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1. ΠΤΛΗ ΓΙΟΔΟΤ ΣΟ ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΥΓΔΙΧΝ 

ΥΟΡΗΓΙΧΝ ΣΟΤ ΤΓΓΒ – FUNDINGAPPS 
 

1.1. Κεντρική ιςτοςελίδα FundingApps 
 

Η Διαδικτυακι Εφαρμογι είναι προβάςιμθ μζςω των πιο κάτω φυλλομετρθτϊν (browsers) 

ςτθν ακόλουκθ ιςτοςελίδα: https://fundingapps.mcit.gov.cy 
1. Google Chrome - Version 78.0.3904.70 

2. Microsoft Edge 42.17134.1038.0 

3. Firefox 70.0  

 

Από τθν κεντρικι ιςτοςελίδα https://fundingapps.mcit.gov.cy μπορείτε να εγγραφείτε και 

να αποκτιςετε πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ υποβολισ αιτιςεων ςτα 

Χρθματοδοτικά Προγράμματα (χζδια Χορθγιϊν) του Τπουργείου. Παράλλθλα, θ 

ιςτοςελίδα παρζχει ςυγκεντρωμζνθ χριςιμθ πλθροφόρθςθ για τθν διαδικαςία εγγραφισ 

και ειςόδου ςτο ςφςτθμα κακϊσ και για τισ πρόνοιεσ των χεδίων Χορθγιϊν και τθν 

διαδικαςία υποβολισ αίτθςθσ. 

Η διαδικαςία για τθν υποβολι αίτθςθσ μζςω του ςυςτιματοσ παρατίκεται ανά ςτάδιο 

ςυνοπτικά και με ςχετικοφσ ςυνδζςμουσ ςτθν ενότθτα «ΑΡΧΙΚΗ». Η ροι ενεργειϊν 

ςυνοψίηεται ςε τζςςερα βιματα 1-2-3-4 τα οποία φαίνονται διαγραμματικά ςτθν αρχικι 

ςελίδα του FundingApps όπου παρζχεται επιμζρουσ ανάλυςθ για κάκε βιμα. 

Περαιτζρω πλθροφόρθςθ περιλαμβάνουν οι ενότθτεσ «ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΕΔΙΩΝ», «ΧΡΗΙΜΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ» και «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ». 

 

 

Εικόνα 1 – Πφλη ΤΧΧΟ -   https://fundingapps.mcit.gov.cy 

https://fundingapps.mcit.gov.cy/
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1.2. Ζγγραφα χεδίων Χορηγιϊν 

Σα χζδια Χορθγιϊν του ΤΕΕΒ που προκθρφςςονται αναρτϊνται ςτθν επίςθμθ Ιςτοςελίδα 
του Τπουργείου και φαίνονται ςτον πίνακα ‘Χρθματοδοτικά Προγράμματα’ τθσ Τπθρεςίασ 
Βιομθχανίασ και Σεχνολογίασ. Από τον εν λόγω πίνακα μπορείτε να εντοπίςετε τισ 
προκθρφξεισ που είναι ‘ανοικτζσ’ και να μεταβείτε ςτισ επιμζρουσ ιςτοςελίδεσ αναλυτικισ 
πλθροφόρθςθσ για τθν εκάςτοτε προκιρυξθ.  

Αφοφ εντοπίςετε το χζδιο Χορθγιϊν που ςασ ενδιαφζρει προτρζπεςτε όπωσ πρϊτα 
μελετιςετε με τθ δζουςα προςοχι τα ςχετικά ζγγραφα ςχεδίου (Ανακοίνωςθ χεδίου, 
Οδθγό χεδίου, Τπόδειγμα  Εντφπου Αίτθςθσ, Κατάλογο Απαιτοφμενων Δικαιολογθτικϊν, 
Εγχειρίδιο Τποβολισ κτλ.) και ςτθ ςυνζχεια προχωριςετε με τθν διαδικαςία Ηλεκτρονικισ 
Τποβολισ αίτθςθσ μζςω του Ηλεκτρονικοφ υςτιματοσ χεδίων Χορθγιϊν. 

1.2.1. Χρηματοδοτικά προγράμματα (ιςτοςελίδα ΤΕΕΒ) 
 

 

Εικόνα 2 – πίνακασ Χρηματοδοτικά Προγράμματα ΤΒΣ 

  

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/sit14_all_el/sit14_all_el?OpenForm
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1.2.2. Παράδειγμα ςελίδασ προκήρυξησ χεδίου 
 

 

Εικόνα 3 – ελίδα προκήρυξησ χεδίου (επίςημα ζγγραφα χεδίου/Προκήρυξησ) 
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2. ΓΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΥΓΔΙΧΝ ΥΟΡΗΓΙΧΝ 

ΜΓΧ ΑΡΙΑΔΝΗ 
 

2.1. Εγγραφή και Σαυτοποίηςη ςτην Αριάδνη  

Για υποβολι αίτθςθσ μζςω του Ηλεκτρονικοφ υςτιματοσ χεδίων Χορθγιϊν του ΤΕΕΒ 
απαιτείται Εγγραφή ΚΑΙ Σαυτοποίηςη ςτθν Κυβερνθτικι διαδικτυακι πφλθ Αριάδνθ.  

 

Εικόνα 4 – Εγγραφή / είςοδοσ (login) ςτο ΤΧΧΟ του ΤΕΕΒ 

Σο κομβίο «Εγγραφι (Register)» που φαίνεται ωσ 2.1 ςτθν Εικόνα 4 είναι ςφνδεςμοσ που 
ςασ παραπζμπει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αριάδνθσ για εγγραφι. 

Για ταυτοποίθςθ κα πρζπει να προςκομίςετε ταυτότθτα ι/και άλλα απαιτοφμενα ζγγραφα 
(αναλόγωσ περίπτωςθσ Φυςικοφ προςϊπου ι Οργανιςμοφ) ςε εξουςιοδοτημζνο Γραφείο 
Σαυτοποίηςησ με βάςθ τθ διαδικαςία που κακορίηεται ςτθν ιςτοςελίδα Αριάδνθσ – 
παρατίκεται ςχετικόσ ςφνδεςμοσ Εγγραφι και Σαυτοποίθςθ ςτθν Αριάδνθ.  

 

Εικόνα 5 - Εγγραφή ςτην Αριάδνη 

https://cge.cyprus.gov.cy/re/public/
https://eservices.cyprus.gov.cy/EL/Pages/RegistrationProcessGuidelines.aspx
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Εικόνα 6 - Εγγραφή ςτην Αριάδνη 

 

Εικόνα 7 - Εγγραφή ςτην Αριάδνη 
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Η διαδικαςία Εγγραφισ και Σαυτοποίθςθσ ςασ ςτθν Αριάδνθ παρατίκεται αναλυτικά ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ Αριάδνθσ ςτον πιο κάτω ςφνδεςμο εδϊ. 

 

2.2. Είςοδοσ ςτο ςφςτημα μζςω CY-Login  

Αφοφ ολοκλθρωκεί θ εγγραφή και ταυτοποίηςη ςασ ςτθν Αριάδνθ μπορείτε να ειςζρχεςτε 
ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα διαχείριςθσ αιτιςεων του ΤΕΕΒ πατϊντασ  «ΕΙΟΔΟ (login)» 
(που φαίνεται ςτθν εικόνα 4 ωσ 2.2) και χρθςιμοποιϊντασ τα διαπιςτευτιρια ςασ ςτθν 
Αριάδνθ (Όνομα Χριςτθ/Username και Κωδικόσ Πρόςβαςθσ/Password). Αφοφ 
καταχωριςετε τα διαπιςτευτιρια ςασ κα πρζπει να πατιςετε το κομβίο «φνδεςη» όπωσ 
φαίνεται ςτθν Εικόνα 8 πιο κάτω. Επιςθμαίνεται ότι το ςφςτθμα χεδίων Χορθγιϊν του 
ΤΕΕΒ δεν λαμβάνει και δεν αποκθκεφει τα διαπιςτευτιρια του λογαριαςμοφ ςασ 
(Username και Password) ςτθν Αριάδνθ. 

 

Εικόνα 8 - Είςοδοσ μζςω LogIn 

 

ε περίπτωςθ που ξεχάςετε το ‘Oνομα Χριςτθ ι/και  τον Κωδικό ςασ κα πρζπει να 

πατιςετε ςτον αντίςτοιχο ςφνδεςμο που φαίνεται ςτθν Εικόνα 8 και να ακολουκιςετε τθ 

ςχετικι διαδικαςία μζςω τθσ Αριάδνθσ. Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ και κακοδιγθςθ 

αναφορικά με τθν εγγραφι ςασ ςτθ Δίοδο-Αριάδνθ κακϊσ και τθν ταυτοποίθςι ςασ, 

μπορείτε να απευκφνεςτε ςτα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ του Πολίτθ (ΚΕΠ). 

  

https://eservices.cyprus.gov.cy/EL/Pages/RegistrationProcessGuidelines.aspx
https://pretestf1gnosappzr087uqffdg.mcit.gov.cy/public/index.aspx
https://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/page50_gr/page50_gr


Εγχειρίδιο Χριςθσ θλεκτρονικοφ Τςτιματοσ Χεδίων ΧΟρθγιϊν fundingApps του ΤΕΕΒ 

9 / 30 
 

3. ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΓ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΑΙΣΗΓΧΝ 
 

3.1. ΑΠΟΓΟΥΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΌΡΩΝ 

ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΔΔΒ 
 

Κατά τθν πρϊτθ είςοδο ςασ ςτο ςφςτθμα κα πρζπει να γίνει αποδοχι τθσ Πολιτικισ 
Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων και των Όρων Χριςθσ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ 
χεδίων Χορθγιϊν του ΤΕΕΒ. Η διαδικαςία αυτι απαιτείται μόνο κατά τθν  πρϊτθ είςοδο 
ςασ ςτο ςφςτθμα και ςε ενδεχόμενεσ μελλοντικζσ τροποποιιςεισ τθσ πολιτικισ/όρων 
χριςθσ του υςτιματοσ. Αντίγραφο τθσ πολιτικισ προςωπικϊν δεδομζνων και όρων 
χριςθσ του ςυςτιματοσ παρατίκεται ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου ςτον ςφνδεςμο εδϊ.  
 

 

Εικόνα 9 - Αποδοχή Πολιτικήσ ΠΔ και Όρων Χρήςησ του ΤΧΧΟ 

 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/All/ADB38FE2509DEC99C22582A40037F47F?OpenDocument
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3.2. ΠΔΡΙΗΓΗΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (USER DASHBOARD) 
 

 

Εικόνα 10 – Αρχική οθόνη χρήςτη ςτο ΤΧΧΟ 

 

3.2.1. ΜΓΝΟΤ – ΓΠΩΝΤΜΙΑ ΥΡΗΣΗ 

 

Εικόνα 11 - επωνυμία χρήςτη - μενοφ 

το πάνω δεξιό μζροσ φαίνεται το ονοματεπϊνυμο/επωνυμία του χριςτθ. Πατϊντασ ςτο βελάκι 

που φαίνεται ςτθν εικόνα πιο πάνω εμφανίηονται οι επιλογζσ για ζξοδο (αποςφνδεςθ) και 

μετάβαςθ ςτο «Προφίλ Χρήςτη» 

 

3.2.1.1. ΚΟΜΒΙΟ – «ΟΙ ΓΡΓΑΙΓ ΜΟΤ» - ‘TASKS TO DO’ 

 

Εικόνα 12 - Tasks to Do 

Πατϊντασ ςτο  κομβίο «Tasks to Do» που φαίνεται πάνω-δεξιά μεταβαίνετε ςε κατάλογο με τισ 

ενζργειεσ που απαιτείται να διεκπεραιϊςετε και οι οποίεσ καταχωροφνται μζςω του ςυςτιματοσ. 

ε αυτι τθν ενότθτα  φαίνονται όλεσ οι εργαςίεσ (tasks) που ςασ ζχουν ανατεκεί μζςω του 

ςυςτιματοσ – αυτζσ που εκκρεμοφν με τίτλο «ε εκκρεμότθτα» και αυτζσ που ζχουν ολοκλθρωκεί 

με τίτλο «Ολοκλθρϊκθκαν (Completed)”( Εικόνα 13).  

Μπορείτε να  ανοίξετε/ επεξεργαςτείτε μία ενζργεια πατϊντασ πάνω ςτον ςφνδεςμο τθσ 

επιλεγόμενθσ  ενζργειασ (από τον πίνακα με τισ ενζργειεσ ςασ).  
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Εικόνα 13 - Tasks to Do - Οι εργαςίεσ μου 

 

3.3. ΠΛΑΪΝΟ ΑΡΙΣΔΡΟ ΜΔΝΟΤ 

 

3.3.1. MY DASHBOARD 

 

Εικόνα 14 - My Dashboard 

το αριςτερό-πλαϊνό μενοφ ςτθν ενότθτα “My Dashboard” περιλαμβάνονται οι πιο κάτω 

ενότθτεσ – όπωσ φαίνονται ςτθν Εικόνα 14. 

3.3.1.1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΓ ΠΡΟΦΙΛ 
 

Για να καταςτεί δυνατι θ υποβολι θλεκτρονικισ αίτθςθσ μζςω του ςυςτιματοσ θ 

κατάςταςθ του Προφίλ πρζπει να είναι «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ». Η διαδικαςία 
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καταχϊρθςθσ και ολοκλιρωςθσ του «Προφίλ» παρατίκεται αναλυτικά ςε επόμενθ 

ενότθτα «Πληροφορίεσ Προφίλ» 

 

 

Εικόνα 15 - Πληροφορίεσ Προφίλ – βήματα ολοκλήρωςησ Προφίλ 

Η καταχϊρθςθ Προφίλ ςτο ςφςτθμα περιλαμβάνει 7 βιματα όπωσ φαίνεται ςτθν πιο πάνω εικόνα. 

Πιο κάτω παρατίκεται ανάλυςθ για κάκε βιμα καταχϊρθςθσ προφίλ χριςτθ. Για να μεταβείτε ςε 

κάποιο βιμα πατιςτε ςτον αριθμό βήματοσ ςτο διάγραμμα ι ςτο κομβίο «επόμενο» – 

«προηγοφμενο», αντίςτοιχα, από τθν οκόνθ κάκε βιματοσ. 

Η καταχϊρθςθ και ολοκλιρωςθ του προφίλ είναι απαραίτθτθ προκειμζνου να μπορείτε να 

υποβάλετε αίτθςθ μζςω του ςυςτιματοσ. 

Η κατάςταςθ του προφίλ φαίνεται δίπλα από τθν «Κατάςταςθ Προφίλ» ωσ «Πρόχειρα 

καταχωρημζνο» ι «Ολοκληρωμζνο» (βλζπε τθν εικόνα πιο πάνω). 

 

Προφίλ – Βήμα 1 –Γενικά τοιχεία

 

Εικόνα 16 - Προφίλ - βήμα 1 

Μετά τθν είςοδο ςασ ςτο ΤΧΧΟ οι πλθροφορίεσ  ταυτοποίθςθσ ςασ φορτϊνονται ςτο ςφςτθμα 

αυτόματα μζςω τθσ Αριάδνθσ. το βιμα 1 απαιτείται να δθλϊςετε κατά πόςο τα ςτοιχεία που 

εμφανίηονται είναι ορκά ι λανκαςμζνα/ελλιπι. ε περίπτωςθ που δθλϊςετε ότι τα ςτοιχεία ςασ 

είναι λανκαςμζνα/ελλιπι τότε κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε τα ορκά ςτοιχεία (όπου αυτό 
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παρζχεται) και ςτθ ςυνζχεια ςτο βιμα 6 (επιςυναπτόμενα) κα πρζπει να επιςυνάψετε τα 

απαιτοφμενα παραςτατικά τεκμθρίωςθσ των κατά διλωςθ (διορκωμζνων) ςτοιχείων. Η εν λόγω 

περίπτωςθ φαίνεται ςτθν πιο πάνω εικόνα. 

Σα ςτοιχεία που εμφανίηονται ςτο προφίλ εξαρτϊνται από τον τφπο οντότθτασ του προφίλ ο οποίοσ 

καταχωρείται αυτόματα μετά από τθν ταυτοποιθμζνθ διαςφνδεςθ ςασ μζςω τθσ Αριάδνθσ. Οι 

περιπτϊςεισ οντοτιτων/προφίλ και οι επιμζρουσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ φαίνονται αναλυτικά ςτισ 

ςτον πιο κάτω πίνακα: 

ΠΙΚΑΝΑ -  ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΟΝΣΟΣΗΑ ΠΡΟΦΙΛ 

 

ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΟΝΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΙΛ 

1 ΦΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ 
2 ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

(ΣΕΕΕΠ) 

3 ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

(ΕΚΣΟ ΣΕΕΕΠ) 

ΑΡΙΑΔΝΗ Profile ID 
Αυτόματα από 

ςφςτημα(WS_Α) 

Αυτόματα από 

ςφςτημα(WS_Α) 

Αυτόματα από 

ςφςτημα(WS_Α) 

Όνομα 
Αυτόματα από ςφςτημα 

(WS_ΤΑΠ) 

  

Επϊνυμο 
Αυτόματα από ςφςτημα 

(WS_ΤΑΠ) 

  

Αρικμόσ Πολιτικισ Σαυτότθτασ 
Αυτόματα από ςφςτημα 

(WS_ΤΑΠ) 

  

Ημερομθνία Γζννθςθσ 
Αυτόματα από ςφςτημα 

(WS_ΤΑΠ) 

  

Φφλο 
Αυτόματα από ςφςτημα 

(WS_ΤΑΠ) 

  

Επωνυμία Οργανιςμοφ (πρϊτθσ 

εγγραφισ) 
 

Αυτόματα από 

ςφςτημα (WS_ΤΕΕΕΠ) 

 

Επωνυμία Οργανιςμοφ 

(Σρζχουςα) 
 

Αυτόματα από 

ςφςτημα  

(WS_ΤΕΕΕΠ) 

Αυτόματα από 

ςφςτημα  (WS_A) 

Αρικμόσ Εγγραφισ Οργανιςμοφ  

Αυτόματα από 

ςφςτημα  

(WS_ΤΕΕΕΠ) 

Αυτόματα από 

ςφςτημα  (WS_A) 

Ημερομθνία ίδρυςθσ  

Αυτόματα από 

ςφςτημα  

(WS_ΤΕΕΕΠ) 

Καταχωρίςτε 

Είδοσ Οργανιςμοφ  

Αυτόματα από 

ςφςτημα  

(WS_ΤΕΕΕΠ) 

καταχωρίςτε 

Email 
Αυτόματα από ςφςτημα  

(WS_A) 

Αυτόματα από 

ςφςτημα  (WS_A) 

Αυτόματα από 

ςφςτημα  (WS_A) 

 

*  ΣΕΕΕΠ - Σμιμα Εφόρου Εταιρειϊν και Επίςθμου Παραλιπτθ 

* WS – Web Service (θλεκτρονικι διαςφνδεςθ) 

http://www.mcit.gov.cy/drcor
http://www.mcit.gov.cy/drcor
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Προφίλ – Βήμα 2 – τοιχεία προςϊπου-επιχείρηςησ 

 

Εικόνα 17 – Προφίλ - Βήμα 2 –ςτοιχεία προςϊπου - επιχείρηςησ 

 

Προφίλ – Βήμα 3 – τοιχεία επικοινωνίασ 

 

Εικόνα 18 –προφίλ -Βήμα 3 – ςτοιχεία επικοινωνίασ 
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Προφίλ – Βήμα 4 – Σομείσ Δραςτηριότητασ NACE 

 

Εικόνα 19 –Προφίλ - Βήμα 4 – τομείσ δραςτηριότητασ επιχείρηςησ - Nace 

Για να καταχωριςετε ζνα τομζα δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ ςασ (Nace) κα πρζπει να 

επιλζξετε από τισ επιλογζσ ςτο (1), να πατιςετε «φφλαξθ» ςτο (2) και θ εγγραφι κα εμφανιςτεί 

καταχωρθμζνθ ςτον πίνακα ςτο (3) τθσ εικόνασ πιο πάνω. Κάκε καταχϊρθςθ μπορεί να διορκωκεί ι 

να διαγραφεί μζςω των αντίςτοιχων κομβίων ςτο δεξιό μζροσ του πίνακα. 

Η ςιμανςθ « » αφορά ςε ςφνδεςμο πρόςκετθσ πλθροφόρθςθσ για τθν υπό αναφορά 

ενότθτα/πεδίο αίτθςθσ. 

 

Προφίλ – Βήμα – 5 – Οικονομικά τοιχεία Επιχείρηςησ 

 

Εικόνα 20 – Προφίλ - Βήμα 5 – Οικονομικά τοιχεία Επιχείρηςησ 



Εγχειρίδιο Χριςθσ θλεκτρονικοφ Τςτιματοσ Χεδίων ΧΟρθγιϊν fundingApps του ΤΕΕΒ 

16 / 30 
 

το Βιμα 5 (Οικονομικά ςτοιχεία) κα πρζπει να ςυμπλθρϊςτε τον πίνακα όπου απαιτείται. 

 

Προφίλ – Βήμα – 6 – Επιςυναπτόμενα 

 

Εικόνα 21 – Προφίλ - Βήμα 6 πίνακασ επιςφναψησ δικαιολογητικϊν   

ε αυτό το Βιμα κα πρζπει να επιςυνάψετε όλα τα απαιτοφμενα Δικαιολογθτικά/ Πιςτοποιθτικά 

για ΠΡΟΦΙΛ ΑΙΣΗΣΗ όπωσ αυτά κακορίηονται ςτα ζγγραφα χεδίων (Οδθγόσ/Κατάλογοσ 

Δικαιολογθτικϊν). Σα ςυνθμμζνα πρζπει να είναι τθσ μορφισ PDF και να μθν υπερβαίνουν το 

μζγεκοσ (ανά αρχείο) που κακορίηεται ςτο ςφςτθμα. Σα ανϊτατα όρια μεγζκουσ (MB) 

επιςυναπτομζνων (ανά αρχείο και ςυνολικά για όλα τα αρχεία) ςτο ΠΡΟΦΙΛ και ςτισ εκάςτοτε 

ΑΙΣΗΕΙ (προκθρφξεισ ςχεδίων) δυνατόν να διαφζρει ανά περίπτωςθ – και κα κακορίηεται μζςα 

από τθν διεπαφι του ςυςτιματοσ. 

Για να επιςυνάψετε αρχείο κα πρζπει να ακολουκιςετε τθ ροι που φαίνεται ςτθν πιο πάνω εικόνα 

(1) – (4). 

1 – πατιςτε ςτο κομβίο “browse” για να επιλζξετε μζςω browsing το αρχείο που επικυμείτε να 

επιςυνάψετε. 

2 –για κάκε αρχείο που κα επιςυνάψετε κα πρζπει να καταχωριςετε ςφντομη περιγραφή  

3- όταν ολοκλθρωκοφν τα 1 και 2 τότε πρζπει να πατιςετε «επιςφναψθ αρχείου» για να το 

επιςυνάψετε (όπωσ φαίνεται ςτο (3). 

4- όταν ολοκλθρωκεί θ επιςφναψθ ενόσ αρχείου εμφανίηεται ςχετικόσ ςφνδεςμοσ όπωσ φαίνεται 

ςτο (4) ςτθν πιο πάνω εικόνα – ςε περίπτωςθ που δεν εμφανιςτεί ο ςχετικόσ ςφνδεςμοσ 

ςυνθμμζνου τότε θ διαδικαςία επιςφναψθσ δεν ζχει ολοκλθρωκεί. 

Πατϊντασ πάνω ςτο ςφνδεςμο μπορείτε να ανοίξετε το επιςυναπτόμενο αρχείο. Πατϊντασ 

«διαγραφι» να το διαγράψετε.  Για κάκε απαιτοφμενο δικαιολογθτικό μπορείτε να επιςυνάψετε  

πζραν του ενόσ αρχείου – όπου αυτό απαιτείται. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα 

επιςυναπτόμενα παρζχονται ςτισ ςχετικζσ ςελίδεσ μζςα από τθν διεπαφι του ςυςτιματοσ – τόςο 

ςτα ςυνθμμζνα Προφίλ όςο και ςτθν ενότθτα ςυνθμμζνων αίτθςθσ.  
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Προφίλ – Βήμα -7 – Τπεφθυνεσ Δηλϊςεισ Αιτητή και Ολοκλήρωςη Προφίλ 

Αφοφ ολοκλθρϊςετε τθν ςυμπλιρωςθ ςτοιχείων και επιςυναπτομζνων ςτο Προφίλ - τότε μπορείτε 

να ολοκλθρϊςετε τθν διαδικαςία καταχϊρθςθσ προφίλ από το βιμα 7 ςτο οποίο απαιτείται θ 

αποδοχι/ςυγκατάκεςθ ςασ ςε ςχζςθ με τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ςτο Προφίλ. Αφοφ επιλεγοφν όλα 

τα απαραίτθτα κουτάκια (checkboxes) τότε είναι εφικτό να πατιςετε καταχϊρθςθ του προφίλ ςασ. 

 

Εικόνα 22 - Βήμα 7 

Πατϊντασ ςτο κομβίο «Καταχϊρθςθ Προφίλ» διενεργείται αυτόματα ζλεγχοσ ςε ςχζςθ με τα 

καταχωρθμζνα ςτοιχεία προφίλ και τισ απαιτιςεισ ςτοιχείων ςτο ςφςτθμα. Επιςθμαίνεται ότι ο 

ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ, είναι βοθκθτικόσ και περιορίηεται για επιβεβαίωςθ οριςμζνων 

παραμζτρων ορκότθτασ/πλθρότθτασ και δεν αναιρεί την αποκλειςτική ευθφνη του αιτητή για 

ορθότητα και πληρότητα ςτοιχείων. ε περίπτωςθ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ του προφίλ ςασ, τότε θ 

κατάςταςθ προφίλ τίκεται ςε «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ». ε αντίκετθ περίπτωςθ  ι ςε περίπτωςθ 

διενζργειασ οποιαςδιποτε αλλαγισ ςτα ςτοιχεία του Προφίλ, θ κατάςταςθ προφίλ τίκεται ξανά ςε 

«Πρόχειρα Καταχωρημζνο». 

Επιςθμαίνεται ότι για να μπορείτε να υποβάλετε αίτθςθ μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ, θ 

κατάςταςθ του Προφίλ χριςτθ/αιτθτι πρζπει απαραίτητα να είναι ςε κατάςταςη 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ». Οι πλθροφορίεσ που καταχωροφνται ςτο Προφίλ δφναται να 

επικαιροποιοφνται με δικι ςασ ευκφνθ μζςα από το ςφςτθμα. Σα τρζχοντα ςτοιχεία προφίλ αφοφ 

καταχωρθκοφν κα μεταφζρονται αυτόματα ςτισ αιτιςεισ που δθμιουργείτε ςτο ςφςτθμα και κα 

φυλάγονται μαηί με τθν αίτθςθ κάκε φορά που αίτθςθ υποβάλλεται επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα. 
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3.3.1.2. ΓΙΔΟΠΟΙΗΓΙ (NOTIFICATIONS) 

τθν ενότθτα αυτι φαίνονται όλεσ οι ειδοποιιςεισ ςασ μζςω του ςυςτιματοσ 

αναφορικά με τθν πρόοδο τθσ υποβεβλθμζνθσ αίτθςισ ςασ. 

 

Εικόνα 23 - Οι Ειδοποιήςεισ μου 

 

4. ΟΙ ΑΙΣΗΓΙ ΜΟΤ 

 

τθν ενότθτα «Οι Αιτιςεισ μου» εμφανίηονται όλεσ οι αιτιςεισ ςτισ οποίεσ ζχετε πρόςβαςθ 

–είτε ωσ ςυντονιςτισ (χριςτθσ αρχικοποίθςθσ) είτε ωσ εταίροσ (κατόπιν πρόςκλθςθσ από 

ςυντονιςτι αίτθςθσ) είτε ωσ υνεργάτθσ/ςφμβουλοσ (agent – κατόπιν πρόςκλθςθσ από 

ςυντονιςτι αίτθςθσ). 

 

Εικόνα 24 - Οι αιτήςεισ μου 

τθν ενότθτα «Οι Αιτιςεισ μου» φαίνεται θ κατάςταςθ των αιτιςεων ςασ με τισ πλθροφορίεσ 

(ςτιλεσ) που φαίνονται ςτθν εικόνα πιο πάνω.  Για κάκε αίτθςθ ςε κατάςταςθ «πρόχειρθσ 

αποκικευςθσ»  παρζχεται θ δυνατότθτα «Επεξεργαςίασ», «Εκτφπωςθσ» ι «Διαγραφισ» τθσ  μζςω 

των αντίςτοιχων κομβίων που φαίνονται ςτθ ςτιλθ «ενζργεια» ςτθν εικόνα πιο πάνω. Για τισ 

υποβεβλθμζνεσ αιτιςεισ μόνο θ ενζργεια «Εκτφπωςθ» είναι δυνατι. 

Η διαδικαςία επεξεργαςίασ (ςυμπλιρωςθσ) μία αίτθςθσ διζπεται από τον ςχεδιαςμό και τισ 

λειτουργικότθτεσ που περιζχονται ςε κάκε αίτθςθ οι οποίεσ εξατομικεφονται ςε επίπεδο 

προκιρυξθσ χεδίου αίτθςθσ. Για ςκοποφσ παρουςίαςθσ των βαςικϊν ι/και τυποποιθμζνων 

λειτουργιϊν κατά τθν επεξεργαςία και υποβολι μίασ αίτθςθσ παρατίκεται παράδειγμα αίτθςθσ με 

βάςθ το χζδιο Ψθφιακισ Αναβάκμιςθσ των Επιχειριςεων (1θ προκιρυξθ) ςτθν ενότθτα 

«υμπλήρωςη και Τποβολή Αίτηςησ» πιο κάτω. 
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4.1.1.1. ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΓΙ ΜΟΤ 

 

Εικόνα 25 - Οι προςκλήςεισ μου 

τθν ενότθτα «Οι προςκλιςεισ μου» εμφανίηονται όλεσ οι προςκλιςεισ που ζχετε λάβει για 

ςυμμετοχι ςε αίτθςθ – είτε ωσ εταίροσ (κατόπιν πρόςκλθςθσ από ςυντονιςτι αίτθςθσ) είτε 

ωσ υνεργάτθσ/φμβουλοσ (Agent – κατόπιν πρόςκλθςθσ από ςυντονιςτι αίτθςθσ) και για 

τισ οποίεσ εκκρεμεί ενζργεια (με κατάςταςθ «ςε αναμονι» για ενζργεια «αποδοχισ» ι 

«απόρριψθσ») – όπωσ φαίνεται ςτα αντίςτοιχα κομβία (βλζπε το βζλοσ). 

Επιςθμαίνεται ότι: 

1. υντονιςτισ ςε μία αίτθςθ είναι ο χριςτθσ που τθν δθμιουργεί (χριςτθσ 

αρχικοποίθςθσ) 

2. υνεργάτθσ/εταίροσ ςε μία αίτθςθ αφορά χριςτθ που ςυμμετζχει ςτθν αίτθςθ ωσ 

ςυνεργάτθσ/εταίροσ/αιτθτισ (όπου θ προκιρυξθ υποςτθρίηει ςυνεργατικό ςχιμα 

αιτθτϊν) 

3. φμβουλοσ ςε μία αίτθςθ αφορά εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργάτθ για ςκοποφσ παροχισ 

ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε αίτθςθ με πρόςβαςθ ςτθν αίτθςθ για επεξεργαςία 

αίτθςθσ ι/και καταχϊρθςθ ςτοιχείων. Η πρόςβαςθ ςε αίτθςθ ωσ ‘ςφμβουλοσ’ 

φαίνεται ςτθ ςτιλθ «isAgent» και ζχει περιοριςμοφσ ωσ προσ τισ δυνατότθτεσ και 

ενζργειεσ που μπορεί να διενεργιςει ςε αυτι - δεν επιτρζπεται θ Τπογραφι 

(θλεκτρονικι διλωςθ ταυτοποιθμζνου χριςτθ) και θ οριςτικι υποβολι αίτθςθσ. 
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4.1.2. ΥΓΔΙΑ ΥΟΡΗΓΙΧΝ 
 

 

Εικόνα 26 - χζδια Χορηγιϊν 

τθν ενότθτα «χζδια Χορθγιϊν» φαίνονται οι ανοικτζσ προκθρφξεισ χεδίων Χορθγιϊν  - ιτοι, οι 

προκθρφξεισ χεδίων όπου δφναται να υποβάλλονται αιτιςεισ μζςω του υςτιματοσ. 

Πατϊντασ «χζδια Χορθγιϊν» μπορείτε να δείτε τισ ανοικτζσ προκθρφξεισ. 

Πατϊντασ ςε μία ανοικτι προκιρυξθ βλζπετε τισ επιλογζσ «Πλθροφορίεσ» και «Νζα Αίτθςθ». 

Η επιλογι «Πλθροφορίεσ» παρακζτει ςφνδεςμο ςτθν ιςτοςελίδα προκιρυξθσ του χεδίου 

(ιςτοςελίδα του ΤΕΕΒ) όπου βρίςκονται αναρτθμζνα και όλα τα ζγγραφα τθσ Προκιρυξθσ του 

χεδίου. 

Με τθν επιλογι «Νζα Αίτθςθ» μπορείτε να αρχικοποιιςετε νζα θλεκτρονικι αίτθςθ για τθν εν λόγω 

ανοικτι προκιρυξθ χεδίου Χορθγιϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι ο Χριςτθσ αρχικοποίθςθσ μίασ αίτθςθσ είναι ο χριςτθσ που τθν δθμιουργεί και 

ορίηεται αυτόματα και ωσ υντονιςτισ αίτθςθσ. 

Η διαδικαςία, ροι και γενικό πλαίςιο δθμιουργίασ, επεξεργαςίασ και υποβολισ μίασ αίτθςθσ ςτο 

ςφςτθμα περιγράφετε αναλυτικά ςτθν ενότθτα «ςυμπλιρωςθ και υποβολι αίτθςθσ για 

προκιρυξθ/χζδιο» μζςω του ςυςτιματοσ για τθν εκάςτοτε προκιρυξθ. 
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4.1.3. HELPDESK  
 

Για υποβολι ερωτιματοσ μζςω του HelpDesk του υςτιματοσ, ςτο αριςτερό-πλαϊνό μενοφ πατιςτε 

«HelpDesk» για να δείτε τισ επιλογζσ μενοφ HelpDesk – όπωσ φαίνονται ςτθν πιο κάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 27 - HelpDesk 

Για αποςτολι νζου ερωτιματοσ, ςτο αριςτερό πλαίςιο, πατιςτε «Αποςτολι Ερωτιματοσ». 

τθν οκόνθ που εμφανίηεται «Αποςτολι Ερωτιματοσ» μπορείτε να υποβάλετε ερϊτθμα 

ςυμπλθρϊνοντασ τα πεδία που φαίνονται ςτθν πιο κάτω οκόνθ και ςτθ ςυνζχεια να πατιςετε 

«αποςτολι». 

 

Εικόνα 28  HelpDesk 
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Γηα λα δείηε ηα εηζεξρόκελα, ζην αξηζηεξό πιαίζην, παηήζηε «Δηζεξρόκελα» 

 

Εικόνα 29 HelpDesk 

από απηή ηελ νζόλε κπνξείηε λα αλνίμεηε (παηώληαο «άλνηγκα») ή λα δηαγξάςεηε 

(παηώληαο «δηαγξαθή») έλα εηζεξρόκελν εξώηεκα. 

Γηα λα δείηε ηα εμεξρόκελα κελύκαηα, ζην αξηζηεξό πιαίζην, παηήζηε «Δμεξρόκελα» 

 

 

 

Εικόνα 30 HelpDesk 

από απηή ηελ νζόλε κπνξείηε λα αλνίμεηε, παηώληαο «άλνηγκα», ή λα δηαγξάςεηε, παηώληαο 

«δηαγξαθή», έλα εμεξρόκελν εξώηεκα. 
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4.1.4. ΒΟΗΘΗΣΙΚΑ – ΓΞΟΔΟ 
 

Γηα λα απνζπλδεζείηε από ην ζύζηεκα, ζην αξηζηεξό-πιατλό κελνύ παηήζηε «Βνεζεηηθά – 

Έμνδνο» θαη αθνινύζσο «Απνζύλδεζε» γηα λα απνζπλδεζείηε από ην Σύζηεκα. 

 

Εικόνα 31 - Ζξοδοσ 
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5. ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ 
 

Κάκε αίτθςθ είναι εξατομικευμζνθ ςτισ ανάγκεσ και πρόνοιεσ τθσ εκάςτοτε προκιρυξθσ χεδίου. Για 

ςκοποφσ παρουςίαςθσ των βαςικϊν ι/και τυποποιθμζνων λειτουργιϊν (και οκονϊν ςτο ςφςτθμα) 

για τθν δθμιουργία, ςυμπλιρωςθ και υποβολι μίασ αίτθςθσ παρατίκενται τα πιο κάτω 

αποςπάςματα από τθν αίτθςθ Ψθφιακισ Αναβάκμιςθσ των Επιχειριςεων (1θ προκιρυξθ).  

ημειϊνεται ότι η διαδικαςία ςυμπλήρωςησ ςτοιχείων και υποβολήσ τησ αίτηςησ  παρατίθεται 

με αναλυτική καθοδήγηςη ςε κάθε βήμα ςτο Τπόδειγμα αίτηςησ τησ εκάςτοτε προκήρυξησ το 

οποίο περιλαμβάνεται ςτα επίςημα ζγγραφα τησ προκήρυξησ. 

 

 

Για να δημιουργήςετε μία νζα αίτηςη κα πρζπει να μεταβείτε ςτο αριςτερό πλαίςιο ςτθν ενότθτα 

χζδια Χορθγιϊν και να εντοπίςετε τισ ‘ανοικτζσ’ προκθρφξεισ χεδίων Χορθγιϊν. τθν ενότθτα 

χζδια Χορθγιϊν εμφανίηονται μόνο οι προκθρφξεισ για τισ οποίεσ παρζχεται θ δυνατότθτα 

υποβολισ αίτθςθσ.  

 

5.1. ΑΙΣΗΗ - ΒΗΜΑ 1 
 

Πατϊντασ «Νζα Αίτθςθ» ςτο αριςτερό πλαίςιο (χζδια Χορθγιϊν –Ψθφιακι Αναβάκμιςθ ςτθν πιο 

πάνω εικόνα) μεταβαίνετε ςτθν οκόνθ που φαίνεται πιο κάτω – Βιμα 1.  Η αίτθςθ δθμιουργείται 

αφοφ πατιςετε ςτο κομβίο «Δημιουργία Νζασ Αίτηςησ» (όπωσ φαίνεται ςτο (1) – και 

αρχικοποιείται ςτο ςφςτθμα με τθν ενθμζρωςθ πεδίων όπωσ φαίνεται ςτο (2). Σα ςτοιχεία που 

φαίνονται ςτο ςθμείο (2) – Βιμα 1 ενθμερϊνονται αυτόματα από το ςφςτθμα. 
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Η διαδικαςία ςυμπλιρωςθσ τθσ αίτθςθσ αφοφ αρχικοποιθκεί από τον υντονιςτι αίτθςθσ φαίνεται 

από τθν οριηόντια μπάρα ςτθν οποία ςυνοψίηονται όλα τα βιματα για ςυμπλιρωςθ και υποβολι 

τθσ αίτθςθσ. ε κάκε βιμα παρζχεται ςχετικι κακοδιγθςθ για τθν ςυμπλιρωςθ των πεδίων 

αίτθςθσ.  

Κάκε νζα αίτθςθ λαμβάνει μοναδικό αρικμό αναφοράσ (αρικμόσ προ-αίτθςθσ). Με τθν οριςτικι 

υποβολι τθσ αίτθςθσ λαμβάνει μοναδικό Αρικμό Φακζλου, θμερομθνία οριςτικισ υποβολισ 

αίτθςθσ και θ κατάςταςθ τθσ αίτθςθσ τίκεται ωσ «ΤΠΟΒΛΗΜΕΝΗ». Αιτιςεισ που δεν υποβάλλονται 

δεόντωσ μζςα από το ςφςτθμα δεν κα λαμβάνονται υπόψθ για ςκοποφσ αξιολόγθςθσ για χορθγία. 

τθν αίτθςθ Ψθφιακισ Αναβάκμιςθσ των Επιχειριςεων υπάρχουν 15 βιματα όπωσ φαίνονται ςτθν 

πιο κάτω εικόνα. Σο τρζχον βιμα εμφανίηεται κάτω από τθν οριηόντια μπάρα ςτο ςθμείο που 

φαίνεται το  βζλοσ. 

 

Για να μεταβείτε ςε ζνα ςυγκεκριμμζνο βιμα τθσ αίτθςθσ κα πρζπει να πατιςετε ςτο αντίςτοιχο 

βιμα.# τθσ οριηόντιασ μπάρασ. Εναλλακτικά, από τθν οκόνθ του τρζχοντοσ βιματοσ μπορείτε να 

μεταβαινετε ςτο «επόμενο» ι «προηγοφμενο» βιμα πατϊντασ ςτα αντίςτοιχα κομβία που 

βρίςκονται ςτο κάτω δεξιά μζροσ τθσ ςελίδασ κάκε βιματοσ -  όπωσ φαίνεται  πιο κάτω. 
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5.2. ΒΗΜΑ 2- ΥΗΜΑ ΤΝΓΡΓΑΣΧΝ/ΤΜΒΟΤΛΧΝ 
 

ε περίπτωςθ που επικυμείτε να εξουςιοδοτιςετε «φμβουλο/Agent» για ςυμπλιρωςθ τθσ 

αίτθςθσ μπορείτε να το κάνετε από αυτι τθν ενότθτα αποςτζλλοντασ ςχετικι πρόςκλθςθ 

ςφμβουλου/Agent – απαιτείται να καταχωριςετε το  “Profile ID ΑΡΙΑΔΝΗ» και το «email» του 

ςυνεργάτθ ςασ (ςθμείο (1) ςτθν πιο κάτω εικόνα) ο οποίοσ πρζπει απαραίτθτα να ζχει 

ταυτοποιθμζνο λογαριαςμό ςτθν Αριάδνθ, και να επιλζξετε το κουτάκι (checkbox) «Agent» 

(φαίνεται με κφκλο ςτθν εικόνα) και ςτθ ςυνζχεια να πατιςετε «Προςκικθ νζου ςυνεργάτθ» 

(ςθμείο (2)) για να του αποςταλεί  ςχετικι πρόςκλθςθ/εξουςιοδότθςθ. 

 

Ο παραλιπτθσ κα λάβει ςχετικι ενθμζρωςθ μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ καλϊντασ τον να 

ειςζλκει ςτο ςφςτθμα (μζςω LogIn) για να αποδεχτεί ι να απορρίψει μία πρόςκλθςθ (θ ενζργεια 

αυτι μπορεί να υλοποιθκεί από το Αριςτερό πλαίςιο (μενοφ) ςτον ςφνδεςμο “My Dashboard” ->  

«Οι προςκλιςεισ μου» – όπωσ αναφζρεται ςε προθγοφμενθ ενότθτα. 

Οι προςκλιςεισ που αποςτζλλονται για μία αίτθςθ φαίνονται ςτο ςθμείο (3) τθσ πιο πάνω εικόνασ 

και οι προςκλιςεισ που γίνονται αποδεκτζσ φαίνονται ςτο «χιμα υνεργατϊν» ςτο ςθμείο (3) – 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυντονιςτι (χριςτθ που αρχικοποίθςε τθν αίτθςθ). 

Με τθν αποςτολι πρόςκλθςθσ «υνεργάτθ/Agent» εξουςιοδοτείτε τον ςυγκεκριμζνο χριςτθ να 

ειςζρχεται ςτθν αίτθςθ και να προβαίνει ςε εγγραφζσ/διορκϊςεισ/ διαγραφζσ επί του 

περιεχομζνου αυτισ. Επιςθμαίνεται ότι θ πρόςβαςθ/δυνατότθτεσ που ζχει ζνασ 

«φμβουλοσ/Αgent» περιορίηεται ΜΟΝΟ ςε εγγραφζσ/διορκϊςεισ ςτο περιεχόμενο τθσ αίτθςθσ και 

ΔΕΝ ζχει εξουςιοδότθςθ να κάνει ΟΡΙΣΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ αίτθςθσ. Η υποβολι αίτθςθσ γίνεται ΜΟΝΟ 

από τον ΑΙΣΗΣΗ με αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν ορκότθτα και εγκυρότθτα του περιεχομζνου τθσ 

αίτθςθσ τθν οποία υποβάλλει. 
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5.3. ΒΗΜΑ 3 – ΣΟΙΥΓΙΑ ΑΙΣΗΣΗ 
 

Σο Βιμα 3 αφορά ςε ςτοιχεία αιτθτι (επιχείρθςθσ) όπωσ φαίνεται ςτθν πιο κάτω εικόνα. 

Πατϊντασ ςε κάκε υποενότθτα εμφανίηονται αναλυτικά όλα τα πεδία για καταχϊρθςθ. ε κάκε 

ενότθτα παρζχεται ςχετικι κακοδιγθςθ. τοιχεία που τθροφνται ςτισ «Πλθροφορίεσ Προφίλ» 

του λογαριαςμοφ ςασ φορτϊνονται αυτόματα ςτθν αίτθςθ και δεν υπόκεινται ςε επεξεργαςία 

μζςα από τισ οκόνεσ τθσ αίτθςθσ. Ενδεχόμενεσ αλλαγζσ επικαιροποίθςθσ τζτοιων ςτοιχείων κα 

πρζπει να γίνονται ςτθν ενότθτα «Πλθροφορίεσ Προφίλ» από το My Dashboard και κα 

μεταφζρονται αυτόματα μζςα ςτθν αίτθςθ. 

 

Οη ελόηεηεο ζε θάζε βήκα ηεο αίηεζεο θαίλνληαη αλαιπηηθά ζην ζρεηηθό ππόδεηγκα αίηεζεο 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα επίζεκα έγγξαθα ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο. 

 

5.4. ΒΗΜΑ 13 – ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΓΠΙΤΝΑΦΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 
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Εμφανίηονται 3 ενότθτεσ για ςυνθμμζνα αίτθςθσ (Α, Β, Γ).  

Η ενότητα Α αφορά ςε δικαιολογθτικά που επιςυνάπτονται ςτο Προφίλ και μεταφζρονται 

αυτόματα ςτθν αίτθςθ.  Επικαιροποίθςθ/Αλλαγζσ/ Προςκικεσ γίνονται μόνο από το ΠΡΟΦΚΛ  

και μεταφζρονται ςτθν αίτθςθ (αυτόματα). 

 

Η ενότητα Β αφορά ςε κατάλογο απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν με βάςθ τθ ςυμπλθρωμζνθ 

αίτθςθ (απαιτοφμενα δικαιολογθτικά με βάςθ τθ ςυμπλθρωμζνθ αίτθςθ) 

 

Εικόνα 22 – πίνακασ επιςφναψησ δικαιολογητικϊν αίτηςησ (πίνακασ Β) 

τον πίνακα (Β) παρατίκενται (δυναμικά) τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται με βάςθ τα ςτοιχεία 

που ζχουν δθλωκεί ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ. Για κάκε δικαιολογθτικό που απαιτείται κα πρζπει να 

κάνετε νζα επιςφναψθ (ςθμείο (1) ςτθν πιο πάνω εικόνα)  ι ςυςχζτιςθ με υφιςτάμενο ςυνθμμζνο 

(ςθμείο (2) ςτθν πιο πάνω εικόνα). ε περίπτωςθ που κάποιο απαιτοφμενο παραςτατικό δεν 

καταγράφεται ςτουσ πίνακεσ Α και Β, κα πρζπει να επιςυναφκεί ςτον πίνακα Γ «ΕΠΙΤΝΑΨΗ 

ΠΡΟΘΕΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ». 

Η ενότητα Γ παρζχει τθ δυνατότθτα ςτον αιτθτι να επιςυνάψει οποιοδιποτε δικαιολογθτικό 

απαιτζιται, με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ/χεδίου, και το οποίο δεν περιλαμβάνεται 

ςτον πίνακα απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ςτθν ενότθτα Β. 
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5.5. ΒΗΜΑ 14 – ΈΛΓΓΥΟ ΟΡΘΟΣΗΣΑ ΑΙΣΗΗ 
 

 

 

 

 

Αφοφ ςυμπλθρϊςετε τθν αίτθςθ με όλα τα απαιτοφμενα επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά πατιςτε 

«Ζλεγχοσ» για ζλεγχο των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ.  

Επιςθμαίνεται ότι ο ζλεγχοσ ορκότθτασ του ςυςτιματοσ, είναι βοθκθτικόσ για επιβεβαίωςθ 

οριςμζνων παραμζτρων ορκότθτασ/πλθρότθτασ τθσ αίτθςθσ και δεν αναιρεί την αποκλειςτική 

ευθφνη του αιτητή για ορθότητα και πληρότητα ςτοιχείων τησ αίτηςησ ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ 

ςτα ζγγραφα χεδίου (Οδηγό χεδίου, κατάλογο δικαιολογητικϊν, ζντυπο αίτηςησ).  

Για να καταςτεί δυνατι θ οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθ απαιτείται επιτυχήσ ολοκλιρωςθ του 

Ελζγχου Ορκότθτασ. 
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5.6. ΒΗΜΑ 15 – ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ 
 

 

 

 

 

Για υποβολι πατιςτε ςτο κομβίο «Τποβολι αίτθςθσ». Επιςθμαίνεται ότι θ υποβολι αίτθςθσ είναι 
οριςτικι. Μετά τθν υποβολι δεν κα ζχετε τθν δυνατότθτα περαιτζρω επεξεργαςίασ ι αλλαγισ τθσ  
αίτθςθσ. Οι αιτθτζσ κα πρζπει απαραίτθτα να επιβεβαιϊςουν τθν επιτυχι υποβολι τθσ 
αίτθςθσ τουσ μζςω λιψθσ θλεκτρονικοφ μθνφματοσ που κα αποςτζλλεται θλεκτρονικά 
(email) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που είναι δθλωμζνθ ςτο ςφςτθμα. 

 


