Για τη χρήση της εφαρμογής ΕΑΕ2017 θα πρέπει να κατεβάσετε πρώτα την εφαρμογή
gaee2017Online.exe και να την τρέξετε από τοπικά από τον υπολογιστής σας. Οδηγίες για
την λήψη, εγκατάσταση και εκτέλεση της συγκεκριμένης εφαρμογής μπορείτε να βρείτε
εδώ.
Γιατί χρειάζεται να κατεβάσω μια ξεχωριστή εφαρμογή προκειμένου να υποβάλλω την
αίτησή μου; Δεν είναι δωρεάν η online υποβολής της ΕΑΕ;
Η υποβολή της ΕΑΕ για τους online χρήστες είναι δωρεάν και θα παραμείνει δωρεάν.
Ωστόσο, το προηγούμενο έτος παρατηρήθηκε να γίνεται κατάχρηση της online εφαρμογής
από τρίτους προκειμένου να υποβάλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για λογαριασμό
παραγωγών χωρίς οι ίδιοι να είναι πιστοποιημένοι φορείς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποβολή
αίτησης για λογαριασμό άλλου παραγωγού επιτρέπεται μόνο μέσω πιστοποιημένων
φορέων.
Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τη δική μου αίτηση δεν επιτρέπεται να υποβάλω την αίτηση
του πατέρα μου ή της μητέρας μου;
Φυσικά και μπορείτε. Υπάρχει δυνατότητα υποβολής έως πέντε αιτήσεων online μέσα από
τον ίδιο Η/Υ.
Τι ακριβώς κάνει η εφαρμογή gaee2017Online.exe στον Η/Υ; Μήπως διαβάζει ή
επεξεργάζεται προσωπικά;
Η εφαρμογή gaee2017Online.exe δεν διαβάζει ούτε επεξεργάζεται κανένα προσωπικό
δεδομένο από τον υπολογιστή σας. Διαβάζει όμως το μοναδικό σειριακό αριθμό του Η/Υ ο
οποίους αφού κρυπτογραφηθεί στέλνεται στην κανονική εφαρμογή της ΕΑΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ
δεν ενδιαφέρεται για το περιεχόμενο της κρυπτογραφημένης πληροφορίας που
αποστέλλεται από τον Η/Υ αλλά για μόνο για την μοναδικότητα του σειριακού αριθμού.
Είναι δηλαδή ένας μηχανισμός προκειμένου να αποφευχθεί η μαζική υποβολή αιτήσεων
από μη εξουσιοδοτημένους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φορείς.
Αν υποβάλω την αίτηση μου από έναν υπολογιστή μετά μπορώ να την τροποποιήσω από
άλλον ή θα πρέπει να χρησιμοποιήσω τον ίδιο;
Φυσικά και μπορείτε να την τροποποιήσετε από όποιον υπολογιστή θέλετε αλλά θα πρέπει
και στον δεύτερο υπολογιστή να κατεβάσετε πρώτα την εφαρμογή gaee2017Online.exe.
Υπάρχουν άλλοι περιορισμοί στην χρήση της εφαρμογής gaee2017Online.exe;
Η εφαρμογή gaee2017Online.exe τρέχει μόνο κάτω από Windows Vista/7/8/10.

Επιλέγοντας Λήψη, δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί για την εφαρμογή gaee2017Online και
ότι αποδέχεσθε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του οργανισμού.

