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1

Συνοπτική Περιγραφή Υλοποίησης
Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων

Υποσυστήματος

Συνδεδεμένα

Το λογισμικό υποστηρίζει την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις
Συνδεδεμένες Ενισχύσεις. Παράλληλα ,υποστηρίζει την καταχώρηση των
απαιτούμενων στοιχείων, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στις συνδεδεμένες
ενισχύσεις

2

Κατάλογος προσφερόμενων υπηρεσιών

Το υποσύστημα των Συνδεδεμένων Καθεστώτων Άμεσων Ενισχύσεων, το οποίο
περιγράφεται στο παρόν τεύχος προσφέρει στο χρήστη ένα σύνολο υπηρεσιών, οι
οποίες περιγράφονται στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου.
2.1

Πορτοκάλια Χυμοποίησης, Ροδάκινα, Ντομάτες

Στις οθόνες της ενότητας αυτής καταχωρούν οι ομάδες παραγωγών καθώς και
οι μεταποιητικές/χυμοποιητικές επιχειρήσεις (μόνο στην οθόνη των παραλαβών
από Ο.Π.) .
2.1.1 Συμβάσεις

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα αναζήτησης/εμφάνισης/τροποποίησης/εισαγωγής
στην συγκεκριμένη οθόνη ανάλογα τα δικαιώματα πρόσβασης που έχει.
Προσφέρεται δυνατότητα αναζήτησης με βάση τα εξής πεδία :
Αριθμός σύμβασης
Ημερομηνία σύμβασης
Από ημερομηνία παράδοσης
Έως ημερομηνία παράδοσης
Ποσότητα σύμβασης
Ποσότητα Χυμοποίησης
Ομάδα παραγωγών
Μεταποιητική επιχείρηση
Μόλις καταχωρήσετε ένα ή περισσότερα κριτήρια, κάνετε κλικ στην επιλογή









Αναζήτηση και αυτομάτως στον πίνακα των αποτελεσμάτων που έπεται θα
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εμφανιστούν οι αντίστοιχες συμβάσεις βάσει των κριτηρίων που θέσατε. Εάν δεν
εμφανιστούν εγγραφές στον πίνακα αποτελεσμάτων, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν
καταχωρημένες συμβάσεις που να πληρούν τα κριτήρια που θέσατε.
Δίπλα στο πλήκτρο Αναζήτηση υπάρχει και το πλήκτρο Καθαρισμός. Επιλέγοντάς
το, τα πεδία των κριτηρίων αναζήτησης αδειάζουν, ώστε να θέσετε νέες τιμές.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σβήσετε μια πρόχειρη Σύμβαση (αρκεί αυτή
να μην έχει συνδεθεί με παραδόσεις παραγωγών)

από το σύστημα, τότε

υπάρχουν δύο τρόποι για την εκτέλεση της διαγραφής:


Επιλογή του εικονιδίου

από τον πίνακα αποτελεσμάτων της

αρχικής οθόνης αναζήτησης.


Επιλογή του εικονικού πλήκτρου Διαγραφή που βρίσκεται εντός
της αίτησης

.

Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, δηλαδή πραγματοποιείται
εξ ολοκλήρου διαγραφή της «πρόχειρης» Σύμβασης
Για να εισαχθείτε σε μία

ήδη καταχωρημένη σύμβαση, θα πρέπει να

κάνετε κλικ στο εικονίδιο

. Αυτομάτως οδηγείστε στην αρχική οθόνη

Η σύνδεση των παραγωγών με τη σύμβαση γίνεται με τη χρήση της νέας εγγραφής
και την καταχώρηση των σχετικών υποχρεωτικών πεδίων. Με την πληκτρολόγηση
του ΑΦΜ εμφανίζονται και τα υπόλοιπα πεδία, αν αυτά υπάρχουν στην ΕΑΕ2015. Ο
χρήστης έχει δυνατότητα μεταβολής αυτών. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστούν τα
στοιχεία

μπορεί

να

τα

πληκτρολογήσει
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Η φόρμα των Συμβάσεων κλειδώνει σε μεταβολές ή διαγραφή εφόσον η σύμβαση
έχει συνδεθεί με Παραδόσεις Παραγωγών Α’ Ύλης.

2.1.1.1 Εκτύπωση Παραγωγών Σύμβασης

Δίνεται

δυνατότητα εκτύπωσης των παραγωγών που συνδέονται με μια

σύμβαση με τη χρήση του αντίστοιχου πλήκτρου
2.1.1.2 Επισύναψη συμβολαίου

Στην οθόνη της σύμβασης, δίνεται δυνατότητα

επισύναψης του σχετικού

συμβολαίου για κάθε παραγωγό με τη χρήση του αντίστοιχου πλήκτρου (+) δίπλα
στο σχετικό πεδίο.
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2.1.2 Εισαγωγή Παραγωγών από Excel ανά Σύμβαση

Υποστηρίζεται η μαζική εισαγωγή παραγωγών με συγκεκριμένη γραμμογράφηση,
ανά σύμβαση. Αρχικά ο χρήστης πρέπει να επιλέξει σύμβαση από τη λίστα που
ανοίγει στο σχετικό πεδίο.

Έπειτα με τη χρήση του πλήκτρου Εισαγωγή Παραγωγών ,ανοίγει νέο παράθυρο
διεπαφής για να γίνει η επιλογή του επιθυμητού αρχείου.
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Για να προχωρήσει η διαδικασία ,μετά την επιλογή του αρχείου, θα πρέπει να
επιλεχθεί το πλήκτρο καταχώρηση .
Σε περίπτωση

που το αρχείο δεν ανταποκρίνεται στην

γραμμογράφηση,

εμφανίζονται μηνύματα που ενημερώνουν σχετικά το χρήστη
Π.χ.1

Π.χ.2
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Σε περίπτωση που το αρχείο δεν έχει λάθη, τότε εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς
αποθήκευσης. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο
ΟΚ.

Οι εγγραφές του excel προσθέτονται αυτόματα στην αρχικά επιλεγμένη

σύμβαση.
2.1.3 Παραδόσεις Παραγωγών Α Ύλης

Ο χρήστης επιλέγει από

λίστα τον ΑΦΜ του παραγωγού. Με την επιλογή της

εγγραφής, συμπληρώνονται αυτόματα τα πεδία :





ΑΦΜ
Επώνυμο
Αριθμός σύμβασης
Ημερομηνία σύμβασης

Ο χρήστης στη συνέχεια καταχωρεί :





Ημερομηνία Παραλαβής
Μεικτό Βάρος Οχήματος
Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής
Ποσότητα Νωπής Κατανάλωσης/Εμπορίας(kg)

9




Ποσότητα Μεταποίησης /Χυμοποίησης(kg)
Απορριφθείσα Ποσότητα(kg)

Με την καταχώρηση των παραπάνω ποσοτήτων ελέγχεται το πεδίο Συγκομισθείσα
Ποσότητα=(Νωπή Κατανάλωση/Εμπορία+Ποσότητα Μεταποίησης +Απορριφθείσα
Ποσότητα).
Αν δεν ισχύει η παραπάνω ισότητα βγαίνει σχετικό μήνυμα στον χρήστη και δεν
αποθηκεύεται η εγγραφή.
Με την αποθήκευση της εγγραφής ενημερώνεται το Α/Α
Το σύστημα ελέγχει:


Ο ΑΦΜ του παραγωγού να υπάρχει στην ανάλυση της σύμβασης



Η ημερομηνία παραλαβής να είναι μεγαλύτερη ή ίση της Σύμβασης



Μοναδικότητα ομάδα παραγωγών, έτος και Δελτίο ποσοτικής
παραλαβής.

Στο κάτω μέρος της οθόνης, ενημερώνονται αυτόματα τα συγκεντρωτικά
στοιχεία σύμβασης. Τα πεδία είναι τα εξής :









Ομάδα παραγωγών
Αριθμός σύμβασης
Ημερομηνία σύμβασης
Πλήθος παραδόσεων
Συγκομισθείσα ποσότητα
Ποσότητα νωπής κατανάλωσης/εμπορίας
Ποσότητα Χυμοποίησης
Απορριφθείσα ποσότητα

Τέλος, δίνεται δυνατότητα εκτύπωσης των παραδόσεων παραγωγών με τη
χρήση του αντίστοιχου πλήκτρου
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2.1.4 Εισαγωγή από excel παράδοσης(αναγγελίες) σε μεταποιητικές
επιχειρήσεις

Υποστηρίζεται η μαζική εισαγωγή παραδόσεων(αναγγελιών)

με συγκεκριμένη

γραμμογράφηση, ανά επιλεγμένη σύμβαση. Αρχικά ο χρήστης πρέπει να επιλέξει
σύμβαση από τη λίστα που ανοίγει στο σχετικό πεδίο.

Έπειτα με τη χρήση του πλήκτρου Εισαγωγή Αναγγελιών ,ανοίγει νέο παράθυρο
διεπαφής για να γίνει η επιλογή του επιθυμητού αρχείου.
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Για να προχωρήσει η διαδικασία του ελέγχου ,μετά την επιλογή του αρχείου, θα
πρέπει να επιλεχθεί το πλήκτρο καταχώρηση .
Σε

περίπτωση

που

το

αρχείο

δεν

ανταποκρίνεται

στην

γραμμογράφηση,

εμφανίζονται μηνύματα που ενημερώνουν σχετικά το χρήστη
Π.χ.1

Σε περίπτωση που το αρχείο δεν έχει λάθη, τότε εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς
αποθήκευσης. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο
ΟΚ. Οι εγγραφές του excel προσθέτονται αυτόματα στις παραδόσεις.
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2.1.5 Στοιχεία

Πιστοποιητικού

παράδοσης

(αναγγελίες)

σε

μεταποιητικές επιχειρήσεις

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία των παραδόσεων στις μεταποιητικές
επιχειρήσεις από τις ομάδες παραγωγών.
Ο χρήστης επιλέγει νέα εγγραφή. Στη συνέχεια επιλέγει από λίστα τιμών σύμβαση.
Η λίστα ανοίγει με τις συμβάσεις για το συγκεκριμένο έτος αναφοράς με την ομάδα
παραγωγών στην οποία ανήκει ο χρήστης.

Με την επιλογή της σύμβασης

,ενημερώνονται αυτόματα τα πεδία που αφορούν

αριθμό και ημερομηνία σύμβασης καθώς και ο μεταποιητής.
Ο χρήστης καταχωρεί :
 Ημερομηνία Εκφόρτωσης
 Ώρα εκφόρτωσης
 Αριθμός Μεταφορικού Μέσου
 Ημερομηνία Έκδοσης
 Απόβαρο(kg)
 Καθαρό Βάρος Προϊόντος (kg)
 Ζυγολόγιο (kg)
 Ημερομηνία Έκδοσης
Με

την

καταχώρηση

των

παραπάνω

ενημερώνεται

το

πεδίο

Μικτό

βάρος(kg)=Απόβαρο+Καθαρό βάρος.

Παράλληλα, δίνεται δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων της οθόνης με χρήση
του αντίστοιχου εικονικού πλήκτρου
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2.1.6 Εκτύπωση έντυπου σύμβασης

Μέσω της εκτύπωσης αυτής ,ο χρήστης μπορεί να τυπώσει ένα κενό υπόδειγμα
μιας πρότυπης σύμβασης.
2.1.7 Εκτύπωση πιστοποιητικού παράδοσης

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης επιλέγει αναγγελία παράδοσης από λίστα τιμών.
Ενημερώνονται τα πεδία :




Ημερομηνία παράδοσης
Αριθμός αυτοκινήτου
Καθαρό βάρος

Ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει στα πεδία :



Με

Εκπρόσωπος ομάδας παραγωγών
Εκπρόσωπος μεταποιητικής επιχείρησης
Ποικιλία
τη

χρήση

του

αντίστοιχου

πλήκτρου

,

παράγεται

η

εκτύπωση

πιστοποιητικού παράδοσης
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2.1.8 Παραλαβές Α Ύλης από μεταποιητικές επιχειρήσεις(μέσω Ο.Π.)

Στην οθόνη αυτή καταχωρούν οι μεταποιητές
Ανά

επιλεγμένη

γονική

εγγραφή(παραλαβή)

εμφανίζονται/καταχωρούνται

οι

αναγγελίες ανά παρτίδα , καθώς και τα συγκεντρωτικά στοιχεία παρτίδας
Επιπλέον, καταχωρούνται οι παραλαβές που κάνουν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις
από τις αναγγελίες των ομάδων παραγωγών.
Η μεταποιητική επιχείρηση επιλέγει σύμβαση από τη λίστα τιμών που περιέχει τις
συμβάσεις

του

έτους

αναφοράς

που

έχουν

σαν

συμβαλλόμενο

μέλος

την

συγκεκριμένη μεταποιητική επιχείρηση στην οποία ανήκει ο χρήστης.
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Στη συνέχεια , με την επιλογή του πλήκτρου

πολλαπλή εισαγωγή ανοίγει

πινακάκι στο οποίο εμφανίζονται οι αναγγελίες της επιλεγμένης σύμβασης, που
δεν έχουν συνδεθεί με άλλη παραλαβή από μεταποιητική επιχείρηση.
Με το πάτημα του πλήκτρου Επιλογή όλων(+) επιλέγονται όλες οι εγγραφές και
εισάγονται με τη χρήση του αντίστοιχου πλήκτρου.

Υπάρχει δυνατότητα να τικάρει ή να ξετικάρει κάποια από τις εμφανιζόμενες
εγγραφές
.
Μετά την χρήση της πολλαπλής εισαγωγής ,ενημερώνεται το κάτω μέρος της
φόρμας με τις αναγγελίες όπως αυτές είναι καταχωρημένες στο σύστημα.
Το πεδίο Καθαρό βάρος Μεταποιημένης ποσότητας/Χυμοποιηθείσας Ποσότητας
(kg) ενημερώνεται με την τιμή που έχει το πεδίο Καθαρό βάρος(kg) στην
αντίστοιχη αναγγελία.
Ο χρήστης έχει παράλληλα την δυνατότητα να διαγράψει κάποια εγγραφή.
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Η Ημερομηνία Παρτίδας είναι μεγαλύτερη ή ίση από Ημερομηνία σύμβασης και
τις ημερομηνίες των αναγγελιών.
Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης, με τη χρήση του αντίστοιχου εικονικού
πλήκτρου, η εφαρμογή εμφανίζει τα συγκεντρωτικά στοιχεία της παρτίδας :







Πλήθος κινήσεων
Καθαρό Βάρος
Απόβαρο
Ζυγολόγιο
Καθαρό Βάρος χυμοποιημένης ποσότητας

Παράλληλα, δίνεται δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων της οθόνης με
χρήση του αντίστοιχου εικονικού πλήκτρου
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2.2

Ζαχαρότευτλα

2.2.1 Συμβάσεις με ΕΒΖ

Επιλέγοντας από το κεντρικό μενού της εφαρμογής Συμβάσεις με ΕΒΖ
οδηγείστε σε μια οθόνη που αποτελείται από κριτήρια αναζήτησης και πίνακα
αποτελεσμάτων.

Τα κριτήρια αναζήτησης σας διευκολύνουν να αναζητήσετε μία ή περισσότερες
εγγραφές. Η οθόνη αναζήτησης διαθέτει τα εξής κριτήρια:


Αριθμός σύμβασης



Ημερομηνία σύμβασης



Α.Φ.Μ.



Τύπος προσώπου



Επώνυμο



Όνομα



Όνομα Πατρός



Αριθμός ταυτότητας



Επιλέξιμη έκταση



Επωνυμία

Μόλις καταχωρήσετε ένα ή περισσότερα κριτήρια, κάνετε κλικ στην επιλογή
Αναζήτηση και αυτομάτως στον πίνακα των αποτελεσμάτων που έπεται θα
εμφανιστούν οι αντίστοιχες συμβάσεις βάσει των κριτηρίων που θέσατε. Εάν δεν

18

εμφανιστούν εγγραφές στον πίνακα αποτελεσμάτων, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν
καταχωρημένες αιτήσεις που να πληρούν τα κριτήρια που θέσατε.
Δίπλα

στο

πλήκτρο

Αναζήτηση

υπάρχει

και

το

πλήκτρο

Καθαρισμός.

Επιλέγοντάς το, τα πεδία των κριτηρίων αναζήτησης αδειάζουν, ώστε να θέσετε
νέες τιμές.
Για να εισαχθείτε σε μία καταχωρημένη σύμβαση, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο
εικονίδιο

. Αυτομάτως οδηγείστε στην αρχική οθόνη των συμβάσεων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σβήσετε μια πρόχειρη σύμβαση από το σύστημα,
τότε υπάρχουν δύο τρόποι για την εκτέλεση της διαγραφής:
Επιλογή του εικονιδίου

από τον πίνακα αποτελεσμάτων της αρχικής

οθόνης αναζήτησης.
Επιλογή του εικονικού πλήκτρου Διαγραφή που βρίσκεται εντός της
αίτησης

.

Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, δηλαδή πραγματοποιείται
εξ ολοκλήρου διαγραφή της πρόχειρης σύμβασης.
Σε περίπτωση που θέλετε να καταχωρήσετε Νέα Σύμβαση στο σύστημα σας,
πρέπει
Κατά

να

κάνετε κλικ στο εικονικό πλήκτρο.

την

καταχώρηση μίας νέας σύμβασης πρέπει

οπωσδήποτε να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία της ενότητας
Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται οι συμβάσεις των παραγωγών με την ΕΒΖ.
Στην οθόνη συνδέονται χρήστες που έχουν συνδεθεί με φορέα που έχει τύπο ΕΒΖ.
Καταχωρούνται τα πεδία :
Αρ. Σύμβασης, Ημερομηνία Σύμβασης, ΑΦΜ παραγωγού όπου αν υπάρχει στην
ΕΑΕ2015 έρχονται τα πεδία Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, ΑΔΤ από την
ΕΑΕ2015

διαφορετικά

τα

ενημερώνει

ο

χρήστης,

με

δυνατότητα

τροποποίησης τους.
Πληκτρολογείται η έκταση σε εκτάρια (ha) .
Ο ΑΦΜ είναι μοναδικός ανά έτος
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2.2.1.1 Εκτύπωση συμβάσεων
Υπάρχει

δυνατότητα εκτύπωσης των συμβάσεων με χρήση του αντίστοιχου

εικονικού πλήκτρου
2.2.2 Εισαγωγή Συμβάσεων από Excel

Δίνεται δυνατότητα εισαγωγής συμβάσεων από Excel
Με την επιλογή του πλήκτρου

Εισαγωγή Συμβάσεων από Excel υπάρχει η

δυνατότητα να εισαχθούν στο σύστημα τα στοιχεία από αποθηκευμένο αρχείο αρκεί
να έχει την απαιτούμενη γραμμογράφηση.
Κατά την εισαγωγή, ελέγχονται τα πεδία σύμφωνα με την γραμμογράφηση. Αν
υπάρχει πρόβλημα, ενημερώνεται ο χρήστης με αντίστοιχο μήνυμα (γραμμή λάθους
και πεδίο), και δε επιτρέπεται η εισαγωγή του αρχείου. Επίσης, αν υπάρχουν
διπλότυπα (ίδιο ΑΦΜ), τηρείται η τελευταία εισαγωγή του παραγωγού.
Αν το ΑΦΜ δεν πρέπει να υπάρχει θα πρέπει ο χρήστης να το διαγράψει από την
φόρμα.
Με

τη χρήση του πλήκτρου Εισαγωγή Συμβάσεων ,ανοίγει νέο παράθυρο

διεπαφής για να γίνει η επιλογή του επιθυμητού αρχείου.
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Για να προχωρήσει η διαδικασία του ελέγχου ,μετά την επιλογή του αρχείου, θα
πρέπει να επιλεχθεί το πλήκτρο καταχώρηση .
Σε περίπτωση που το αρχείο δεν έχει λάθη, τότε εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς
αποθήκευσης. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο ΟΚ.
2.2.3 Εισαγωγή αγροτεμαχίων από ΕΑΕ

Ο χρήστης επιλέγει φορέα

Με τη χρήση του πλήκτρου Εισαγωγή Αγροτεμαχίων εισάγονται τα αγροτεμάχια
τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη της επιβεβαίωσης αγροτεμαχίων.
Συγκεκριμένα, εισάγονται τα εξής πεδία από την οριστική ΕΑΕ με τα αγροτεμάχια
που αιτούνται καλλιέργεια 10 ζαχαρότευτλα:
 Α/Α
 Χαρτογραφικό Υπόβαθρο
 Τοποθεσία
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Καλλιέργεια
Ποικιλία
Επιλέξιμη έκταση
Αιτείται 0110 (ΝΑΙ σε περίπτωση που ο παραγωγός αιτείται Συνδεδεμένη
ενίσχυση για Ζαχαρότευτλα στην ΕΑΕ στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο)

.

2.2.4 Επιβεβαίωση Αγροτεμαχίων

Στη συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζονται στοιχεία(αγροτεμάχια από ΕΑΕ)

ανά

επιλεγμένη γονική εγγραφή (ΑΦΜ, Σύμβαση παραγωγού)
Ο

χρήστης

μπορεί

να

επιβεβαιώσει

τα

αγροτεμάχια

τεύτλων

που

εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης(δεν μπορεί να καταχωρήσει). Τα
στοιχεία έρχονται από την ΕΑΕ
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Ο χρήστης καταχωρεί

στο πεδίο Επιβεβαίωση, το οποίο έχει αρχική τιμή

επιλέξτε ,ΝΑΙ ή ΟΧΙ.
Από την στιγμή που υπάρχει εγγραφή στον συγκεκριμένο πίνακα για αυτό τον
ΑΦΜ, Α/Αγροτεμαχίου δεν θα επιτρέπεται τροποποίηση στην ΕΑΕ του παραγωγού
της ψηφιοποιημένης έκταση, της επιλέξιμης έκτασης και της διαγραφή από το
αγροτεμάχιο της συγκεκριμένης αίτησης για ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ (0110).
Δίνεται δυνατότητα Επιβεβαίωσης Όλων, ανά ΑΦΜ,

με χρήση του αντίστοιχου

πλήκτρου

Στο

tab

Παραδόσεις

τεύτλων

Παραγωγού

εμφανίζονται

αυτόματα

οι

παραδόσεις που έχουν καταχωρηθεί στην αντίστοιχη οθόνη. Ο χρήστης δεν έχει
δικαίωμα καταχώρησης

2.2.4.1 Εκτύπωση αγροτεμαχίων
Δίνεται δυνατότητα εκτύπωσης των αγροτεμαχίων ανά ΑΦΜ με χρήση του
αντίστοιχου πλήκτρου
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2.2.5 Παραδόσεις Τεύτλων Παραγωγών

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται οι παραδόσεις των παραγωγών σε Τεύτλα.
Στην οθόνη συνδέονται χρήστες που έχουν συνδεθεί με φορέα ΕΒΖ.
Το σύστημα ελέγχει αν ο ΑΦΜ υπάρχει στην ΕΑΕ2015 με οριστικό έντυπο. Αν όχι
βγαίνει μήνυμα λάθους.
Αν δεν υπάρχει σύμβαση , δεν επιτρέπεται η καταχώρηση.
Ο χρήστης επιλέγει από λίστα τον ΑΦΜ/σύμβαση. Η εφαρμογή ενημερώνει
αυτόματα ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα και επωνυμία. Στη συνέχεια ο χρήστης
καταχωρεί ημερομηνία παράδοσης, καθαρό βάρος, ζυγολόγιο και α/α

2.2.5.1 Εκτύπωση παραδόσεων τεύτλων παραγωγών
Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των παραδόσεων τεύτλων παραγωγών με
χρήση του αντίστοιχου πλήκτρου
2.2.6 Εισαγωγή Παραδόσεων Τεύτλων Παραγωγών από Excel
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Μέσω της συγκεκριμένης οθόνης, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να εισάγει
παραδόσεις

τεύτλων

παραγωγών

από

αρχείο

excel

με

συγκεκριμένη

γραμμογράφηση. Με την επιλογή του πλήκτρου εισαγωγή παραλαβών , ανοίγει
νέο παράθυρο στο οποίο επιλέγοντας το (+) ,μπορεί να επιλέξει το επιθυμητό
προς εισαγωγή αρχείο.

Με την επιλογή του πλήκτρου καταχώρηση , ελέγχεται το αρχείο για λάθη. Σε
περίπτωση

που

υπάρχουν

,

τότε

εμφανίζονται

αντίστοιχα

μηνύματα.

Σε

περίπτωση που το αρχείο δεν έχει λάθη, η διαδικασία εισαγωγής οριστικοποιείται
με την επιλογή του πλήκτρου ΟΚ
2.3

Μεταποίηση Γάλακτος

2.3.1 Εισαγωγή παραλαβών γάλακτος από excel

Μέσω της συγκεκριμένης οθόνης, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να εισάγει
παραλαβές γάλακτος από αρχείο excel με συγκεκριμένη γραμμογράφηση. Με την
επιλογή του πλήκτρου εισαγωγή παραλαβών , ανοίγει νέο παράθυρο στο οποίο
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επιλέγοντας το (+) ,ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το επιθυμητό προς εισαγωγή
αρχείο.

Με την επιλογή του πλήκτρου καταχώρηση , ελέγχεται το αρχείο για λάθη. Σε
περίπτωση

που

υπάρχουν

,

τότε

εμφανίζονται

αντίστοιχα

μηνύματα.

Σε

περίπτωση που το αρχείο δεν έχει λάθη, η διαδικασία εισαγωγής οριστικοποιείται
με την επιλογή του πλήκτρου ΟΚ

2.3.2 Παραλαβές Γάλακτος από Παραγωγούς
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Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται οι παραλαβές γάλακτος ανά ΑΦΜ παραγωγού από
τους φορείς συγκέντρωσης γάλακτος. Ο χρήστης επιλέγει από λίστα αγοραστή
γάλακτος. O φορέας συγκέντρωση ενημερώνεται αυτόματα ανάλογα με το φορέα
που έχει συνδεθεί ο χρήστης που καταχωρεί. Με την επιλογή του ΑΦΜ ,
ενημερώνονται τα σταθερά του στοιχεία από ΕΑΕ2015. Ο χρήστης έχει δυνατότητα
μεταβολής αυτών.
Στη

συνέχεια,

ο

χρήστης

καταχωρεί

έτος(έτος

αναφοράς)

και

μήνα

παράδοσης(τιμές 1-12) και τις ποσότητες γάλακτος ανά κατηγορία.

2.3.3 Εκτύπωση παραλαβών φορέα από παραγωγούς

Στην συγκεκριμένη οθόνη , ο χρήστης, για να δει/τυπώσει τις παραλαβές σε pdf
μορφή, μπορεί να επιλέξει από λίστα φορέα συγκέντρωσης/αγοραστή. Αν θέλει
μπορεί να συμπληρώσει και ΑΦΜ συγκεκριμένου παραγωγού
2.3.4 Αγορές Γάλακτος

Σε περίπτωση που η μεταποιητική γάλακτος παραλαμβάνει από Συνεταιρισμό
επιλέγει με ειδικό πλήκτρο(πολλαπλή εισαγωγή) τις παραλαβές γάλακτός της
προηγούμενης φόρμας δηλαδή των παραλαβών των συνεταιρισμών.
Η λίστα, περιέχει τις παραλαβές των συνεταιρισμών που δεν έχουν συνδεθεί με
παραλαβή από μεταποιητική γάλακτος και που η τιμή που έχει η παραλαβή του
συνεταιρισμού στο πεδίο μεταποιητική γάλακτος είναι ίδια με του συνδεδεμένου
χρήστη.
Στη συνέχεια, σε ξεχωριστά πεδία καταχωρούνται οι τιμές Αγελαδινό Γάλα (Kg)
Παραλαβής, Πρόβειο Γάλα (kg) Παραλαβής, Αίγειο Γάλα Παραλ. Με τις αντίστοιχες
τιμές της παραλαβής της προηγούμενης φόρμας,

ο χρήστης έχει δυνατότητα

τροποποίησης των πεδίων.
Δίνεται δυνατότητα πολλαπλής εισαγωγής των παραλαβών με χρήση του
αντίστοιχου πλήκτρου
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2.3.5 Εισαγωγή αγορών γάλακτος από xls

Παράλληλα

υπάρχει

δυνατότητα

εισαγωγής

εγγραφών

από

Excel-

με

συγκεκριμένη γραμμογράφηση- με τη χρήση της αντίστοιχης οθόνης
Μέσω της συγκεκριμένης οθόνης, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να εισάγει
αγορές γάλακτος από αρχείο excel με συγκεκριμένη γραμμογράφηση. Με την
επιλογή του πλήκτρου εισαγωγή αγορών , ανοίγει νέο παράθυρο στο οποίο
επιλέγοντας το (+) ,μπορεί να επιλέξει το επιθυμητό προς εισαγωγή αρχείο.
Με την επιλογή του πλήκτρου καταχώρηση , ελέγχεται το αρχείο για λάθη. Σε
περίπτωση

που

υπάρχουν

,

τότε

εμφανίζονται

αντίστοιχα

μηνύματα.

Σε
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περίπτωση που το αρχείο δεν έχει λάθη, η διαδικασία εισαγωγής οριστικοποιείται
με την επιλογή του πλήκτρου ΟΚ

2.3.6 Αγορές Γάλακτος από φορείς συγκέντρωσης(συγκεντρωτικά)

Ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο πολλαπλή εισαγωγή για να εισάγει τις
εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί στις παραλαβές.

2.3.7 Εκτύπωση Αγορών Γάλακτος

Ο χρήστης επιλέγει από λίστα αγοραστή και φορέα συγκέντρωσης. Στη συνέχεια
επιλέγει το πλήκτρο εκτύπωση .
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2.3.8 Εισαγωγή Παραγωγής τυριών από excel

Μέσω της συγκεκριμένης οθόνης, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να εισάγει
εγγραφές από αρχείο excel με συγκεκριμένη γραμμογράφηση. Με την επιλογή του
πλήκτρου εισαγωγή παραγωγής , ανοίγει νέο παράθυρο στο οποίο επιλέγοντας
το (+) ,μπορεί να επιλέξει το επιθυμητό προς εισαγωγή αρχείο.

Με την επιλογή του πλήκτρου καταχώρηση , ελέγχεται το αρχείο για λάθη. Σε
περίπτωση

που

υπάρχουν

,

τότε

εμφανίζονται

αντίστοιχα

μηνύματα.

Σε

περίπτωση που το αρχείο δεν έχει λάθη, η διαδικασία εισαγωγής οριστικοποιείται
με την επιλογή του πλήκτρου ΟΚ
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***Οι προδιαγραφές παραγωγής ανά είδος τυριού, ορίζονται στο σχετικό
παραμετρικό αρχείο είδη τυριών***
2.3.9 Παραγωγή Τυριών

Στην οθόνη αυτή οι μεταποιητές γάλακτος καταχωρούν τις ποσότητες του
παραγόμενου προϊόντος(τυροκομεία) .
Ο χρήστης επιλέγει από λίστα τιμών το προϊόν(είδος τυριού), το έτος και τον μήνα
παράδοσης. Καταχωρεί την ποσότητα Παραγόμενου Τυριού(kg), καθώς και τις
ποσότητες αγελαδινού, πρόβειου και αίγειου γάλακτος . Τέλος επιλέγει από λίστα
τυροκόμο και αποθηκεύει με την επιλογή του εικονικού πλήκτρου καταχώρηση.
2.3.10Εκτύπωση δήλωσης παραγωγής τυριών

31

Ο χρήστης επιλέγει από λίστα το τυροκομείο , συμπληρώνει τα πεδία και
δημιουργεί την αναφορά με χρήση του πλήκτρου εκτύπωση
2.4

Σποροπαραγωγή

2.4.1 Παραγωγοί –Αγροτεμάχια(Καλλιεργητικός έλεγχος)

Ο χρήστης του ΚΕΠΠΥΕΛ καταχωρεί τον ΑΦΜ και εμφανίζονται τα στοιχεία
καλλιεργητικού ελέγχου από την ΕΑΕ


ΑΦΜ



Επώνυμο/επωνυμία



Όνομα



Πατρώνυμο



Διεύθυνση Εκμετάλλευσης



ΚΕΠΠΥΕΛ



Παρατηρήσεις(καταχωρεί ο χρήστης)
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Καθώς τα αγροτεμάχια( τα οποία είναι μη επεξεργάσιμα στοιχεία)

τα οποία

αντιστοιχούν στον παραγωγό και τα στοιχεία αυτών :


Α/Α



Χαρτογραφικό Υπόβαθρο



Τοποθεσία



Καλλιέργειας



Ποικιλία



Επιλέξιμη Έκταση

Ο χρήστης καλείται να καταχωρήσει στα πεδία :


Επιβεβαίωση



Ανωτέρα βία (διαθέσιμο πεδίο μόνο αν η τιμή στην επιβεβαίωση είναι ΝΑΙ)



Παρατηρήσεις( σε επίπεδο παραγωγού)

Υπάρχει δυνατότητα επιβεβαίωσης όλων

με τη χρήση του αντίστοιχου

πλήκτρου.
Με τη χρήση του πλήκτρου εισαγωγή αγροτεμαχίων από ΕΑΕ εισάγονται τα
αγροτεμάχια της οριστικής ΕΑΕ2015 που αιτείται ο παραγωγός και είναι
επιλέξιμη για 0107 ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ
ΣΠΟΡΑ. Αν δεν υπάρχουν αγροτεμάχια, ενημερώνεται ο χρήστης με σχετικό
μήνυμα
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2.4.2 Εισαγωγή παραγωγών από excel

Μέσω της συγκεκριμένης οθόνης, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να εισάγει
παραγωγούς από αρχείο excel με συγκεκριμένη γραμμογράφηση. Με την επιλογή
του πλήκτρου εισαγωγή παραγωγών , ανοίγει νέο παράθυρο στο οποίο
επιλέγοντας το (+) ,μπορεί να επιλέξει το επιθυμητό προς εισαγωγή αρχείο.
Με την επιλογή του πλήκτρου καταχώρηση , ελέγχεται το αρχείο για λάθη. Σε
περίπτωση

που

υπάρχουν

,

τότε

εμφανίζονται

αντίστοιχα

μηνύματα.

Σε

περίπτωση που το αρχείο δεν έχει λάθη, η διαδικασία εισαγωγής οριστικοποιείται
με την επιλογή του πλήκτρου ΟΚ

34

2.4.3 Εισαγωγή αγροτεμαχίων από EAE

Υπάρχει δυνατότητα (μαζικής) εισαγωγής Αγροτεμαχίων από EAE ,με χρήση
του σχετικού πλήκτρου
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2.4.4 Πωλήσεις Παραλαβές

Αρχικά , ο χρήστης της σποροπαραγωγικής επιχείρησης , χρησιμοποιεί το
πλήκτρο εμφάνιση φίλτρων για να βρει τον παραγωγό/αφμ για τον οποίο θέλει
να καταχωρήσει τιμολόγια .
Στο tab Τιμολόγια Πώλησης, ο χρήστης καλείται να καταχωρήσει






Είδος σπόρου(επιλογή από λίστα)
Αριθμό τιμολογίου
Ημερομηνία τιμολογίου
Ποσότητα παραλαβής(θετικός αριθμός 3 δεκαδικών)
Σποροπαραγωγική
επιχείρηση(ενημερώνεται
αυτόματα

με

την

με

την

σποροπαραγωγική επιχείρηση που έχει συνδεθεί ο χρήστης)
Στο tab Παραλαβές Τιμολογίων, ο χρήστης καλείται να καταχωρήσει






Είδος σπόρου(επιλογή από λίστα)
Αριθμό τιμολογίου
Ημερομηνία τιμολογίου
Ποσότητα παραλαβής
Σποροπαραγωγική
επιχείρηση(ενημερώνεται

αυτόματα

σποροπαραγωγική επιχείρηση που έχει συνδεθεί ο χρήστης)
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Το είδος σπόρου που επιλέγει εδώ ο χρήστης, δεν μπορεί να είναι διαφορετικό
από το είδος σπόρου που έχει καταχωρήσει στα τιμολόγια πώλησης

Εφόσον ο χρήστης καταχωρήσει στις παραλαβές τιμολογίων, τα τιμολόγια
πώλησης

κλειδώνουν και δεν

επιτρέπεται τροποποίηση/προσθήκη/διαγραφή

δεδομένων.
Στο tab , των συγκεντρωτικών στοιχείων, η εφαρμογή εμφανίζει ανά είδος
σπόρου, τον αριθμό τιμολογίων πώλησης, ποσότητα πώλησης, αριθμό τιμολογίων
παραλαβής καθώς και ποσότητα παραλαβής.

2.4.4.1 Εκτύπωση τιμολογίων
Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης , με χρήση του σχετικού εικονικού πλήκτρου

37

2.4.5 Εισαγωγή τιμολογίων από excel

Μέσω της συγκεκριμένης οθόνης, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να εισάγει
τιμολόγια από αρχείο excel με συγκεκριμένη γραμμογράφηση. Με την επιλογή
του πλήκτρου εισαγωγή τιμολογίων , ανοίγει νέο παράθυρο στο οποίο
επιλέγοντας το (+) ,μπορεί να επιλέξει το επιθυμητό προς εισαγωγή αρχείο.
Με την επιλογή του πλήκτρου καταχώρηση , ελέγχεται το αρχείο για λάθη. Σε
περίπτωση

που

υπάρχουν

,

τότε

εμφανίζονται

αντίστοιχα

μηνύματα.

Σε

περίπτωση που το αρχείο δεν έχει λάθη, η διαδικασία εισαγωγής οριστικοποιείται
με την επιλογή του πλήκτρου ΟΚ

2.4.6 Εισαγωγή παραλαβών από excel

Μέσω της συγκεκριμένης οθόνης, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να εισάγει
παραλαβές από αρχείο excel με συγκεκριμένη γραμμογράφηση. Με την επιλογή
του πλήκτρου εισαγωγή παραλαβών , ανοίγει νέο παράθυρο στο οποίο
επιλέγοντας το (+) ,μπορεί να επιλέξει το επιθυμητό προς εισαγωγή αρχείο.
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Με την επιλογή του πλήκτρου καταχώρηση , ελέγχεται το αρχείο για λάθη. Σε
περίπτωση

που

υπάρχουν

,

τότε

εμφανίζονται

αντίστοιχα

μηνύματα.

Σε

περίπτωση που το αρχείο δεν έχει λάθη, η διαδικασία εισαγωγής οριστικοποιείται
με την επιλογή του πλήκτρου ΟΚ
2.5

Ρύζι

2.5.1 Παραλαβές από Παραγωγούς

Στη συγκεκριμένη φόρμα καταχωρούν τα ορυζομελή. Ο χρήστης καταχωρεί τον
ΑΦΜ και εμφανίζονται τα στοιχεία από την ΕΑΕ


ΑΦΜ



Επώνυμο/επωνυμία



Όνομα



Πατρώνυμο
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Διεύθυνση
Στη

συνέχεια

καταχωρούνται

,ανά

ΑΦΜ,

τα

δελτία

ποσοτικής

παραλαβής/τιμολόγια και πιο συγκεκριμένα:
 αριθμός παραστατικού
 ημερομηνία Παραστατικού
 είδος παραστατικού ( Τιμολόγιο, Δελτίο)
 παραλαμβανόμενη ποσότητα (kg)
Στο

κάτω

μέρος

της

φόρμας

εμφανίζονται,

μόνο

για

ανάγνωση,

τα

συγκεντρωτικά στοιχεία του παραγωγού που αφορούν το πλήθος και την
συνολική ποσότητα παραστατικών
2.5.1.1 Εκτύπωση παραλαβών Ρυζιού
Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης , με χρήση του σχετικού εικονικού πλήκτρου.
Δημιουργείται μια αναφορά στην οποία αποτυπώνονται οι παραλαβές των
παραγωγών ρυζιών
2.5.2 Εισαγωγή παραγωγών από excel

Υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής από αρχείο excel με βάση συγκεκριμένη
γραμμογράφηση με χρήση της σχετικής οθόνης
Μέσω της συγκεκριμένης οθόνης, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να εισάγει
παραγωγούς από αρχείο excel με συγκεκριμένη γραμμογράφηση. Με την επιλογή
του πλήκτρου εισαγωγή παραγωγών , ανοίγει νέο παράθυρο στο οποίο
επιλέγοντας το (+) ,μπορεί να επιλέξει το επιθυμητό προς εισαγωγή αρχείο.
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Με την επιλογή του πλήκτρου καταχώρηση , ελέγχεται το αρχείο για λάθη. Σε
περίπτωση

που

υπάρχουν

,

τότε

εμφανίζονται

αντίστοιχα

μηνύματα.

Σε

περίπτωση που το αρχείο δεν έχει λάθη, η διαδικασία εισαγωγής οριστικοποιείται
με την επιλογή του πλήκτρου ΟΚ

2.5.3 Εισαγωγή Παραλαβών από excel
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Μέσω της συγκεκριμένης οθόνης, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να εισάγει
παραλαβές από αρχείο excel με συγκεκριμένη γραμμογράφηση. Με την επιλογή
του πλήκτρου εισαγωγή παραλαβών , ανοίγει νέο παράθυρο στο οποίο
επιλέγοντας το (+) ,μπορεί να επιλέξει το επιθυμητό προς εισαγωγή αρχείο.

Με την επιλογή του πλήκτρου καταχώρηση , ελέγχεται το αρχείο για λάθη. Σε
περίπτωση

που

υπάρχουν

,

τότε

εμφανίζονται

αντίστοιχα

μηνύματα.

Σε

περίπτωση που το αρχείο δεν έχει λάθη, η διαδικασία εισαγωγής οριστικοποιείται
με την επιλογή του πλήκτρου ΟΚ
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2.6

Σπαράγγια

2.6.1 Παραλαβές από Παραγωγούς

Η οθόνη αφορά τα Σπαράγγια (κωδικός ASPA).Στη συγκεκριμένη φόρμα καταχωρούν
οι Τυποποιητικές Επιχειρήσεις. Ο χρήστης καταχωρεί τον ΑΦΜ και εμφανίζονται τα
στοιχεία από την ΕΑΕ


ΑΦΜ



Επώνυμο/επωνυμία



Όνομα



Πατρώνυμο



Διεύθυνση

Στη συνέχεια καταχωρούνται τα δελτία ποσοτικής παραλαβής/τιμολόγια και πιο
συγκεκριμένα:




αριθμός παραστατικού(αλφαριθμητικό πεδίο)
ημερομηνία Παραστατικού
είδος παραστατικού ( Τιμολόγιο, Δελτίο)
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παραλαμβανόμενη ποσότητα ( σε kg , θετικός αριθμός δέχεται
μέχρι 3 δεκαδικά)

Στο

κάτω

μέρος

της

φόρμας

εμφανίζονται,

μόνο

για

ανάγνωση,

τα

συγκεντρωτικά στοιχεία του παραγωγού που αφορούν το πλήθος και την
συνολική ποσότητα παραστατικών
2.6.1.1 Εκτύπωση παραλαβών σπαραγγιών

Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης , με χρήση του σχετικού εικονικού πλήκτρου,
των παραλαβών σπαραγγιών από τους παραγωγούς
2.6.2 Εισαγωγή παραγωγών από excel

Με την επιλογή της αντίστοιχης οθόνης, εμφανίζεται η γραμμογράφηση που
πρέπει να έχει το excel, για να εισαχθεί στο σύστημα. Με την επιλογή του
πλήκτρου εισαγωγή παραλαβών εμφανίζεται το αντίστοιχο παράθυρο .

Ο χρήστης καλείται να επιλέξει το πλήκτρο (+) , για να βρει το αρχείο που
θέλει να εισάγει. Μετά την επιλογή αυτού, προχωράει στην διαδικασία με την
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καταχώρηση. Σε περίπτωση που το αρχείο έχει λάθη γραμμογράφησης αυτά
παρουσιάζονται στο χρήστη. Σε περίπτωση που το αρχείο είναι ΟΚ, τότε με την
επιλογή του αντίστοιχου πλήκτρου εισάγονται οι εγγραφές στο σύστημα

2.6.3 Εισαγωγή παραλαβών από excel

Με την επιλογή της αντίστοιχης οθόνης, εμφανίζεται η γραμμογράφηση που
πρέπει να έχει το excel, για να εισαχθεί στο σύστημα. Με την επιλογή του
πλήκτρου εισαγωγή παραλαβών εμφανίζεται το αντίστοιχο παράθυρο .

Ο χρήστης καλείται να επιλέξει το πλήκτρο (+) , για να βρει το αρχείο που
θέλει να εισάγει. Μετά την επιλογή αυτού, προχωράει στην διαδικασία με την
καταχώρηση. Σε περίπτωση που το αρχείο έχει λάθη γραμμογράφησης αυτά
παρουσιάζονται στο χρήστη. Σε περίπτωση που το αρχείο είναι ΟΚ, τότε με την
επιλογή του αντίστοιχου πλήκτρου εισάγονται οι εγγραφές στο σύστημα

45

2.7

Παράμετροι

2.7.1 Καθεστώτα

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται/καταχωρούνται τα καθεστώτα/άμεσες ενισχύσεις
και πιο συγκεκριμένα ο κωδικός και η περιγραφή αυτών
2.7.2 Φορείς

Στην

οθόνη

αυτή

εμφανίζονται/καταχωρούνται

οι

φορείς

,οι

περίοδοι

που

συνδέονται με αυτούς, ο ρόλος που αντιστοιχεί σε κάθε επιλεγμένο φορέα ανά
περίοδο καθώς και ο κωδικός καθεστώτος. Οι φόρμες ανοίγουν ανά φορέα μόνο
εφόσον ο φορέας έχει συνδεθεί με συγκεκριμένο καθεστώς/ρόλο σε συγκεκριμένο
έτος.
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Οι διαθέσιμες επιλογές στη λίστα είναι οι εξής :

***Προσοχή :Αν ένας φορέας είναι και συγκέντρωσης γάλακτος και
παραγωγός, τότε θα πρέπει

να επιλέγεται ο ρόλος «Παραγωγοί

παραδοσιακών Τυριών ΜΝΑ »***
Επομένως οι ρόλοι χρηστών ανά υπομενού της εφαρμογής είναι οι εξής :
Πορτοκάλια χυμοποίησης-Τομάτες μεταποίησης-Ροδάκινα Μεταποίησης



Μεταποιητική επιχείρηση για τομάτα, πορτοκάλια, ροδάκινα
Ομάδα παραγωγών για τομάτα, πορτοκάλια, ροδάκινα

Ζαχαρότευτλα


Ε.Β.Ζ. (ελληνική βιομηχανία ζάχαρης)

Μεταποίηση Γάλακτος




Αγοραστές Γάλακτος-Μεταποιητές
Φορείς συγκέντρωσης γάλακτος
Παραγωγοί παραδοσιακών Τυριών ΜΝΑ

Σποροπαραγωγή



Σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις
ΚΕΠΠΥΕΛ

Ρύζι
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Ορυζόμυλοι

Σπαράγγια


Τυποποιητικές επιχειρήσεις Σπαραγγιών

2.7.3 Περίοδοι

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται/καταχωρούνται οι περίοδοι , η κατάσταση της
περιόδου, η ημερομηνία έναρξης καθώς και η ημερομηνία λήξης. Οι πιθανές
καταστάσεις μιας περιόδου είναι οι :




Προηγούμενη
Τρέχουσα
Επόμενη

Κάθε εγγραφή αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο έτος/περίοδο.
2.7.4 Είδη Τυριών

Στην

οθόνη

αυτή

εμφανίζονται/καταχωρούνται

τα

είδη

τυριών

(κωδικός

,περιγραφή) και ορίζεται η συσχέτιση είδους τυριού και της παραγωγής του, με
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είδος γάλακτος( αγελαδινό, πρόβειο, αίγειο) . (π.χ. στην γραβιέρα δεν μπορεί να
καταχωρηθεί αγελαδινό )
2.7.5 Δημιουργία νέας χρήσης

Στην οθόνη αυτή, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης , μπορεί να δημιουργήσει μια νέα
χρήση ορίζοντας :


Ημερομηνία έναρξης



Ημερομηνία λήξης



Περιγραφή περιόδου

Με την συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων, με την επιλογή του πλήκτρου
δημιουργία νέας χρήσης , δημιουργείται η νέα χρήση(νέα περίοδος)
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