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1. Διαδικασία Εγγραφής Νομικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών 
της Δ.ΥΠ.Α.  
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών 

είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση (τόσο για την έδρα όσο και για τα υποκαταστήματα) να είναι 

εγγεγραμμένη στο μητρώο εργοδοτών της Δ.ΥΠ.Α. 

 

Για την εγγραφή Νομικού Προσώπου, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης επιλέγει “Συνέχεια” 

 ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία εγγραφής, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση 

του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). 

 

 

 

2. Για την εγγραφή στο σύστημα ως Νομικό Πρόσωπο (Επιχείρηση), ο εξουσιοδοτημένος χρήστης 

επιλέγει από τη λίστα που εμφανίζεται στο βελάκι   , “Νομικό Πρόσωπο (Επιχείρηση)” και στη 

συνέχεια επιλέγει “Επόμενο” . 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Η επιλογή αυτή ισχύει και για περιπτώσεις Ατομικών επιχειρήσεων. 

 

 

 



Σ ε λ ί δ α  | 5 

 

 

                                            
 

3. Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης του Νομικού Προσώπου (Επιχείρηση) θα πρέπει να συμπληρώσει 

την παρακάτω φόρμα για την έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης.  

Σημειώνεται ότι με τους κωδικούς TAXISNET ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί και να συνδεθεί στο 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α eServices IIS  μόνο για μία εγκατάσταση της 

επιχείρησης (έδρα ή υποκατάστημα). Για την εγγραφή επιπλέον εγκαταστάσεων (έδρα ή 

υποκαταστήματα), ο εξουσιοδοτημένος χρήστης θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΚΠΑ2 στο οποίο 

ανήκει η εγκατάσταση σύμφωνα με την ταχυδρομική διεύθυνσή της. 

 

Τα υποχρεωτικά πεδία είναι με κόκκινο αστερίσκο *: 

 Η καταγραφή της επιχείρησης αφορά σε 

 Έδρα στην Ελλάδα 

 Επωνυμία 

 Επωνυμία (ΛΑΤΙΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ) 

 Διακριτικός Τίτλος 

 Νομική Μορφή 

 Είδος Βιβλίων 

 Αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 Επιχείρηση Franchise 

 Επιχείρηση Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 

 Περιγραφή Οικονομικής Δραστηριότητας 

 Κωδικός Αριθμός Κύριας Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 
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Εφόσον συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης επιλέγει το 

κουμπί “Εγγραφή”  προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή της εγκατάστασης της 

επιχείρησης. 

4. Εφόσον ο χρήστης ΔΕΝ θέλει να προχωρήσει στην εγγραφή του στο σύστημα, επιλέγει το 

κουμπί “Ακύρωση Διαδικασίας”   και ακυρώνεται η διαδικασία εγγραφής, 

όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Ως εξουσιοδοτημένος χρήστης νοείται ο ίδιος ο επιχειρηματίας σε περίπτωση Ατομικής 

επιχείρησης, ο διαχειριστής/ νόμιμος εκπρόσωπος επιχείρησης άλλης νομικής μορφής και κάθε 

άλλο φυσικό πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο για τη συναλλαγή της επιχείρησης με τη Δ.ΥΠ.Α. 
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2. Διαδικασία Πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. για 
υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. για Νομικά Πρόσωπα και η υποβολή της 

αίτησης στη δράση «Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών» 

γίνεται ηλεκτρονικά  μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr, σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα: 

 

1. Ο χρήστης από το πεδίο «Κατηγορίες Υπηρεσιών» επιλέγει την καρτέλα «Επιχειρηματική 

Δραστηριότητα», όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη: 

 

 

 

 

2. Στη συνέχεια, ο χρήστης επιλέγει από την αναδυόμενη λίστα την καρτέλα «Απασχόληση 

Προσωπικού», όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη: 

http://www.gov.gr/
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3. Έπειτα, ο χρήστης επιλέγει από την αναδυόμενη λίστα την καρτέλα «Συμμετοχή 

επιχειρήσεων/εργοδοτών σε προγράμματα επιχορηγούμενης απασχόλησης ανέργων», όπως 

φαίνεται στην παρακάτω οθόνη: 
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4. Στην παρακάτω καρτέλα  

 

ο χρήστης έχει τη δυνατότητα: 

Α. επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο  να μεταβεί στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.  

προκειμένου να ενημερωθεί για τα ανοιχτά προγράμματα απασχόλησης. 
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Β. επιλέγοντας  εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 

 

ο χρήστης επιλέγει “Είσοδος Χρήστη στο σύστημα” 

προκειμένου να υποβάλει αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

 

 

5. Στη συνέχεια, ο χρήστης υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο σύστημα με τους 
ακόλουθους τρόπους: 
 

 με Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ  (αφορά μόνο στην έδρα), ή 
 

 με Όνομα χρήστη και Συνθηματικό που αφορά στην Έδρα ή στο Υποκατάστημα της 
επιχείρησης 
 

Α. Για υποβολή αίτησης με Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ, (χρήση 

κωδικών  TAXISNET) θα ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία: 
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 Επιλέγει Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ 

 

 Στην επόμενη οθόνη, ο χρήστης επιλέγει “Είσοδος στη ΑΑΔΕ”  

 

 

 

 Ο χρήστης εισάγει τους κωδικούς TAXISNET, [κωδικό χρήστη (Username), κωδικό πρόσβασης 

(Password)] και επιλέγει το κουμπί “Είσοδος”   προκειμένου να γίνει η 

ταυτοποίηση από το σύστημα της ΑΑΔΕ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 Οι κωδικοί TAXISNET που πρέπει να συμπληρωθούν είναι οι προσωπικοί κωδικοί για 

φυσικό πρόσωπο και οι κωδικοί TAXISNET της επιχείρησης για νομικό πρόσωπο.  
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 Στις περιπτώσεις Ατομικών επιχειρήσεων οι κωδικοί TAXISNET της επιχείρησης είναι οι 

ίδιοι με τους κωδικούς του φυσικού προσώπου.  

 Φυσικό πρόσωπο εγγεγραμμένο ήδη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α., που έχει 

προχωρήσει σε έναρξη Ατομικής επιχείρησης και επιθυμεί να εγγραφεί πλέον ως Νομικό 

Πρόσωπο (Επιχείρηση), δεν μπορεί να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία. ΜΟΝΟ 

για τις περιπτώσεις αυτές, ο χρήστης θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΚΠΑ2, στο οποίο 

ανήκει η Ατομική επιχείρηση σύμφωνα με την ταχυδρομική διεύθυνσή της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η εγγραφή της επιχείρησης και να λάβει κωδικούς εισόδου Δ.ΥΠ.Α. 

 

 

 

 Ο χρήστης επιλέγοντας το κουμπί “Εξουσιοδότηση”   στην επόμενη οθόνη, 

εξουσιοδοτεί τον εξυπηρετητή της Δ.ΥΠ.Α. να προσπελάσει τα στοιχεία του (ΑΦΜ) που 

τηρούνται στην ΑΑΔΕ και να ληφθεί το ΑΦΜ του χρήστη.  

 

 

Β) Για υποβολή αίτησης με Όνομα χρήστη και Συνθηματικό θα ακολουθήσει την παρακάτω 

διαδικασία: 

Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία:  

 Ονομασία Χρήστη και  

 Συνθηματικό 



Σ ε λ ί δ α  | 13 

 

 

                                            
 

και  πατάει το κουμπί “Είσοδος”  
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3. Διαδικασία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 

Μετά την είσοδο στο σύστημα, ο χρήστης στην αρχική οθόνη βλέπει τα βασικά στοιχεία της 
Επιχείρησής του. 

 

 

4. Ενημέρωση των Στοιχείων Μητρώου της Επιχείρησης 
Ο χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώσει/ενημερώσει τα Στοιχεία της επιχείρησής του στο 

Μητρώο πριν την ολοκλήρωση της αίτησής του. Επιλέγει δεξιά την ένδειξη Στοιχεία 
Μητρώου  
 

 
 

 Ο χρήστης μετά την είσοδό του στο Μητρώο, βλέπει στην παρακάτω οθόνη τα στοιχεία 
της επιχείρησής του. Όλα τα πεδία πρέπει να είναι συμπληρωμένα. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν κενά πεδία (όπως στην παρακάτω εικόνα), ο χρήστης πρέπει  να απευθυνθεί στο 
ΚΠΑ2 στο οποίο υπάγεται η επιχείρηση (Έδρα ή Υποκατάστημα) προκειμένου να 
συμπληρωθούν όλα  τα πεδία, οπωσδήποτε πριν την ολοκλήρωση της αίτησής του. 
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       Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των κενών πεδίων, υφίσταται λόγος απόρριψης της 
αίτησης.  

  

 
 

Την ίδια διαδικασία ακολουθεί ο χρήστης και για τα Υποκαταστήματα, σε περίπτωση που 
διαπιστώσει την ύπαρξη κενών στο μητρώο τους. 
 

 
 

Σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να επιστρέψει  στην προηγούμενη οθόνη πατάει το 

κουμπί Επιστροφή στα στοιχεία Μητρώου  
 

 
  

 
       Ο χρήστης επιλέγει  το κουμπί Επιλογή Έδρας/Υποκαταστήματος 

 και μεταβαίνει  στην επόμενη οθόνη. 
  

Στη συνέχεια, πατώντας το βελάκι  επιλέγει από λίστα τα υποκαταστήματα προκειμένου 
να συμπληρώσει τα τυχόν κενά  στο μητρώο τους.  
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 Όλα τα πεδία πρέπει να είναι συμπληρωμένα. Σε περίπτωση που υπάρχουν κενά πεδία, 
θα πρέπει αυτά να συμπληρωθούν, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 
 
 
 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση να έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του Μητρώου, τόσο 
για την έδρα όσο και για τα υποκαταστήματα.  

 
Αφού ο χρήστης επικαιροποιήσει τα στοιχεία του μητρώου, θα πρέπει να επιλέξει δεξιά 

τον Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας προκειμένου να ελέγξει τους Κ.Α.Δ. της επιχείρησης 
(της έδρας ή του υποκαταστήματος). 
 

 
 

Με την επιλογή του Κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητας, ο χρήστης μεταβαίνει στην 

επόμενη οθόνη, όπου πατώντας το κουμπί Προσθήκη  μπορεί να προσθέσει νέο 
Κ.Α.Δ.  ή να διαγράψει έναν ήδη υπάρχων Κ.Α.Δ. 
 



Σ ε λ ί δ α  | 17 

 

 

                                            
 

 
 

Ο χρήστης πατώντας το κουμπί Προσθήκη  όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα,  μπορεί να κάνει προσθήκη του Κ.Α.Δ. 
 
 

 
 

Τα υποχρεωτικά πεδία συμπλήρωσης επισημαίνονται με την ένδειξη του κόκκινου 
αστερίσκου * και είναι το πεδίο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), το πεδίο Στατιστική 
ταξινόμηση Κλάδου Οικ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ) και το πεδίο Ημ/νία Έναρξης Ισχύος. 
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Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει από λίστα πατώντας το βελάκι , να συμπληρώσει  

το νέο Κ.Α.Δ. και στη συνέχεια επιλέγοντας το εικονίδιο του ημερολογίου   να  
καταχωρήσει την Ημ/νία Έναρξης Ισχύος .  

Με το κουμπί Αποθήκευση  ο χρήστης καταχωρεί τα δεδομένα του νέου 

Κ.Α.Δ., ενώ με το κουμπί Ακύρωση      ο χρήστης ακυρώνει τις εγγραφές και 
γυρίζει στην προηγούμενη οθόνη. Σε περίπτωση που είναι κύριος Κ.Α.Δ. τσεκάρει το κουτάκι 

 που γράφει ΝΑΙ  
 

 
Ο χρήστης όταν βλέπει την οθόνη Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας μπορεί να 

επιλέξει το φακό   για  να επεξεργαστεί έναν ήδη υπάρχων κωδικό, στην περίπτωση που 
διαπιστώσει ότι υπάρχει λάθος  στην καταχώρηση. 

 
 

  

Ο χρήστης έχει τρεις επιλογές πατώντας το φακό στον Κ.Α.Δ. που έχει επιλέξει να 
τροποποιήσει: 
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Το κουμπί Ακύρωση  δίνει τη δυνατότητα επιστροφής του χρήστη στην 
προηγούμενη οθόνη και  μη καταχώρησης οποιασδήποτε αλλαγής. 

Το κουμπί Διαγραφή  δίνει τη δυνατότητα διαγραφής του Κ.Α.Δ. που έχει 
επιλέξει ο χρήστης. 

Το κουμπί Αποθήκευση   οριστικοποιεί  οποιαδήποτε αλλαγή έχει κάνει ο 
χρήστης.  

 
Ο χρήστης αφού επιλέξει οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες (Ακύρωση ή 

Διαγραφή ή Αποθήκευση) επιστρέφει στην παρακάτω εικόνα: 
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Στη συνέχεια, ο χρήστης πατώντας την ένδειξη Αρχική επιστρέφει στην Αρχική εικόνα και 
επιλέγει το κουμπί δεξιά ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ, για την περαιτέρω επικαιροποίηση του 
μητρώου του (εφόσον κρίνεται απαραίτητο). 

 
 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο χρήστης επικαιροποιεί τα Μέλη-Νόμιμους 
εκπροσώπους της επιχείρησης επιλέγοντας το πεδίο Μέλη-Νόμιμοι Εκπρόσωποι.  
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Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τις υπάρχοντες εγγραφές με τη χρήση του 

φακού  
 

 
 

 
Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία που υπάρχουν με την 

ένδειξη του κόκκινου αστερίσκου *  
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Το κουμπί Ακύρωση  δίνει τη δυνατότητα επιστροφής του χρήστη στην 
προηγούμενη οθόνη και  μη καταχώρησης οποιασδήποτε αλλαγής. 

Το κουμπί Διαγραφή  δίνει τη δυνατότητα διαγραφής της εγγραφής που 
έχει επιλέξει ο χρήστης. 

Το κουμπί Αποθήκευση   οριστικοποιεί  οποιαδήποτε αλλαγή έχει κάνει ο 
χρήστης.  

 
Ο χρήστης με την επιλογή του κουμπιού Προσθήκη Μέλους/Νόμιμου Εκπροσώπου  

 έχει τη δυνατότητα να προσθέσει νέο Μέλος ή 
Νόμιμο Εκπρόσωπο. 
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Στο πεδίο Τύπος μέλους μπορεί να επιλέξει εάν είναι μέλος ή Νόμιμος Εκπρόσωπος, και 
συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας. Τα πεδία με την ένδειξη του κόκκινου αστερίσκου * είναι 
υποχρεωτικά. 

 
 

 
 

Το κουμπί Ακύρωση  δίνει τη δυνατότητα επιστροφής του χρήστη στην 
προηγούμενη οθόνη και  μη καταχώρησης οποιασδήποτε αλλαγής. 

Το κουμπί Αποθήκευση   οριστικοποιεί  οποιαδήποτε αλλαγή έχει κάνει ο 
χρήστης.  

  
Ο χρήστης με την επιλογή του κουμπιού Προσθήκη Μετόχου/Εταίρου  

 έχει τη δυνατότητα να προσθέσει νέους Μετόχους ή Εταίρους 
είτε είναι Φυσικά Πρόσωπα, είτε Νομικά Πρόσωπα. Η επιλογή πραγματοποιείται από το 
πεδίο Είδος Προσώπου. 
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Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει υποχρεωτικά τα πεδία που φέρουν την ένδειξη 

του κόκκινου αστερίσκου * όπως φαίνεται στην  παρακάτω εικόνα.  

 

Το κουμπί Ακύρωση  δίνει τη δυνατότητα επιστροφής του χρήστη στην 
προηγούμενη οθόνη και  μη καταχώρησης οποιασδήποτε αλλαγής. 

Το κουμπί Αποθήκευση   οριστικοποιεί  οποιαδήποτε αλλαγή έχει κάνει ο 
χρήστης.  

 
Ο χρήστης με την επιλογή του κουμπιού Προσθήκη Μετόχου/Εταίρου  

Ενιαίας/Συνδεδεμένης  έχει τη δυνατότητα να 
προσθέσει τα στοιχεία Μετόχων ή Εταίρων που συνιστούν με την αρχική 
Ενιαία/Συνδεδεμένη επιχείρηση είτε είναι Φυσικά Πρόσωπα, είτε Νομικά Πρόσωπα. Η 
επιλογή πραγματοποιείται από το πεδίο Είδος Προσώπου. 

 
Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει υποχρεωτικά τα πεδία που φέρουν την ένδειξη 

του κόκκινου αστερίσκου * όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  
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Το κουμπί Ακύρωση  δίνει τη δυνατότητα επιστροφής του χρήστη στην 
προηγούμενη οθόνη και  μη καταχώρησης οποιασδήποτε αλλαγής. 
 

Το κουμπί Αποθήκευση  οριστικοποιεί οποιαδήποτε αλλαγή έχει κάνει ο 
χρήστης.  

 
 
 
Ο χρήστης αφού επικαιροποιήσει το Μητρώο της Επιχείρησης, πατώντας πάνω αριστερά 

την ένδειξη Αρχική επιστρέφει στην Αρχική οθόνη προκειμένου να ξεκινήσει την υποβολή  
της αίτησής του. 
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5. Επιλογή προγράμματος για υποβολή αίτησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 

Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί Αιτήσεις από το μενού δεξιά προκειμένου να υποβάλει 
αίτηση για τα προγράμματα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (εφεξής 
ΕΣΑΑ) 

 

 
 
 
 

Στη συνέχεια πατάει το κουμπί Υποβολή Αίτησης   όπως φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα. 
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6. Οδηγίες Συμπλήρωσης της Αίτησης 
 

Ο χρήστης  από  την καρτέλα  Επιλογή νέας Αίτησης που θέλετε να υποβάλετε  επιλέγει από 
την λίστα το πεδίο  «Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
10.000 ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-30 ΕΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα  
 

 
 
 

6.1  Στοιχεία Καταγραφής αίτησης  

Στην πρώτη οθόνη της αίτησης εμφανίζονται τα Γενικά στοιχεία του Συναλλασσόμενου. Τα 
πεδία αυτά είναι: 

 Α.Μ. ΟΑΕΔ και 

 Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία της επιχείρησης  
Τα ανωτέρω πεδία είναι προσυμπληρωμένα σύμφωνα με τον τρόπο εισόδου του χρήστη 

στο e-services (μέσω ΑΑΔΕ ή με κωδικό πρόσβασης-κλειδάριθμο) και μη επεξεργάσιμα 
 

   

javascript:void(0)
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Στην ένδειξη Στοιχεία καταγραφής αίτησης  βλέπει: 

 Στο πεδίο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ τον τίτλο του προγράμματος στο οποίο αιτείται, ήτοι 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 10.000 ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-30 ΕΤΩΝ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»,  και  

 

 
 Στο πεδίο Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α προς την οποία υποβάλετε την Αίτηση, την υπηρεσία 

ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α. προς την οποία απευθύνει την αίτηση. Ανάλογα με τον τρόπο 
εισόδου του χρήστη στο e-services (μέσω ΑΑΔΕ ή με κωδικό πρόσβασης-κλειδάριθμο), 
εμφανίζεται το αντίστοιχο ΚΠΑ2. 

Η Υπηρεσία στην οποία απευθύνει την αίτηση ο χρήστης, σχετίζεται με τα στοιχεία 
διεύθυνσης της επιχείρησης (έδρας ή υποκαταστήματος), ανάλογα με τον τρόπο 
εισόδου του στο σύστημα e-services (με κλειδάριθμο ή μέσω ΑΑΔΕ). 

 Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιήσει είσοδο στο σύστημα μέσω ΑΑΔΕ, 
εμφανίζεται μόνο το ΚΠΑ2 της έδρας και θα αιτηθεί μόνο για την έδρα.  

 Στην περίπτωση που θέλει να υποβάλει αίτηση μόνο για το υποκατάστημα, θα 
πρέπει να πραγματοποιήσει είσοδο-σύνδεση στο σύστημα με τους κωδικούς 
πρόσβασης-κλειδάριθμο του υποκαταστήματος στο οποίο θέλει να αιτηθεί.  

 

 
 

Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει το κουμπί Επόμενο  για να μεταβεί στην 

επόμενη οθόνη για τη συμπλήρωση της αίτησης ή το κουμπί Επιστροφή  σε 
περίπτωση που δεν επιθυμεί να συνεχίσει την υποβολή.  
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Σε περίπτωση που επιλέξει το κουμπί Επόμενο και στη συνέχεια επιλέξει Έξοδος  τότε 
η αίτηση αποθηκεύεται προσωρινά. 

 

 
 
Εάν θέλει να υποβάλει εκ νέου αίτηση διαγράφοντας την προσωρινά αποθηκευμένη, 

τικάρει το κουτί αριστερά και επιλέγει Διαγραφή επιλεγμένων εγγραφών. Με τον 
τρόπο αυτό μπορεί να υποβάλει, στη συνέχεια, νέα αίτηση στο πρόγραμμα. 

 

 
 
 
Εάν ο χρήστης έχει ήδη αποθηκευμένη αίτηση, που δεν έχει διαγράψει, τότε όταν 

προσπαθήσει να υποβάλει νέα αίτηση εμφανίζεται σε αναδυόμενο παράθυρο μήνυμα 
λάθους:  
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Βρέθηκε 1 λάθος. Παρακαλώ προχωρήστε σε διόρθωση ή ακύρωση 

 Υπάρχει αποθηκευμένη αίτησή σας για το πρόγραμμα. Μπορείτε να την επιλέξετε, ώστε να την 

υποβάλετε ή να επαναλάβετε την υποβολή, αφού πρώτα ελέγξετε και πιθανά τροποποιήσετε τα 

στοιχεία που καταγράψατε, ή να την διαγράψετε. 

 
 

 
 

Εάν διατηρήσει την προσωρινά αποθηκευμένη αίτηση  και επιθυμεί να συνεχίσει την 

διαδικασία υποβολής τότε επιλέγει δεξιά το σημειωματάριο προκειμένου να την 
επεξεργαστεί. Η δυνατότητα επεξεργασίας της προσωρινά αποθηκευμένης αίτησης είναι 
απεριόριστη μέχρι την οριστική υποβολή της.   

 

  

Σε κάθε στάδιο υποβολής της αίτησης και πριν την οριστικοποίησή της, αυτή αποθηκεύεται 
προσωρινά και δίνεται δυνατότητα στον χρήστη είτε να την επεξεργαστεί είτε να την διαγράψει. 
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6.2  Στοιχεία αίτησης  

 
Στην επόμενη οθόνη ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα βασικά στοιχεία της αίτησης. 

 

 
 
Τα πεδία με αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά  προς συμπλήρωση. 
Ο χρήστης από τον πίνακα Στοιχεία της Αίτησης συμπληρώνει  τα υποχρεωτικά πεδία  

πατώντας τα εικονίδια με το μολύβι  
*ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ-ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
*ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

2. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΗ 

3. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ 
ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α. 

4. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΡΕΙ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 
(ΕΕ)ΑΡΙΘ. 1303/2013 ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

             * ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗ-ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗ-ΑΦΜ 
7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗ-ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
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6.2.1  Προϋπάρχον Προσωπικό 

 
  Στο πεδίο Προϋπάρχον Προσωπικό  

Ο χρήστης πατώντας  το μολύβι βλέπει το παρακάτω παράθυρο και  επιλέγει την 

απάντηση ΝΑΙ/ΟΧΙ. Εν συνεχεία, πατάει το κουμπί Καταγραφή  και  
αποθηκεύεται η απάντηση. 
 

 
 

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει την τιμή ΝΑΙ,  θα πρέπει να συμπληρώσει υποχρεωτικά τα 
παρακάτω πεδία με αριθμητικές τιμές από 0 και πάνω, ανάλογα με τον αριθμό του 
προσωπικού της επιχείρησής του: 

 

 
 

 

 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

Ο χρήστης με την επιλογή του μολυβιού    έχει τη δυνατότητα να εισάγει την 
τιμή σε κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, που αφορούν στην επιχείρησή του.  Στην 
κατηγορία που δεν έχει υπαλλήλους εισάγει την τιμή μηδέν (0).  
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Με το κουμπί Καταγραφή  γίνεται η αποθήκευση της τιμής που έχει 
εισάγει  ο χρήστης. 

 
 

Οι πάροχοι ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν εντάσσονται στο ανωτέρω  

πρόγραμμα ως εξής: 

α) Πάροχοι με προσωπικό 0-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για έναν 

(1) ωφελούμενο, 

β) Πάροχοι με προσωπικό 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για δύο 

(2) ωφελούμενους, 

γ) Πάροχοι με προσωπικό 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για 

τρεις (3) ωφελούμενους, 

       δ) Πάροχοι με προσωπικό 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για 

πέντε (5) ωφελούμενους. 

        ε) Πάροχοι με προσωπικό 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για 

οκτώ   (8) ωφελούμενους, 

στ) Πάροχοι με προσωπικό άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο 

για αριθμό ωφελουμένων που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού 

απασχολούμενου προσωπικού κατά την αίτηση, και έως 20 ωφελούμενους. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης / παρόχου στο πρόγραμμα είναι 

να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την 

ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.ΥΠ.Α. (ημερολογιακά). 

 
 

6.2.2 Εξαιρέσεις του Προγράμματος, όπως περιγράφονται στην οικεία πρόσκληση 

Στο πεδίο Η επιχείρηση ανήκει στις εξαιρέσεις του προγράμματος όπως 

περιγράφονται στην οικεία πρόσκληση ο χρήστης πατώντας  το μολύβι βλέπει το 
παρακάτω παράθυρο και  επιλέγει την απάντηση ΝΑΙ/ΟΧΙ. Εν συνεχεία, πατάει το κουμπί 

Καταγραφή  και  αποθηκεύεται η απάντηση. 
 



Σ ε λ ί δ α  | 35 

 

 

                                            
 

 
 

Οι εξαιρέσεις περιγράφονται στην Πρόσκληση του Προγράμματος 
 

6.2.3 Επιχείρηση και μείωση Προσωπικού  

 

Στο πεδίο Η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της λόγω 
καταγγελίας σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία 
υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα της Δ.ΥΠ.Α. ο  χρήστης πατώντας  το μολύβι βλέπει το παρακάτω 
παράθυρο και  επιλέγει την απάντηση ΝΑΙ/ΟΧΙ. Εν συνεχεία, πατάει το κουμπί 

Καταγραφή  και  αποθηκεύεται η απάντηση. 
 

 
 

 
 

6.2.4 Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών – πρόληψη διακρίσεων 

    
Στο πεδίο Η επιχείρηση τηρεί τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 1303/2013 

ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψη διακρίσεων ο χρήστης πατώντας  το 

μολύβι βλέπει το παρακάτω παράθυρο και  επιλέγει την απάντηση ΝΑΙ/ΟΧΙ. Εν 

συνεχεία, πατάει το κουμπί Καταγραφή  και  αποθηκεύεται η απάντηση. 
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6.2.5 Στοιχεία Επόπτη – Ονοματεπώνυμο 

Ο χρήστης πατώντας  το μολύβι βλέπει το παρακάτω παράθυρο και  καταγράφει 
τα στοιχεία του ΕΠΟΠΤΗ (Ονοματεπώνυμο). Εν συνεχεία, πατάει το κουμπί Καταγραφή 

 και  αποθηκεύεται η απάντηση. 
 

 

 
 

6.2.6 Στοιχεία Επόπτη – Α.Φ.Μ 

Ο χρήστης πατώντας  το μολύβι βλέπει το παρακάτω παράθυρο και  καταγράφει 

τα στοιχεία του ΕΠΟΠΤΗ (ΑΦΜ). Εν συνεχεία, πατάει το κουμπί Καταγραφή  
και αποθηκεύεται η απάντηση. 

 

 
 

 
 

Σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής Α.Φ.Μ. το σύστημα βγάζει μήνυμα 
«Λανθασμένη τιμή» όπως στην παρακάτω εικόνα  
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6.2.7 Στοιχεία Επόπτη – Θέση στην επιχείρηση 

Ο χρήστης πατώντας  το μολύβι βλέπει το παρακάτω παράθυρο και καταγράφει 
τα στοιχεία του ΕΠΟΠΤΗ (ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ). Εν συνεχεία, πατάει το κουμπί 

Καταγραφή  και  αποθηκεύεται η απάντηση. 
 

 

 
 

6.2.8 Λίστα αιτούμενων θέσεων-Εντολές κενής θέσης 

 

 
Ο χρήστης από τη Λίστα αιτούμενων θέσεων-Εντολές κενής θέσης πατώντας το κουμπί 

Προσθήκη  θα πρέπει να συμπληρώσει τα χαρακτηριστικά του ωφελούμενου που 
επιθυμεί να τοποθετήσει στην  επιχείρησή του, προκειμένου να προεργαστεί. 

 
 

 
 

 Συμπληρώνει στην παρακάτω φόρμα, τα απαιτούμενα πεδία προκειμένου να περιγράψει  
τα χαρακτηριστικά του ανέργου που επιθυμεί να τοποθετήσει, βάσει των οποίων ο αρμόδιος 
εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ2 (Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης) θα πραγματοποιήσει 
τη σύζευξη. 
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Τα υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν από το χρήστη, τα οποία φέρουν 

κόκκινο αστερίσκο * όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη, είναι:  
 

 Επιχείρηση (έδρα ή υποκατάστημα) (εμφανίζεται προσυμπληρωμένο 
σύμφωνα με τον τρόπο εισαγωγής του χρήστη στο πληροφοριακό σύστημα 
και αντιστοιχεί στην έδρα ή στο υποκατάστημα για το οποίο ο χρήστης 
υποβάλλει την αίτηση)  

 Τίτλος/Περιγραφή αιτούμενης Θέσης  (εισάγεται από το χρήστη η περιγραφή 
της θέσης) 

 Κωδικός επαγγέλματος  (ο χρήστης συμπληρώνοντας μία ή περισσότερες 
λέξεις του επαγγέλματος που τον ενδιαφέρει και πατώντας το κουμπί 

Αναζήτηση , μπορεί να επιλέξει τον κωδικό επαγγέλματος 
σύμφωνα με την περιγραφή της θέσης) 

 
 

 Αριθμός θέσεων (ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει τιμή από 1 έως 20, εάν 
οι θέσεις έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ως προς τον κωδικό επαγγέλματος. 
Στην περίπτωση που τα χαρακτηριστικά διαφέρουν, θα πρέπει για κάθε 
θέση να κάνει νέα εισαγωγή). 
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Μη υποχρεωτικά πεδία είναι τα: 
 

Επίπεδο εκπαίδευσης 
Ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία 
Γνώση Ξένης γλώσσας 
Δραστηριότητες θέσης 
 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα  να καταχωρήσει τα χαρακτηριστικά του ωφελούμενου 
που επιθυμεί να τοποθετήσει, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη 
σύζευξη. 

 

Με το κουμπί Ενημέρωση  γίνεται η αποθήκευση των στοιχείων της 
θέσης. 

Το κουμπί Ακύρωση  δίνει τη δυνατότητα επιστροφής του χρήστη στην 
προηγούμενη οθόνη και τη μη καταχώρηση οποιασδήποτε αλλαγής. 
 
 

               Ο χρήστης μετά  την Ενημέρωση επιστρέφει στην αρχική οθόνη, όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα.  

 
 

Στην περίπτωση που ο χρήστης βλέπει στα πεδία  λανθασμένες πληροφορίες ή θέλει να τα 

επεξεργαστεί εκ νέου, χρησιμοποιεί το φακό .  
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Με το κουμπί Ενημέρωση  γίνεται η αποθήκευση των στοιχείων της 
αίτησης. 

Το κουμπί Ακύρωση  δίνει τη δυνατότητα επιστροφής του χρήστη στην 
προηγούμενη οθόνη και τη μη καταχώρηση οποιασδήποτε αλλαγής. 

 
 

Με το κουμπί Διαγραφή    γίνεται η διαγραφή των στοιχείων που 
καταχώρησε ο χρήστης και το σύστημα εμφανίζει το παρακάτω μήνυμα επιβεβαίωσης 
της διαγραφής: 
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Πατώντας το κουμπί ΟΚ   επιβεβαιώνεται η διαγραφή, ενώ με το κουμπί 

Ακύρωση   δεν επέρχεται καμία αλλαγή στα στοιχεία που καταχώρησε ο 
χρήστης. 

 
 

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να αιτηθεί για περισσότερες από μία θέσεις 
διαφορετικής ειδικότητας, επαναλαμβάνει την παραπάνω διαδικασία, επιλέγοντας κάθε 

φορά το κουμπί Προσθήκη . 

 
 

6.2.9 Επισύναψη εγγράφων 

Ο χρήστης πατώντας το κουμπί Επισύναψη εγγράφων  έχει 
τη δυνατότητα να επισυνάψει διάφορα συμπληρωματικά έγγραφα που αφορούν στην αίτησή 
του. 
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Επιλέγοντας το κουμπί Νέο Επισυναπτόμενο , όπως φαίνεται 

στην παρακάτω οθόνη, πατάει το κουμπί Επιλογή αρχείου    προκειμένου 
να αναρτήσει το έγγραφο που επιθυμεί.  

 

 
 

Μετά την επισύναψη του αρχείου, δίπλα στο κουμπί Επιλογή αρχείου 

,  εμφανίζεται  το όνομα του αρχείου που έχει επισυνάψει ο χρήστης.  
 

 

 
 

Για να ολοκληρωθεί η ενέργεια επισύναψης εγγράφου, ο χρήστης πατάει το κουμπί 

Καταγραφή  

Το κουμπί Ακύρωση  δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της επιστροφής του 
στην προηγούμενη οθόνη και τη μη επισύναψη εγγράφου. 

 
Στην περίπτωση επισύναψης λανθασμένου αρχείου, ο χρήστης επιλέγοντας αριστερά τον 

φακό έχει την δυνατότητα διόρθωσης και ανάρτησης του ορθού αρχείου, όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα  

 
 

 
Για να ολοκληρωθεί η ενέργεια επισύναψης εγγράφου, ο χρήστης πατάει το κουμπί 

Καταγραφή  
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Το κουμπί Ακύρωση  δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της επιστροφής του 
στην προηγούμενη οθόνη και τη μη επισύναψη εγγράφου. 

 

Με το κουμπί Διαγραφή    γίνεται η διαγραφή της επισύναψης αρχείου και 
το σύστημα επιστρέφει στην αρχική οθόνη.  

 

 

Με το κουμπί Επιστροφή  ο χρήστης επιστρέφει στην αρχική σελίδα της 
αίτησης, για τη συνέχισή της. 

6.3  Επιβεβαίωση – Αποδοχή Όρων & Προϋποθέσεων συμμετοχής  

 

Ο χρήστης  για να ολοκληρώσει την υποβολή της αίτησής του πρέπει να αποδεχθεί 
τους όρους και τις Προϋποθέσεις της συμμετοχής του στο πρόγραμμα.  

Στην αρχική οθόνη συμπλήρωσης της αίτησης πατάει το κουμπί Επόμενο  
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Ο χρήστης δε θα μπορέσει να μεταβεί στην επόμενη σελίδα εάν δεν έχει 
συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία ή αν υπάρχουν λάθη στα στοιχεία που 
καταχώρησε. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται σχετικό  μήνυμα, π.χ. η παρακάτω εικόνα: 

 
 

Βρέθηκε 1 λάθος. Παρακαλώ προχωρήστε σε διόρθωση ή ακύρωση 

 Δεν είναι δυνατή η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, διότι έχετε προβεί σε μείωση του προσωπικού κατά τη 

διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της παρούσας. Εφόσον καλυφθεί η μείωση, θα σας δοθεί η 

δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης. 

 
Η δυνατότητα μετάβασης στην επόμενη σελίδα και ολοκλήρωσης της αίτησης, 

δίνεται μόνο στην περίπτωση διόρθωσης όλων των λαθών. 
 

Εφόσον συμπληρωθούν ορθά όλα τα στοιχεία, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη στην 
οποία φαίνονται όλα τα στοιχεία της αίτησης που καταχώρησε ο χρήστης. 
 

 
 
 

Για να ολοκληρώσει την υποβολή της αίτησης, ο χρήστης θα πρέπει να διαβάσει τους 
Όρους και τις Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, και να πατήσει το λευκό 

τετραγωνάκι ΝΑΙ . 
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Με την αλλαγή στο τετραγωνάκι σε  ο χρήστης, μπορεί να ολοκληρώσει την 

υποβολή της αίτησής του πατώντας το κουμπί Υποβολή .  
 

 
 
Στη συνέχεια, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα επιβεβαίωσης υποβολής της 

αίτησης από τον χρήστη. 

 
 

Για  να ολοκληρωθεί η υποβολή, ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει το κουμπί ΟΚ 

 . Σε διαφορετική περίπτωση εάν πατήσει το κουμπί Ακύρωση 

 η αίτηση δεν υποβάλλεται και παραμένει σε κατάσταση 
επεξεργασίας.  
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Πριν την οριστική υποβολή  της αίτησής του ο χρήστης έχει τη δυνατότητα: 

 να επιστρέψει στην αρχική οθόνη επιλέγοντας  , σε περίπτωση 
λάθους, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις 

 να επιλέξει το κουμπί Έξοδος   και να αποθηκεύσει προσωρινά 
την αίτησή του. Σε επόμενο χρόνο που επιθυμεί να συνεχίσει την 
επεξεργασία της αίτησής του, μπορεί πατώντας το σημειωματάριο με το 

μολύβι   να μεταβεί  στην αίτηση, να την επεξεργαστεί και να την 
ολοκληρώσει ακολουθώντας τη διαδικασία που προαναφέρθηκε. 

 

 
 
 

Οι αιτήσεις που αποθηκεύονται προσωρινά δεν δύνανται να οριστικοποιηθούν σε 
περίπτωση κάλυψης των αρχικά προκηρυχθεισών θέσεων.  

7. Υποβεβλημένη Αίτηση  
 
 

Ο χρήστης μετά την οριστικοποίηση της αίτησής του βλέπει στην οθόνη την παρακάτω 
εικόνα 
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Τα στοιχεία της οριστικοποιημένης αίτησης είναι πλέον μη επεξεργάσιμα και είναι τα εξής: 
 
 Συναλλασσόμενος με  πεδία : 
 Α.Μ. ΟΑΕΔ και 
 Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία της επιχείρησης  

 
Στοιχεία Αίτησης 

 

 Ημερομηνία καταγραφής (αναφέρεται  η ημερομηνία υποβολής της αίτησης) 

 Αριθμός Πρωτοκόλλου (Δίνεται αυτοματοποιημένα από  το σύστημα ένας μοναδικός 
αριθμός πρωτοκόλλου) 

 Υπηρεσία κατάθεσης [Αντιστοιχεί στο ΚΠΑ2 στο οποίο ο χρήστης απευθύνει την αίτηση 
(ΚΠΑ2 έδρας ή υποκαταστήματος)] 

 Περιγραφή (Περιγράφεται ο τίτλος του προγράμματος για το οποίο ο χρήστης υπέβαλε 
την αίτηση) 

 Τρέχουσα κατάσταση (Περιγράφει την κατάσταση της υποβληθείσας αίτησης)  
 
 
Ενημέρωση 

 
Το σύστημα εμφανίζει το παρακάτω μήνυμα ενημέρωσης προς το χρήστη 

 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η καταγραφή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. 
Μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας, μέσω του συστήματος 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Οργανισμού (eServices IIS), ως πιστοποιημένος χρήστης. 

 
 

Με το κουμπί Εκτύπωση Αντιγράφου Αίτησης  έχει τη 
δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης που έχει υποβάλει. 

 
 

Με το κουμπί Επιστροφή  ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει στην Αρχική 
οθόνη των καταγεγραμμένων αιτήσεων που έχει υποβάλει στο πληροφοριακό σύστημα, 
όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη 
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Η Τρέχουσα κατάσταση της υποβεβλημένης αίτησης πρέπει να είναι:  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 

Με την επιλογή του φακού ο χρήστης μπορεί να προβάλλει την υποβεβλημένη αίτησή του.  
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