγοντας το e-mail στο πεδίο Χρήστης και τον κωδικό
πρόσβασης στο πεδίο Κωδικός,

Μόλις

καταχωρήσετε

τα

απαιτούμενα

στοιχεία

κάνετε

κλικ

στην

επιλογή

, ώστε να εισαχθείτε στο αρχικό μενού της εφαρμογής.
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2

Επιλογή Πρόσκλησης

Με την είσοδό σας στην εφαρμογή πατώντας το φακό

θα πρέπει να επιλέξετε την

πρόσκληση στην οποία θα υποβάλλετε την Αίτηση Ένταξης

Εφόσον

επιλέξετε από τη λίστα την

εικονικό πλήκτρο

πρόσκληση που σας ενδιαφέρει, κάνετε κλικ στο

.
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Στο πάνω μέρος της οθόνης σας εμφανίζετε η πρόσκληση στην οποία δουλεύετε.
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3

Γενικές Οδηγίες Χρήσης

Η εφαρμογή είναι «ιντερνετική», άρα είναι διαθέσιμη σε όλους τους εξουσιοδοτημένους
χρήστες με το άνοιγμα μιας σελίδας μέσω ενός browser (πχ Mozilla) . Στο αριστερό μέρος της
οθόνης εμφανίζεται το μενού της εφαρμογής. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να «κρύψει» το
μενού, αν επιλέξει το Απόκρυψη, που βρίσκεται πάνω και αριστερά στην οθόνη ή να το
«εμφανίσει» αν επιλέξει το Εμφάνιση.

ή
Όταν ο χρήστης επιλέγει μια συγκεκριμένη οθόνη , τότε στο κεντρικό μέρος της οθόνης
εμφανίζεται είτε η αρχική σελίδα αναζήτησης είτε η κεντρική οθόνη. Παράλληλα εμφανίζεται
και ο τίτλος της οθόνης.

3.1

Εμφάνιση εγγραφών στην οθόνη

Σε κάθε οθόνη εμφανίζεται κάτω αριστερά ο αριθμός των διαθέσιμων εγγραφών (π.χ.
εγγραφές :4). Παράλληλα ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον αριθμό των γραμμών που θα
εμφανίζονται στην οθόνη ( 5,10,15 ) αλλά και να κάνει χρήση των σχετικών πλήκτρων
πλοήγησης στις εγγραφές με τα βελάκια που βρίσκονται στο κάτω μέρος δεξιά.
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3.2

Οθόνες αναζήτησης (αναζήτηση, καθαρισμός φίλτρων, εμφάνιση εγγραφών)

Σε κάθε οθόνη αναζήτησης υπάρχουν τα κριτήρια της αναζήτησης, και οι διαθέσιμες
εγγραφές.

Επιλέγοντας

για

παράδειγμα(Είδος

Εγγραφής:

Οριστική)

και

πατώντας

το

πλήκτρο

εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης τα στοιχεία που πληρούν τα
κριτήρια της αναζήτησης. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να προχωρήσετε στην αναζήτηση
πατήστε

ώστε να καθαρίσει η οθόνη.

Αριστερά από

κάθε εγγραφή υπάρχουν 2 σύμβολα. Το σύμβολο της εμφάνισης –

επεξεργασίας

και το σύμβολο της διαγραφής

σύμβολα, ενώ τα οριστικά έχουν μόνο το σύμβολο

. Τα πρόχειρα Έντυπα έχουν και τα 2
που σημαίνει ότι δεν επιδέχεται

επεξεργασία στην κατάσταση που είναι, παρά μόνο εμφάνιση (επισκόπηση).
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3.3

Νέα Εγγραφή –Καταχώρηση

Σε κάποιες οθόνες δίνεται η
πλήκτρου

δυνατότητα δημιουργίας νέας

. Στη συνέχεια με την πληκτρολόγηση των υποχρεωτικών

πεδίων και την επιλογή του πλήκτρου
3.4

εγγραφής με χρήση του

, αποθηκεύονται τα δεδομένα.

Διαγραφή Εγγραφής

Η διαγραφή μια εγγραφής μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε πατώντας το κουμπί
που βρίσκεται πάνω δεξιά στην οθόνη(όταν ο χρήστης είναι με σε
συγκεκριμένη

είτε με το σύμβολο της διαγραφής

εγγραφή)

που βρίσκεται στην οθόνη αναζήτησης.

Η διαγραφή μιας εγγραφής είναι δυνατή μόνο όταν :


Η εγγραφή δεν χρησιμοποιείται σε κάποιο συνδεδεμένο κύκλωμα( ενότητα)



Η εγγραφή είναι πρόχειρη

Σε περίπτωση επιλογής του σχετικού πλήκτρου, η εφαρμογή εμφανίζει ένα μήνυμα
επιβεβαίωσης της διαδικασίας.

9

3.5

Ενημερωτικά μηνύματα προς το χρήστη

Σε κάθε οθόνη, υπάρχουν εξειδικευμένοι έλεγχοι . Κάποιοι είναι απαγορευτικοί ,
εμφανίζονται με κόκκινη ένδειξη και δεν αφήνουν το χρήστη να προχωρήσει.

Κάποιοι άλλοι είναι ενημερωτικοί και εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης

είτε με

κίτρινη ένδειξη(warning) είτε με πράσινη ένδειξη.
Σε περίπτωση που το μήνυμα έχει πράσινη ένδειξη, τότε η διαδικασία ολοκληρώθηκε με
επιτυχία.

3.6

Οριστικοποίηση –τροποποίηση-ιστορικότητα εγγραφών

Μια εγγραφή ( π.χ. μιας αίτησης στήριξης ) όταν καταχωρείται τότε υπάρχει στο σύστημα σε
πρόχειρη εγγραφή.
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Με την οριστικοποίηση της εγγραφής αυτής, με τη χρήση του αντίστοιχου πλήκτρου
, η εγγραφή «παγώνει» και δεν επιδέχεται τροποποίηση. Η αναθεώρηση
αφορά

την

δημιουργία

ενός

πλήρους

πρόχειρου

αντίγραφου

της

τελευταίας

οριστικοποιημένης εγγραφής . Με τον τρόπο αυτό, υπάρχει μια πλήρη ιστορικότητα
δεδομένων που βασίζεται στο versioning των εγγραφών.
Σε περίπτωση επιλογής των σχετικών πλήκτρων(αναθεώρησης και οριστικοποίησης), η
εφαρμογή εμφανίζει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης/ολοκλήρωσης της διαδικασίας
Π.χ. οριστικοποίηση αίτησης

Π.χ. αναθεώρησης αίτησης
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3.7

Εμφάνιση φίλτρων

Σε όσες οθόνες εμφανίζεται το πλήκτρο

, ο χρήστης μπορεί να

αξιοποιήσει τα φίλτρα για να «περιορίσει» τα δεδομένα που εμφανίζονται.

Τα διαθέσιμα φίλτρα/πεδία αναζήτησης εμφανίζονται σε ένα κίτρινο πλαίσιο

3.8

Ενημέρωση εφαρμογής

Κάτω δεξιά εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα που ενημερώθηκε τελευταία φορά η
εφαρμογή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επικαιροποίηση της εφαρμογής γίνεται μέσω των πλήκτρων “Control + F5”. Ο
χρήστης κάθε φορά που εισέρχεται στην εφαρμογή θα πρέπει να κάνει επικαιροποίηση ώστε
να λαμβάνει την πλέον πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής.
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4

Μενού Εφαρμογής

Με το που επιλέξετε πρόσκληση αυτομάτως οδηγείστε στην αρχική οθόνη των διαθέσιμων
μενού της Δράσης, όπου βλέπετε την παρακάτω εικόνα.

4.1

Αναζήτηση Αίτηση Στήριξης

Για να αναζητήσετε μια αίτηση στήριξης , επιλέγετε το από το μενού

την οθόνη

.

Η οθόνη σας δίνει την δυνατότητα να αναζητήσετε εγγραφές, θέτοντας κριτήρια αναζήτησης
και επιλέγοντας το πλήκτρο

.
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4.2

Δημιουργία Αίτησης Στήριξης

Για να δημιουργήσετε νέα αίτηση , επιλέγετε από το μενού
και το πλήκτρο

την οθόνη

.

Η αίτηση στήριξης ένταξης που θα δημιουργηθεί θα είναι σε πρόχειρη κατάσταση και θα είναι
διαθέσιμη προς επεξεργασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όσο η υπηρεσία υποβολής αίτησης δεν είναι ακόμη ενεργή δεν μπορείτε να

αποθηκεύσετε την αίτησή σας. Σε περίπτωση που προσπαθήσετε να υποβάλετε αίτηση θα σας
εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
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Α1. Όταν ο παραγωγός δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΕΕ
κατά τη δημιουργία ‘Νέας Εγγραφής’ θα εμφανίζεται το απαγορευτικό μήνυμα :

Α2.Όταν ο παραγωγός δεν θα έχει αγροτεμάχια με επιλέξιμες για το Μέτρο καλλιέργειες κατά
τη δημιουργία ‘Νέας Εγγραφής’ θα εμφανίζεται απαγορευτικό μήνυμα:

Α3. Όταν ο παραγωγός δεν έχει στην νόμιμη κατοχή του επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίων με
καλλιέργειες ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και ελιάς διπλής κατεύθυνσης, όπως αυτή προκύπτει
από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος χρήσης 2019 κατά το κλείσιμο του
οικονομικού έτους 2020 όπως ορίζεται στο άρθρο 3 κατά την δημιουργία ‘Νέας Εγγραφής’ θα
εμφανίζεται απαγορευτικό μήνυμα :

4.3

Επεξεργασία Αίτησης Ένταξης

Πατώντας το κουμπί

ενημερώνονται και αποθηκεύονται αυτόματα όλα τα

πεδία όπως έχουν συμπληρωθεί στην πρόσφατη Ενιαία Αίτηση .
Η Αίτηση Ένταξης που θα δημιουργηθεί θα έχει είδος εγγραφής ΠΡΟΧΕΙΡΗ και θα είναι
διαθέσιμη προς επεξεργασία. Τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση, είναι αυτά που έχουν
προκύψει από την τελευταία εξατομίκευση της Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2019.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας μόνο σε αίτηση που έχει ως είδος εγγραφής
την ένδειξη ΠΡΟΧΕΙΡΗ. Όσο η ένδειξη είναι πρόχειρη, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στην
αίτηση ακόμη και να την διαγράψετε και να τη δημιουργήσετε από την αρχή.

Η αίτηση ένταξης έχει πάντα στο πάνω μέρος της οθόνης μια σταθερή ενότητα με στοιχεία
της αίτησης που επεξεργαζόμαστε. Η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για προβολή και δεν
επιδέχεται επεξεργασία.

Θα παρατηρήσετε ότι τα πεδία «Αριθμός Πρωτοκόλλου» και «Ημερομηνία Πρωτοκόλλου» δεν
έχουν τιμές. Τα πεδία θα ενημερωθούν αυτόματα μετά την οριστικοποίηση της αίτησης
στήριξης. Επίσης η αίτηση ένταξης περιέχει καρτέλες, οι οποίες περιέχουν τα δεδομένα που
αναφέρει ο τίτλος τους και θα αναφερθούν αναλυτικά παρακάτω.

4.3.1 Δήλωση Πληρωμών για COVID
Κατά τη δημιουργία Νέας Εγγραφής, σε όσους παραγωγούς δεν μετέχουν σε άλλες κρατικές
ενισχύσεις λόγω COVID, στο πάνω μέρος της οθόνης θα εμφανίζεται το ενημερωτικό
μήνυμα:
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Ο παραγωγός θα πρέπει να τικαρει μία από τις επιλογές:
 Δηλώνω Υπεύθυνα ότι δεν έχω υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση από άλλο Εθνικό
ή Ενωσιακό Πρόγραμμα
 Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος
άλλης προτεινόμενης Πράξης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί κάποιο check box , η αίτηση δε θα μπορεί να
οριστικοποιηθεί.

Κατά τη δημιουργία Νέας Εγγραφής, σε όσους παραγωγούς μετέχουν σε άλλες κρατικές
ενισχύσεις λόγω COVID, τότε θα τικάρεται αυτόματα η επιλογή:
 Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω λάβει στήριξη για το/τα παρακάτω καθεστώς/τα στήριξης
από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στον πρωτογενή τομέα
Επίσης στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανίζεται ο Τομέας Ενίσχυσης και το Τελικό Ποσό
Πληρωμής που έχει λάβει ο παραγωγός από άλλες κρατικές ενισχύσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα δίνεται δυνατότητα τροποποίησης του πεδίου.
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Ταυτόχρονα

στο

πάνω

μέρος

της

οθόνης

εμφανίζεται

το

μήνυμα

.
Μεταβαίνοντας στην καρτέλα ‘Ευρήματα’ μπορείτε να δείτε τα ευρήματα που έχουν
προκύψει. Η καρτέλα των Ευρημάτων θα αναλυθεί στη συνέχεια.

4.3.2 Γενικά Στοιχεία Αιτούντα
Στην καρτέλα των γενικών στοιχείων, εμφανίζονται τα στοιχεία του αιτούντα όπως έχουν
καταχωρηθεί στην ΕΑΕ. Κανένα πεδίο δεν επιδέχεται επεξεργασία παρά μόνο προβολή.
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4.3.3 Στοιχεία Έδρας Εκμετάλλευσης

Στην καρτέλα των στοιχείων της Έδρας Εκμετάλλευσης εμφανίζονται τα στοιχεία της Έδρας
Εκμετάλλευσης, όπως έχουν καταχωρηθεί στην ΕΑΕ του 2019. Κανένα πεδίο δεν επιδέχεται
επεξεργασία παρά μόνο προβολή.

4.3.4 Αγροτεμάχια Αίτησης

Στην συγκεκριμένη καρτέλα εμφανίζονται τα αγροτεμάχια με επιλέξιμη/ες στην πρόσκληση
καλλιέργεια/ες, όπως έχουν καταχωρηθεί στην ΕΑΕ του 2019.
Κανένα στοιχείο δεν επιδέχεται επεξεργασία παρά μόνο προβολή.
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Σημείωση: Το σύνολο της επιλέξιμης έκτασης με την οποία εντάσσεται ο παραγωγός φαίνεται
στο πάνω μέρος της οθόνης στο πεδίο ‘Αιτούμενη Έκταση (ha)’

καθώς και στην καρτέλα ‘Ευρήματα’ στο σημείο

.

4.3.5 Ευρήματα

Στην συγκεκριμένη καρτέλα εμφανίζονται η Κλάση Επιλέξιμης Έκτασης, το Μέγιστο
Αιτούμενο Ποσό και το Τελικό Αιτούμενο Ποσό.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ‘Τελικό Αιτούμενο Ποσό’ μπορεί να είναι διαφορετικό από το ‘Μέγιστο
Αιτούμενο Ποσό’, καθώς προκύπτει από τις αφαιρέσεις άλλων ενισχύσεων.


Στις περιπτώσεις που το ‘Τελικό Αιτούμενο Ποσό’ είναι διαφορετικό τότε στο κάτω
μέρος της οθόνης θα εμφανίζεται το ενημερωτικό εύρημα:
«10001: Προσαρμογή αιτούμενου ποσού ενίσχυσης» .



Στις περιπτώσεις που το ‘Τελικό Αιτούμενο Ποσό’ μηδενίζεται τότε στο κάτω μέρος της
οθόνης θα εμφανίζεται το εύρημα ‘10001’ καθώς και το απαγορευτικό εύρημα:
«10002: Απόρριψη λόγω συνολικού ποσού ενίσχυσης»

Ακολουθούν παραδείγματα:



Παραγωγός με μείωση στο Τελικό Αιτούμενο Ποσό

Έστω ότι ο παραγωγός λόγω της κλάσης επιλέξιμης έκτασης έχει μέγιστο Αιτούμενο ποσό
2.000€. Ο παραγωγός επειδή έχει πληρωθεί το ποσό 5.750€ από άλλες κρατικές ενισχύσεις
τότε το Τελικό Αιτούμενο Ποσό διαμορφώνεται στα 1.250€
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Παραγωγός με μείωση στο Τελικό Αιτούμενο Ποσό

Έστω ότι ο παραγωγός λόγω της κλάσης επιλέξιμης έκτασης έχει μέγιστο Αιτούμενο ποσό
600€. Ο παραγωγός επειδή έχει πληρωθεί το ποσό 15.500€ από άλλες κρατικές ενισχύσεις
τότε το Τελικό Αιτούμενο Ποσό διαμορφώνεται στα 0€.
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4.4

Οριστικοποίηση – Αναθεώρηση- Ακύρωση της Αίτησης Στήριξης

Για να οριστικοποιήσετε την αίτησή σας θα πρέπει να πατήσετε το εικονικό πλήκτρο της
.

Επιλέγοντας ΝΑΙ στο πάνω μέρος της οθόνης θα σας εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Η οριστικοποιημένη αίτηση είναι αυτή που λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη
στην εφαρμογή του μέτρου 21. Η μη οριστικοποίηση της αίτησης ισοδυναμεί με μη
υποβολή!
Η οριστικοποίηση της αίτησης θα πρέπει να γίνει εντός των χρονικών ορίων της
πρόσκλησης. Σε περίπτωση που προσπαθήσετε να οριστικοποιήσετε την αίτηση ενώ έχει
παρέλθει η ημερομηνία λήξης τότε στο πάνω μέρος της οθόνης θα σας εμφανιστεί:

Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης θα παρατηρήσετε ότι συμπληρώνονται αυτόματα τα
πεδία Αριθμός πρωτοκόλλου καθώς και η ημερομηνία πρωτοκόλλου.

Επίσης ενεργοποιείται το εικονικό πλήκτρο της Εκτύπωσης ώστε να τυπώσετε την Αίτηση
ένταξης .

Πατώντας το εικονικό πλήκτρο

εμφανίζεται η εκτύπωση της παρακάτω μορφής:
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης θα λάβετε ενημερωτικό email (στo email
που έχετε δηλώσει κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας στην εφαρμογή του μέτρου 21), όπου
θα έχει την παρακάτω μορφή.
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Σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποιο λάθος στην αίτηση σας τότε θα πρέπει να κάνετε
Αναθεώρηση , ώστε να δημιουργήσετε ένα πρόχειρο αντίγραφο της οριστικής αίτησης.

H

αναθεώρηση μπορεί να γίνει εντός της προθεσμίας της πρόσκλησης.

Πατώντας το εικονικό πλήκτρο

θα σας εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα.

Επιλέγοντας ΝΑΙ τότε στο πάνω μέρος της οθόνης θα σας εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα.
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Θα παρατηρήσετε ότι έχουν δημιουργηθεί δύο αιτήσεις μία οριστική και μία πρόχειρη.

Για να επεξεργαστείτε την πρόχειρη αίτηση θα πρέπει να κάνετε κλικ στο

.

Στη συνέχεια η διαδικασία είναι η ίδια όπως περιγράφεται πιο πάνω. Όταν θα τελειώσετε με
τις αλλαγές σας θα πρέπει να ξανά-οριστικοποιήσετε την εγγραφή σας.
Θα παρατηρήσετε ότι η πρώτη αίτηση που ήταν οριστική έχει γίνει «Αναθεωρημένη» και η
δεύτερη που ήταν πρόχειρη «Οριστική».

Επίσης μετά την Αναθεώρηση ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία εισαγωγής
παραμένουν σταθερά και τροποποιούνται η ημερομηνία πρωτοκόλλου και το Α/Α έκδοσης.
Η ημερομηνία εισαγωγής αλλάζει μόνο όταν η εγγραφή προέρχεται από ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ και όχι
από Αναθεώρηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η οριστικοποιημένη αίτηση είναι αυτή που λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη
στην εφαρμογή του μέτρου 21) . Η μη οριστικοποίηση της αίτησης ισοδυναμεί με μη
υποβολή!
Επίσης μετά την νέα οριστικοποίηση θα σας έρθει ξανά ενημερωτικό e-mail.

Σε περίπτωση που ο χρήστης ενώ έχει Οριστικοποιήσει την Αίτησή του, τελικά θέλει να
απενταχθεί από το πρόγραμμα τότε θα πρέπει να επιλέξει την οριστική εγγραφή και να
πατήσει το κουμπί «Ακύρωση».
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Πατώντας το κουμπί Ακύρωση εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα όπου ο χρήστης επιλέγει
ΝΑΙ.

Όταν ακυρωθεί η εγγραφή τότε το είδος εγγραφής θα γυρίσει σε «Ακυρωμένη από χρήστη».
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4.5

Ατομικά Αποτελέσματα Διασταυρωτικού

Στην συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζονται τα αποτελέσματα του διασταυρωτικού, που έχουν
προκύψει από την 1η και 2η οριστική κατάταξη του Πίνακα Κατάταξης. Η οθόνη είναι μόνο
για προβολή και δεν έχετε τη δυνατότητα να την τροποποιήσετε. Η οθόνη θα ενημερωθεί με
δεδομένα όταν παραλάβετε το ενημερωτικό e-mail με τα αποτελέσματα της κατάταξης.

Στο πάνω μέρος της φόρμας εμφανίζονται τα στοιχεία του παραγωγού, το αποτέλεσμα του
διασταυρωτικού και το μέγιστο αιτούμενο ποσό ενίσχυσης και στο κάτω μέρος τα
ευρήματα/ενημερώσεις που έχουν προκύψει.

4.6

Πίνακες Κατάταξης

Η οθόνη των πινάκων κατάταξης, σας παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το αποτέλεσμα του
ελέγχου που έχει τρέξει για την αίτηση στήριξης που έχετε υποβάλει και την θέση κατάταξης
που έχει λάβει ή αίτηση στήριξης και το Μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορείτε να λάβετε.
Οι κατατάξεις έχουν 2 επίπεδα. Η 1η κατάταξη είναι η προσωρινή και η 2η η τελική.
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Επιλέγοντας το πλήκτρο

στον πίνακα κατάταξης που επιθυμείτε, έχετε πληροφορία για

την κατάταξη που έχετε λάβει, το αποτέλεσμα κατάταξης καθώς και το μέγιστο ποσό
ενίσχυσης.

4.7

Ενδικοφανείς Προσφυγές

Στην οθόνη Ενδικοφανείς προσφυγές, μετά την οριστικοποίηση της 1η κατάταξης στους
πίνακες κατάταξης, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε προσφυγή. Για να μπορέσετε να
κάνετε προσφυγή θα πρέπει να έχει ανοίξει το σύστημα των προσφυγών.
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Πατώντας το πλήκτρο

ΠΡΟΣΟΧΗ:

εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Όσο το σύστημα υποβολής προσφυγών είναι κλειστό δεν μπορείτε να

αποθηκεύσετε την αίτησή σας. Σε περίπτωση που προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε θα σας
εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα.

Επιλέγετε το πλήκτρο

στο πεδίο Επιλογή Παραγωγού, και στο αναδυόμενο παράθυρο

που εμφανίζεται, επιλέγεται το ΑΦΜ σας με το πλήκτρο

.
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Μπορείτε αν θέλετε να επισυνάψετε κάποιο συνοδευτικό έγγραφο επιλέγοντας το πλήκτρο +
από το πεδίο Συνοδευτικό Έγγραφο καθώς και να πληκτρολογήσετε κάποιο κείμενο
αιτιολόγησης.

Στην περίπτωση που εμφανίζονται ευρήματα στα ατομικά αποτελέσματα διασταυρωτικού,
μπορείτε να επιλέξετε τους κωδικούς αυτούς επιλέγοντας το πλήκτρο

από

τον πίνακα Προσφυγές με Ευρήματα
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Μετά το τέλος της καταχώρησης των στοιχείων επιλέγετε το πλήκτρο
να οριστικοποιήσετε την προσφυγή, επιλέγετε το πλήκτρο

ΠΡΟΣΟΧΗ:

. Για
.

Η οριστικοποιημένη προσφυγή είναι αυτή που λαμβάνεται υπόψη. Η μη

οριστικοποίηση της προσφυγής ισοδυναμεί με μη υποβολή!
Η οριστικοποίηση της προσφυγής θα πρέπει να γίνει εντός των χρονικών ορίων που
έχουν οριστεί στην πρόσκληση. Σε περίπτωση που προσπαθήσετε να οριστικοποιήσετε την
προσφυγή ενώ έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης προσφυγών τότε στο πάνω μέρος της
οθόνης θα σας εμφανιστεί:
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4.8

Αξιολόγηση Προσφυγών

Στην συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προσφυγών.
Η οθόνη είναι μόνο για προβολή και δεν έχετε τη δυνατότητα να την τροποποιήσετε.

Επιλέγοντας το πλήκτρο

4.9

μπορείτε να δείτε περαιτέρω την εγγραφή της αξιολόγησης.

Τεχνικά Δελτία

Στην συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζονται τα αγροτεμάχια τα οποία δηλωθήκαν και εντάχθηκαν
στην αίτηση στήριξης.
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Επιλέγοντας το πλήκτρο

έχετε επιπλέον ενημέρωση σχετικά με τα στοιχεία που έχουν

καταχωρηθεί στην αίτηση στήριξης.

4.10 Αίτημα Τροποποίησης ΙΒΑΝ

Μέσω της παρακάτω οθόνης, έχετε τη δυνατότητα τροποποίησης του IBAN.
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Η οθόνη σας δίνει την δυνατότητα να αναζητήσετε εγγραφές, θέτοντας κριτήρια αναζήτησης
και επιλέγοντας το πλήκτρο

Επιλέγοντας το πλήκτρο

.

εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

Όλα τα πεδία είναι προσυμπληρωμένα από την Αίτηση Στήριξης. Τα πεδία που συμπληρώνετε
είναι το Νέο ΙΒΑΝ και το Νέα Τράπεζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο ΙΒΑΝ που πληκτρολογήσετε δεν συμφωνεί με την
Τράπεζα, θα λάβετε το παρακάτω μήνυμα:
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Σε περίπτωση που το νέο ΙΒΑΝ είναι ίδιο με το υπάρχoν, θα λάβετε το παρακάτω
μήνυμα:

Όσο επεξεργάζεστε το έντυπο, το είδος εγγραφής έχει την τιμή Πρόχειρη. Όσο το έντυπο
είναι πρόχειρο, μπορείτε να κάνετε αλλαγές. Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση,
απαιτείται να επιλέξετε το εικονικό πλήκτρο

ώστε να αποθηκευτούν οι

αλλαγές.

Τέλος, πρέπει να επιλέξετε το εικονικό πλήκτρο

. Αφού το έντυπο

οριστικοποιηθεί, όλα τα πεδία είναι διαθέσιμα μόνο για προβολή, χωρίς δυνατότητα
επεξεργασίας και το είδος εγγραφής έχει την τιμή Οριστική.

Αν επιθυμείτε να κάνετε επιπλέον αλλαγή, τότε θα πρέπει από την οθόνη αναζήτησης να
επιλέξετε την Οριστική εγγραφή και να επιλέξετε το εικονικό πλήκτρο

, όπως

φαίνεται παρακάτω.
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Με την επιλογή του πλήκτρου της αναθεώρησης, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα, στο
οποίο επιλέγετε ΝΑΙ.

Αυτόματα δημιουργείται μια νέα Πρόχειρη εγγραφή την οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε.
Αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές και Οριστικοποιήσετε εκ νέου, η προηγούμενη Οριστική
εγγραφή λαμβάνει την ένδειξη Αναθεωρημένη και η νέα Πρόχειρη εγγραφή που
δημιουργήθηκε από την διαδικασία της αναθεώρησης, λαμβάνει πλέον την ένδειξη Οριστική.

4.11 Ιστορικό κινήσεων Τεχνικών

Στην συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζονται όλες οι κινήσεις των Τεχνικών Δελτίων.

Επιλέγοντας το πλήκτρο

μπορείτε να δείτε περαιτέρω την οθόνη
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5

Πληρωμές

5.1

Εξατομίκευση Πληρωμής

Στην συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζονται για αναλυτικά τα αποτελέσματα πληρωμής.

Κάνοντας κλικ στο σύμβολο

εισάγεστε περαιτέρω στην οθόνη των πληρωμών σε ήδη

καταχωρημένη εγγραφή (χωρίς δυνατότητα τροποποίησης) .
Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα στοιχεία του παραγωγού , ενώ το κάτω μέρος
της οθόνης χωρίζεται σε 2 καρτέλες στη ‘Συνοπτική Καρτέλα’ και στις ‘Ενισχύσεις Covid-19’.

Συνοπτική Εικόνα
Στην συγκεκριμένη καρτέλα εμφανίζονται τα ποσά που θα καταβληθούν στον παραγωγό
καθώς και τα αποτελέσματα συναλλαγής με την τράπεζα.
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Ενισχύσεις Covid-19
Στην συγκεκριμένη καρτέλα εμφανίζονται τα ποσά που έχουν καταβληθεί στον παραγωγό
από άλλες κρατικές ενισχύσεις.
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