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Σελίδα 1

1. ΓΕΝΙΚΑ
2. ΟΙΝΟΠΟΙΟΙ
 ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΜΠΟΡΙΑΣ
3. ΕΜΠΟΡΟΙ
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
(Δ.Α.Ο.Κ.)

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Π.Κ.Π.Φ. Π. & Φ.Ε.)
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Σελίδα 2

Η Ψηφιακή Υπηρεσία (Ψ.Υ.) «Δήλωση Παραγωγής Οίνου, Επεξεργασίας ή
Εμπορίας και Αποθεμάτων», δίνει τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής
των δηλώσεων παραγωγής οίνου, σύμφωνα με τις Κοινοτικές οδηγίες και
καλύπτει τις ανάγκες :





Των οινοποιών και εμπόρων οίνου
Των αρμόδιων αρχών ελέγχου του αμπελοοινικού τομέα Δ.Α.Ο.Κ.
Των συντονιστικών αρμόδιων αρχών Π.Κ.Π.Φ. Π. & Φ.Ε.
Της κεντρικής αρμόδιας αρχής του Υπ.Α.Α.Τ. Τμήμα Αμπέλου Οίνου και
Αλκοολούχων Ποτών, της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, Διεύθυνση
Αξιοποίησης & Τεχνολογίας Τροφίμων.

1. Μετά την σύνδεση στην ψηφιακή υπηρεσία «Δήλωση Παραγωγής Οίνου,
Επεξεργασίας ή Εμπορίας και Αποθεμάτων», στη φόρμα που εμφανίζεται,
το ερωτηματικό

?

δίπλα στον έλεγχο του παραγωγού, παραπέμπει στις

οδηγίες χρήσης της ψηφιακής υπηρεσίας.
επικαιροποιούνται με κάθε μεταβολή της.

Οι

οδηγίες

αυτές

θα

2. Για να εμφανίζονται σωστά οι φόρμες στην οθόνη του υπολογιστή σας,
πατήστε στο σχήμα που δείχνει το κόκκινο βελάκι

Για υποστήριξη στη χρήση της Ψ.Υ., καλέστε στο κέντρο εξυπηρέτησης
πολιτών του Υπουργείου, στον τηλεφωνικό αριθμό

.
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Σελίδα 3

Ο χρήστης Οινοποιός πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία της επιχείρησής του
και ανάλογα με το είδος της επιχείρησης που δηλώνει, να υποβάλλει :





Δήλωση απογραφής με την καταχώρηση των βασικών στοιχείων της
οινοποιητικής μονάδας
Δηλώσεις παραγωγής οίνου ή/ και γλεύκους
Δηλώσεις επεξεργασίας ή /και εμπορίας
Δήλωση αποθεμάτων για οίνους και γλεύκη

Με τη σύνδεσή του στην Ψ.Υ., εμφανίζεται η οθόνη που ακολουθεί.

Πατώντας το ερωτηματικό
δίπλα στον Έλεγχο, παρέχεται βοήθεια με
πληροφορίες για τη χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας.
Επιλέγοντας Έλεγχος παραγωγού με το Αμπελουργικό Μητρώο εμφανίζονται
τα πεδία ΑΦΜ και Χαρτογραφικό αμπελοτεμαχίου και δίνεται η δυνατότητα
στον χρήστη να ελέγξει τον παραγωγό (αμπελοκαλλιεργητή) από όπου θα
προμηθευτεί την πρώτη ύλη, για την περίπτωση που αυτός δεν έχει κάνει
δήλωση συγκομιδής, συμπληρώνοντας τα πεδία και πατώντας Έλεγχος. Αν ο
παραγωγός (αμπελοκαλλιεργητής) δεν υπάρχει στα μητρώα, σημαίνει ότι έχει
σφάλμα αποτύπωσης στο αμπελουργικό μητρώο και θα πρέπει να
μεσολαβήσει η ΔΑΟΚ ώστε να γίνει διόρθωση.
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Σελίδα 4

Πατώντας στο λεκτικό Ενέργειες (επόμενη οθόνη), από τη λίστα των
επιτρεπόμενων τιμών που εμφανίζεται, ο χρήστης Οινοποιός μπορεί να κάνει
Επεξεργασία Στοιχείων, Οριστικοποίηση Υποβολών, Εκτυπώσεις και από τις
Δηλώσεις, να επιλέξει και να συμπληρώσει αυτές που ορίζονται από τον
κανονισμό για την δραστηριότητά του.

Ενέργειες 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Με την Επεξεργασία Στοιχείων στην οθόνη που ακολουθεί, δίνεται η
δυνατότητα στον χρήστη να ελέγξει, να συμπληρώσει τα στοιχεία της
επιχείρησης και να δηλώσει το Είδος- Κατηγορία Επιχείρησης (οινοποιός,
εμφιαλωτής, έμπορος).
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Σελίδα 5

Στην στήλη 1 συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και την
διεύθυνση της έδρας των δραστηριοτήτων του.
Στην Έδρα Τεχνικής
Εγκατάστασης θα πρέπει να δηλωθεί η τοποθεσία της εγκατάστασης που θα
ελέγξει η ΔΑΟΚ. Πατώντας το βέλος που βρίσκεται αριστερά από τα ονόματα
Περιφέρειας, Νομού και Κοινότητας εμφανίζονται λίστες όπου η επιλογή της
τοποθεσίας γίνεται σε επίπεδο Δήμου. Το ΑΦΜ το οποίο εμφανίζεται, ποικίλει
ανάλογα με την ιδιότητα του χρήστη. Αν είναι δηλωμένος σαν υπεύθυνος
οινοποιητικής μονάδας, το πεδίο του ΑΦΜ καθώς και αυτό της
Επωνυμίας/Μορφής Επιχείρησης, θα είναι προσυμπληρωμένα με το ΑΦΜ του
και το όνομά της μητρικής εταιρείας αντίστοιχα. Όλα τα πεδία της οθόνης είναι
αναγκαίο να συμπληρωθούν.
Αν δεν είναι δηλωμένος ως υπεύθυνος οινοποιητικής μονάδας, το ΑΦΜ που
εμφανίζεται είναι αυτό με το οποίο έχει κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα των
Ψηφιακών Υπηρεσιών.
Τελειώνοντας κάνει Αποθήκευση.
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Σελίδα 6

Ενέργειες 2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Με τη Δήλωση Απογραφής, στην οθόνη που ακολουθεί, καταγράφεται ο
εξοπλισμός της εγκατάστασης πατώντας στο λεκτικό Νέα Απογραφή
Εξοπλισμού.

Εμφανίζεται η επόμενη οθόνη όπου δηλώνεται η κατηγορία του εξοπλισμού
(δεξαμενές, βαρέλια, πιεστήρια κλπ), ο τύπος, τα χαρακτηριστικά , η μονάδα
μέτρησης, η ποσότητα και ο αριθμός τεμαχίων, επιλέγοντας από τη λίστα των
επιτρεπόμενων τιμών, ενεργοποιώντας το βέλος δεξιά τους.
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Σελίδα 7

Η Ποσότητα αναφέρεται στην Μονάδα Μέτρησης.
αναφέρεται στην Κατηγορία.

Ο Αριθμός Τεμαχίων

Τελειώνοντας γίνεται Αποθήκευση.
Στις ενέργειες υπάρχουν δύο επιλογές. Επεξεργασία
αλλαγές σε μια εγγραφή
εγγραφή.

και

διαγραφή

με την οποία γίνονται

με την οποία διαγράφεται μια

Πατώντας στο λεκτικό Επιστροφή, εμφανίζεται η αρχική οθόνη.

Ενέργειες 3. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Με τη Δήλωση Αποθεμάτων στην οθόνη που ακολουθεί, συμπληρώνεται η
Νέα Δήλωση Αποθέματος πατώντας στο λεκτικό αυτό.
Στην οθόνη εμφανίζονται οι δηλώσεις αποθεμάτων που έχουν καταχωρηθεί σε
προηγούμενα έτη. Στις Ενέργειες με την επεξεργασία
γίνονται αλλαγές στα
στοιχεία των αποθεμάτων μόνον εφόσον η χρονική περίοδος υποβολής της
δήλωσης είναι ακόμα ενεργή.
Η δήλωση αποθεμάτων είναι ετήσια και η επεξεργασία της λήγει με την λήξη
της περιόδου για την οποία ορίζεται η υποβολή δήλωσης αποθεμάτων για
οίνους και γλεύκη.
Από την στιγμή που συμπληρώνεται μια δήλωση αποθέματος για κάποιο έτος,
δεν υπάρχει δικαίωμα διαγραφής της παρά μόνο επεξεργασίας της.
Εάν υπάρχει δήλωση για το τρέχον έτος, το λεκτικό Νέα Δήλωση Αποθέματος,
είναι απενεργοποιημένο.
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Σελίδα 8

Από τη στιγμή που θα καταχωρηθεί η δήλωση αποθεμάτων, υπάρχει η
πληροφορία για το αν έχει γίνει οριστική υποβολή της δήλωσης από τον
χρήστη οινοποιό και αν η ΔΑΟΚ έχει οριστικοποιήσει τη δήλωση αποθεμάτων
μετά από έλεγχό της.
Η οθόνη που εμφανίζεται επιλέγοντας Νέα Δήλωση Αποθέματος, χωρίζεται σε
δύο γενικές κατηγορίες, τους Οίνους και τα Γλεύκη.
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Σελίδα 9

Η καταγραφή των ποσοτήτων γίνεται σε εκατόλιτρα. Συμπληρώνονται οι
στήλες ερυθρών / ερυθρωπών και λευκών οίνων (2 η και 3η στήλη). Δεν
επιτρέπεται η καταγραφή στοιχείων στις στήλες που αφορούν σύνολα. Τα
σύνολα υπολογίζονται αυτόματα. Οι υπολογισμοί γίνονται σε πραγματικό
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Σελίδα 10

χρόνο για κάθε κατηγορία και για τα σύνολά τους.
αριθμοί ακρίβειας με έως δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

Επιτρέπονται θετικοί

Τελειώνοντας γίνεται Αποθήκευση.
Πατώντας στο Οριστική Υποβολή, κλειδώνει η επεξεργασία της δήλωσης
αποθεμάτων και δίνεται η δυνατότητα στη ΔΑΟΚ να την οριστικοποιήσει.
Εάν μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης αποθεμάτων, διαπιστώνεται
λάθος στην καταχώρηση των στοιχείων, τότε δικαίωμα αποδέσμευσης της
δήλωσης έχει μόνον η ΔΑΟΚ η οποία με την επιλογή Ακύρωση Υποβολής δίνει
και πάλι τη δυνατότητα στο χρήστη οινοποιό, να επεξεργαστεί και να
διορθώσει τα στοιχεία της δήλωσης των αποθεμάτων του.
Πατώντας στο λεκτικό Επιστροφή, εμφανίζεται η αρχική οθόνη.

Ενέργειες 4. ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Στη Δήλωση Επεξεργασίας / Εμπορίας στην οθόνη που ακολουθεί, φαίνονται
οι δηλώσεις επεξεργασίας/εμπορίας που έχουν δηλωθεί σε προηγούμενο
χρόνο (με χρονολογική σειρά).
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Σελίδα 11

Μετακινώντας την μπάρα στο κάτω μέρος της φόρμας, δίνεται η δυνατότητα
της εμφάνισης όλων των στηλών (είδος, ΑΦΜ προμηθευτή, επωνυμία,
τιμολόγιο, έκταση, ποικιλία, κοινότητα, ποσότητα παραλαβής, ποσότητα
παραγωγής, διαφωνία, συμπλήρωση, ΑΦΜ εγκατάστασης, ενέργειες).

Η

επεξεργασία της κάθε δήλωσης γίνεται

Ενέργειες, την επεξεργασία

επιλέγοντας από την στήλη

.

Πατώντας στο λεκτικό Επιστροφή, εμφανίζεται η αρχική οθόνη.
Στην ίδια οθόνη η επιλογή Αναζήτηση επιτρέπει να γίνει αναζήτηση των
δηλώσεων, συμπληρώνοντας ένα από τα πεδία που εμφανίζονται ή
συνδιαστικά, συμπληρώνοντας περισσότερα του ενός ώστε να περιοριστούν
οι δηλώσεις που θα εμφανιστούν στην οθόνη.

Πατώντας στο λεκτικό Δημιουργία εμφανίζονται δύο (2) επιλογές.
Νέα Εγγραφή
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Σελίδα 12

Επιλογή από Λίστα
Η επιλογή Νέα Εγγραφή αφορά σε δηλώσεις που ο χρήστης θα καταχωρήσει
μόνος του στο σύστημα.
Στην οθόνη αυτή πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία, του
προμηθευτή (αμπελουργού), της πρώτης ύλης, του προϊόντος προς εμπορία
και του προορισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ Η ποσότητα της πρώτης ύλης πρέπει να καταχωρηθεί σε εκατόκιλα
και η ποσότητα του προϊόντος προς εμπορία σε εκατόλιτρα.

Εάν δεν διατεθεί ολόκληρη η ποσότητα του προϊόντος προς εμπορία, σε έναν
προορισμό, τότε για την διάθεση της ποσότητας που έμεινε, θα πρέπει να
δημιουργηθεί νέα δήλωση επεξεργασίας/εμπορίας από την επιλογή
Αντιγραφή Εγγραφής.
Επιλέγοντας
Αντιγραφή Εγγραφής, δημιουργείται μια νέα δήλωση
επεξεργασίας/εμπορίας η οποία χαρακτηρίζεται ως Χειρ 2018. Περιλαμβάνει
τα στοιχεία του αμπελουργού - προμηθευτή και
της πρώτης ύλης
προσυμπληρωμένα από τη δήλωση συγκομιδής ή εμπορίας/επεξεργασίας και
θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία προϊόντος προς εμπορία και τα
στοιχεία προορισμού. ΠΡΟΣΟΧΗ στις δηλώσεις επεξεργασίας/εμπορίας που
έχουν δημιουργηθεί με αντιγραφή. Θα πρέπει να μηδενίζεται η ποσότητα της
πρώτης ύλης πριν την αποθήκευση, επειδή στις εκτυπώσεις αθροίζονται οι
ποσότητες όλων των δηλώσεων.
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Η επιλογή Από λίστα αφορά σε δηλώσεις που προέρχονται από ηλεκτρονικές
δηλώσεις συγκομιδής και τα στοιχεία τους εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη
που ακολουθεί.
Εμφανίζονται όλες οι δηλώσεις συγκομιδής οι οποίες
αφορούν στο χρήστη, ως δηλώσεις εμπορίας/επεξεργασίας.

Γίνεται επιλογή των δηλώσεων συγκομιδής οι οποίες θα συμπεριληφθούν ως
δηλώσεις εμπορίας/επεξεργασίας είτε α) κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουτάκι
που βρίσκεται στα αριστερά της κάθε δήλωσης είτε β) από την αναζήτηση
περιορίζοντας τις δηλώσεις, με βάση πχ το ΑΦΜ του προμηθευτή ή την
κοινότητα αγροτεμαχίου, επιλέγοντας τα αντίστοιχα κουτάκια και μετά
κάνοντας κλικ στο κουτάκι που βρίσκεται στα αριστερά της κάθε δήλωσης.
Με το Αποθήκευση αποθηκεύονται οι επιλεγμένες δηλώσεις συγκομιδής στην
οθόνη του χρήστη.
Μετακινώντας την μπάρα προς τα δεξιά (σχήμα 1)
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Σελίδα 14

και επιλέγοντας από την στήλη Ενέργειες, την επεξεργασία
γίνεται η επεξεργασία τους.

, (σχήμα 2)

Στην οθόνη που ακολουθεί, τα στοιχεία του αμπελουργού - προμηθευτή και
της πρώτης ύλης είναι προσυμπληρωμένα από τη δήλωση συγκομιδής ή
εμπορίας/επεξεργασίας. Θα πρέπει όμως υποχρεωτικά να συμπληρωθούν τα
στοιχεία του προϊόντος προς εμπορία και τα στοιχεία προορισμού.
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Εάν δεν διατεθεί ολόκληρη η ποσότητα του προϊόντος προς εμπορία, σε έναν
προορισμό, τότε για την διάθεση της ποσότητας που έμεινε, θα πρέπει να γίνει
νέα δήλωση επεξεργασίας/εμπορίας από την επιλογή Αντιγραφή Εγγραφής.
Επιλέγοντας
Αντιγραφή Εγγραφής, δημιουργείται μια νέα δήλωση
επεξεργασίας/εμπορίας η οποία χαρακτηρίζεται ως Χειρ 2018. Περιλαμβάνει
τα στοιχεία του αμπελουργού - προμηθευτή και
της πρώτης ύλης
προσυμπληρωμένα από τη δήλωση συγκομιδής ή εμπορίας/επεξεργασίας και
θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία προϊόντος προς εμπορία και τα
στοιχεία προορισμού. Η επιλογή αυτή έχει δημιουργηθεί για την περίπτωση
που από την ίδια ποσότητα πρώτης ύλης, θα διατεθούν προς εμπορία
διαφορετικές ποσότητες προϊόντος προς διαφορετικούς προορισμούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ στις δηλώσεις επεξεργασίας/εμπορίας που έχουν δημιουργηθεί με
αντιγραφή. Θα πρέπει να μηδενίζεται η ποσότητα της πρώτης ύλης πριν την
αποθήκευση, επειδή στις εκτυπώσεις αθροίζονται οι ποσότητες όλων των
δηλώσεων.
Αν δεν υπάρχει συμφωνία με τα στοιχεία πρώτης ύλης της δήλωσης
συγκομιδής, ο χρήστης επιλέγοντας Διαφωνώ διορθώνει τα στοιχεία Ποσότητα
και Κατηγορία όπως τα θεωρεί ο ίδιος.
Επιπλέον εάν ο αριθμός παραστατικού δεν έχει δηλωθεί σωστά από τον
προμηθευτή, οφείλει να τον καταχωρήσει στα Στοιχεία Πρώτης Ύλης
επιλέγοντας Διαφωνώ και συμπληρώνοντας τον σωστό αριθμό παραστατικού
στην αντίστοιχη θέση.

Τελειώνοντας κάθε καταχώρηση στοιχείων μιας φόρμας, ο χρήστης κάνει
Αποθήκευση.
Αν η δήλωση επεξεργασίας – εμπορίας οριστικοποιηθεί από τον χρήστη
οινοποιό, δεν γίνεται περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων της.
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Η οριστικοποίηση της δήλωσης περιγράφεται στη σελίδα 23.

Ενέργειες 5. ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Στη Δήλωση Παραγωγής στην οθόνη που ακολουθεί, φαίνονται οι δηλώσεις
παραγωγής (με χρονολογική σειρά) του χρήστη οινοποιού.

Πατώντας στο λεκτικό Δημιουργία εμφανίζονται δύο (2) επιλογές.
Νέα Εγγραφή
Επιλογή από Λίστα
Η επιλογή Νέα Εγγραφή αφορά σε δηλώσεις που ο χρήστης θα καταχωρήσει
μόνος του στο σύστημα και πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει όλα τα
πεδία της οθόνης που ακολουθεί, με τα στοιχεία του προμηθευτή, του
προϊόντος (προμηθευτή) και της παραγωγής (οινοποιός) του.
Εφόσον είναι γνωστός ο κωδικός αμπελοτεμαχίου, συμπληρώνοντας το
αντίστοιχο πεδίο της φόρμας και με απλή μετακίνηση σε επόμενο πεδίο,
εμφανίζονται
προσυμπληρωμένα
:
α) από τα Στοιχεία Προμηθευτή το όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ και κοινότητα
αγροτεμαχίου
β) από τα Στοιχεία Προϊόντος (Προμηθευτή) η ποικιλία και η έκταση
Όσα στοιχεία του προμηθευτή και της παραγωγής παραμένουν κενά, εκτός
από τα στοιχεία της εγκατάστασης, πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν
ώστε να είναι δυνατή η Αποθήκευση.
Στα Στοιχεία Παραγωγής δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη οινοποιό να
δηλώσει σε ποια εγκατάσταση θα γίνει η οινοποίηση. Αν η οινοποίηση
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πραγματοποιηθεί στην οινοποιητική εγκατάσταση του δηλούντα τότε δεν
συμπληρώνονται τα πεδία ΑΦΜ, επωνυμία και διεύθυνση της εγκατάστασης.
Η πληροφορία της οινοποίησης μπορεί να δηλωθεί και από τον πίνακα
Αντιστοίχιση Εγκατάστασης που αναλύεται στη σελίδα 21.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ποσότητα της πρώτης ύλης πρέπει να καταχωρηθεί σε εκατόκιλα
και η ποσότητα του προϊόντος προς παραγωγή σε εκατόλιτρα.
Τελειώνοντας την καταχώρηση των στοιχείων γίνεται Αποθήκευση και η
δήλωση χαρακτηρίζεται ως Χειρ 2018 (από χειροκίνητη διαδικασία).
Πατώντας στο λεκτικό Επιστροφή, εμφανίζεται η αρχική οθόνη της Δήλωσης
Παραγωγής.

Η επιλογή Από λίστα αφορά σε δηλώσεις που προέρχονται από τις
ηλεκτρονικές δηλώσεις συγκομιδής ή εμπορίας/επεξεργασίας και τα στοιχεία
τους εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη που ακολουθεί. Εμφανίζονται όλες
οι δηλώσεις συγκομιδής ή εμπορίας/επεξεργασίας τρίτων οι οποίες αφορούν
στο χρήστη, ως δηλώσεις παραγωγής.
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Γίνεται επιλογή των δηλώσεων συγκομιδής ή εμπορίας/επεξεργασίας οι οποίες
θα συμπεριληφθούν ως δηλώσεις παραγωγής είτε α) κάνοντας κλικ στο
αντίστοιχο κουτάκι που βρίσκεται στα αριστερά της κάθε δήλωσης είτε β) από
την αναζήτηση περιορίζοντας τις δηλώσεις, με βάση πχ το ΑΦΜ του
προμηθευτή ή
την κοινότητα αγροτεμαχίου, επιλέγοντας τα αντίστοιχα
κουτάκια και μετά κάνοντας κλικ στο κουτάκι που βρίσκεται στα αριστερά της
κάθε δήλωσης.
Πατώντας στο λεκτικό Αποθήκευση, αποθηκεύονται οι επιλεγμένες δηλώσεις
ως δηλώσεις παραγωγής, εμφανίζονται
στην οθόνη της Δήλωσης
Παραγωγής και χαρακτηρίζονται ως Δ.Σ. 2018 (από δηλώσεις συγκομιδής).
Εκεί μετακινώντας την μπάρα προς τα δεξιά (σχήμα 1)

και επιλέγοντας από την στήλη Ενέργειες, την επεξεργασία
γίνεται η επεξεργασία τους.
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Στη στήλη Ενέργειες υπάρχουν τρείς επιλογές : επεξεργασία
παραγωγής,

αντιγραφή εγγραφής και

της δήλωσης

διαγραφή.

Επιλέγοντας
Επεξεργασία, στην οθόνη που ακολουθεί, τα στοιχεία του
προμηθευτή και του προϊόντος (προμηθευτή) είναι προσυμπληρωμένα από τη
δήλωση συγκομιδής ή εμπορίας/επεξεργασίας. Θα πρέπει όμως υποχρεωτικά
να συμπληρωθούν τα στοιχεία παραγωγής (οινοποιός).
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Στα Στοιχεία Παραγωγής (Οινοποιός), δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη
οινοποιό να δηλώσει σε ποια εγκατάσταση θα γίνει η οινοποίηση. Αν η
οινοποίηση πραγματοποιηθεί στην οινοποιητική εγκατάσταση του δηλούντα
τότε δεν συμπληρώνονται τα πεδία ΑΦΜ, επωνυμία και διεύθυνση της
εγκατάστασης. Η πληροφορία της οινοποίησης μπορεί να δηλωθεί και από
τον πίνακα Αντιστοίχιση Εγκατάστασης που αναλύεται πιο κάτω.
Αν δεν υπάρχει συμφωνία με τα στοιχεία του προϊόντος (προμηθευτή) από τη
δήλωση συγκομιδής ή εμπορίας/επεξεργασίας, ο χρήστης επιλέγοντας
Διαφωνώ διορθώνει τα στοιχεία Ποσότητα και Κατηγορία όπως τα θεωρεί ο
ίδιος.
Επιπλέον εάν ο αριθμός παραστατικού δεν έχει δηλωθεί σωστά από τον
προμηθευτή, οφείλει να τον καταχωρήσει στα Στοιχεία Πρώτης Ύλης
επιλέγοντας Διαφωνώ και συμπληρώνοντας τον σωστό αριθμό παραστατικού
στην αντίστοιχη θέση.

Επιλέγοντας
Αντιγραφή Εγγραφής, δημιουργείται μια νέα δήλωση
παραγωγής η οποία χαρακτηρίζεται ως Χειρ 2018. Περιλαμβάνει τα στοιχεία
του προμηθευτή και του προϊόντος (προμηθευτή) προσυμπληρωμένα από τη
δήλωση συγκομιδής ή εμπορίας/επεξεργασίας
και θα πρέπει να
συμπληρωθούν τα στοιχεία παραγωγής (οινοποιός). Η επιλογή αυτή έχει
δημιουργηθεί για την περίπτωση που από την ίδια ποσότητα προϊόντος
προμηθευτή, θα παραχθούν προϊόντα διαφορετικού τύπου.
ΠΡΟΣΟΧΗ στις δηλώσεις παραγωγής που έχουν δημιουργηθεί με αντιγραφή.
Θα πρέπει να μηδενίζεται η ποσότητα από τα στοιχεία προϊόντος
(προμηθευτή) πριν την αποθήκευση, επειδή στις εκτυπώσεις αθροίζονται οι
ποσότητες όλων των δηλώσεων.
Επιλέγοντας
Διαγραφή , αν δεν έχει γίνει οριστικοποίηση, διαγράφεται η
δήλωση παραγωγής και εμφανίζεται στην Δημιουργία από λίστα.

Αντιστοίχιση Εγκατάστασης
Σε περίπτωση που η οινοποίηση δεν πραγματοποιηθεί στην οινοποιητική
εγκατάσταση του δηλούντα τότε :
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επιλέγονται οι δηλώσεις παραγωγής για τις οποίες η οινοποίηση θα
γίνει στην ίδια εγκατάσταση, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουτάκι που
βρίσκεται στα αριστερά της κάθε δήλωσης.
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πατώντας στο λεκτικό Αντιστοίχιση Εγκατάστασης, στον πίνακα που
εμφανίζεται, συμπληρώνονται τα πεδία ΑΦΜ, επωνυμία και διεύθυνση
της εγκατάστασης όπου θα γίνει η οινοποίηση.
με την Ενημέρωση Εγγραφών ενημερώνονται τα αντίστοιχα πεδία σε
όλες τις δηλώσεις παραγωγής που έχουν επιλεγεί.

Σε περίπτωση που για όλες τις δηλώσεις παραγωγής η οινοποίηση
πραγματοποιηθεί στην ίδια εγκατάσταση τότε :
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οινοποίηση.
επιλέγεται το κουτάκι στο Επιλογή όλων των εγγραφών για το τρέχον
έτος
με την Ενημέρωση Εγγραφών ενημερώνονται μαζικά όλες οι δηλώσεις
παραγωγής.
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Αν η δήλωση παραγωγής οριστικοποιηθεί από τον χρήστη οινοποιό, δεν
γίνεται περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων της.

Ενέργειες 6. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ
Στην Οριστικοποίηση Υποβολών στην οθόνη που ακολουθεί, στο πεδίο Έτος,
εισάγεται το έτος για το οποίο ο χρήστης επιλέγει οριστικοποίηση δηλώσεων.
Από τις Επιλογές Δηλώσεων επιλέγεται η επιθυμητή δήλωση (αποθεμάτων,
παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας) και πατώντας στην Οριστικοποίηση
Υποβολών Δηλώσεων, γίνεται μαζική οριστικοποίησή τους για το συγκεκριμένο
έτος.
Όταν οι δηλώσεις οριστικοποιηθούν από τον χρήστη οινοποιό, δεν γίνεται
περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους.

Ενέργειες 7. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Στις Εκτυπώσεις στην οθόνη που ακολουθεί, στο πεδίο Έτος, εισάγεται το έτος
για το οποίο ο χρήστης επιλέγει εκτύπωση. Στο πεδίο ΑΦΜ, εμφανίζεται αυτό
της μητρικής εταιρείας. Στο πεδίο Επιλογή Εκτύπωσης επιλέγεται το είδος της
δήλωσης που θέλει ο χρήστης να εκτυπώσει (δήλωση παραγωγής, εμπορίας,
αποθεμάτων, απογραφής).
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Ο χρήστης Έμπορος πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία της επιχείρησής του
και μπορεί να υποβάλλει :





Δήλωση επεξεργασίας / εμπορίας
Δήλωση αποθεμάτων για οίνους και γλεύκη
Δήλωση απογραφής
Δήλωση παραγωγής

Με τη σύνδεσή του στην ΨΥ, εμφανίζεται η οθόνη που ακολουθεί.
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Επιλέγοντας Έλεγχος παραγωγού με το Αμπελουργικό Μητρώο εμφανίζονται
τα πεδία ΑΦΜ και Χαρτογραφικό αμπελοτεμαχίου και δίνεται η δυνατότητα
στον χρήστη έμπορο να ελέγξει τον παραγωγό (αμπελοκαλλιεργητή) από
όπου θα προμηθευτεί την πρώτη ύλη, για την περίπτωση που αυτός δεν έχει
κάνει δήλωση συγκομιδής, συμπληρώνοντας τα πεδία και πατώντας Έλεγχος.
Αν ο παραγωγός (αμπελοκαλλιεργητής) δεν υπάρχει στα μητρώα, σημαίνει ότι
έχει σφάλμα αποτύπωσης στο αμπελουργικό μητρώο και θα πρέπει να
μεσολαβήσει η ΔΑΟΚ ώστε να γίνει διόρθωση.

Πατώντας το ερωτηματικό
δίπλα στον Έλεγχο, παρέχεται βοήθεια με
πληροφορίες για τη χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας.

Πατώντας στο λεκτικό Ενέργειες, από τη λίστα των επιτρεπόμενων τιμών που
εμφανίζεται, μπορεί να κάνει Επεξεργασία Στοιχείων, Εκτυπώσεις και από τις
Δηλώσεις, επιλέγει και συμπληρώνει αυτές που ορίζονται από τον κανονισμό
για την δραστηριότητά του.
Ενέργειες 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Με την Επεξεργασία Στοιχείων στην οθόνη που ακολουθεί, δίνεται η
δυνατότητα στον χρήστη έμπορο να συμπληρώσει τα στοιχεία της επιχείρησης
και να δηλώσει το Είδος- Κατηγορία Επιχείρησης.

Νοέμβριος

ιαιι
2018

-

έκδοση

4η

Σελίδα 25

Στην στήλη 1 συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και την
διεύθυνση της έδρας των δραστηριοτήτων του.
Στην Έδρα Τεχνικής
Εγκατάστασης θα πρέπει να δηλωθεί η τοποθεσία της εγκατάστασης που θα
ελέγξει η ΔΑΟΚ. Πατώντας το βέλος που βρίσκεται αριστερά από τα ονόματα
Περιφέρειας, Νομού και Κοινότητας εμφανίζονται λίστες όπου η επιλογή της
τοποθεσίας γίνεται σε επίπεδο Δήμου. Το ΑΦΜ το οποίο εμφανίζεται, είναι
αυτό με το οποίο ο χρήστης έχει εγγραφεί στην πλατφόρμα των Ψηφιακών
Υπηρεσιών.
Τελειώνοντας κάνει Αποθήκευση.

Ενέργειες 2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Με τη Δήλωση Απογραφής, στην οθόνη που ακολουθεί, καταγράφεται ο
εξοπλισμός της εγκατάστασης πατώντας στο λεκτικό Νέα Απογραφή
Εξοπλισμού.
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Εμφανίζεται η επόμενη οθόνη όπου δηλώνεται η κατηγορία του εξοπλισμού
(δεξαμενές, βαρέλια, πιεστήρια κλπ), ο τύπος, τα χαρακτηριστικά , η μονάδα
μέτρησης, η ποσότητα και ο αριθμός τεμαχίων, επιλέγοντας από τη λίστα των
επιτρεπόμενων τιμών, ενεργοποιώντας το βέλος δεξιά τους.

Η Ποσότητα αναφέρεται στην Μονάδα Μέτρησης.
αναφέρεται στην Κατηγορία.

Ο Αριθμός Τεμαχίων

Τελειώνοντας γίνεται Αποθήκευση.

Ενέργειες 3. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Με τη Δήλωση Αποθεμάτων στην οθόνη που ακολουθεί, συμπληρώνεται η
Νέα Δήλωση Αποθέματος πατώντας στο λεκτικό αυτό.
Στην οθόνη εμφανίζονται οι δηλώσεις αποθεμάτων που έχουν καταχωρηθεί σε
προηγούμενα έτη. Στις Ενέργειες με την επεξεργασία
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στοιχεία των αποθεμάτων μόνον εφόσον η χρονική περίοδος υποβολής της
δήλωσης είναι ακόμα ενεργή.
Η δήλωση αποθεμάτων είναι ετήσια και η επεξεργασία της λήγει με την λήξη
της περιόδου για την οποία ορίζεται η υποβολή δήλωσης αποθεμάτων για
οίνους και γλεύκη.
Από την στιγμή που συμπληρώνεται μια δήλωση αποθέματος για κάποιο έτος,
δεν υπάρχει δικαίωμα διαγραφής της παρά μόνο επεξεργασίας της.
Εάν υπάρχει δήλωση για το τρέχον έτος, το λεκτικό Νέα Δήλωση Αποθέματος,
είναι απενεργοποιημένο.

Από τη στιγμή που θα καταχωρηθεί η δήλωση αποθεμάτων, υπάρχει η
πληροφορία για το αν έχει γίνει οριστική υποβολή της δήλωσης από τον
χρήστη έμπορο και αν η ΔΑΟΚ έχει οριστικοποιήσει τη δήλωση αποθεμάτων
μετά από έλεγχό της.
Η οθόνη που εμφανίζεται επιλέγοντας Νέα Δήλωση Αποθέματος, χωρίζεται σε
δύο γενικές κατηγορίες, τους Οίνους και τα Γλεύκη.
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Η καταγραφή των ποσοτήτων γίνεται σε εκατόλιτρα. Συμπληρώνονται οι
στήλες ερυθρών / ερυθρωπών και λευκών οίνων (2 η και 3η στήλη). Δεν
επιτρέπεται η καταγραφή στοιχείων στις στήλες που αφορούν σύνολα. Τα
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σύνολα υπολογίζονται αυτόματα. Οι υπολογισμοί γίνονται σε πραγματικό
χρόνο για κάθε κατηγορία και για τα σύνολά τους. Επιτρέπονται θετικοί
αριθμοί ακρίβειας με έως δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
Τελειώνοντας γίνεται Αποθήκευση.
Πατώντας στο Οριστική Υποβολή, κλειδώνει η επεξεργασία της δήλωσης
αποθεμάτων και δίνεται η δυνατότητα στη ΔΑΟΚ να την οριστικοποιήσει.
Εάν μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης αποθεμάτων, διαπιστώνεται
λάθος στην καταχώρηση των στοιχείων, τότε δικαίωμα αποδέσμευσης της
δήλωσης έχει μόνον η ΔΑΟΚ η οποία με την επιλογή Ακύρωση Υποβολής δίνει
και πάλι τη δυνατότητα στο χρήστη έμπορο, να επεξεργαστεί και να διορθώσει
τα στοιχεία της δήλωσης των αποθεμάτων του.
Πατώντας στο λεκτικό Επιστροφή, εμφανίζεται η αρχική οθόνη.

Ενέργειες 4. ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Στη Δήλωση Επεξεργασίας / Εμπορίας στην οθόνη που ακολουθεί, φαίνονται
οι δηλώσεις επεξεργασίας/εμπορίας που έχουν δηλωθεί σε προηγούμενο
χρόνο (με χρονολογική σειρά).

Μετακινώντας την μπάρα στο κάτω μέρος της φόρμας, δίνεται η δυνατότητα
της εμφάνισης όλων των στηλών (είδος, ΑΦΜ προμηθευτή, επωνυμία,
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τιμολόγιο, έκταση, ποικιλία, κοινότητα, ποσότητα παραλαβής, ποσότητα
παραγωγής, διαφωνία, συμπλήρωση, ΑΦΜ εγκατάστασης, ενέργειες).
Η

επεξεργασία της κάθε δήλωσης γίνεται

Ενέργειες, την επεξεργασία

επιλέγοντας από την στήλη

.

Πατώντας στο λεκτικό Επιστροφή, εμφανίζεται η αρχική οθόνη.
Στην ίδια οθόνη η επιλογή Αναζήτηση επιτρέπει να γίνει αναζήτηση των
δηλώσεων, συμπληρώνοντας ένα από τα πεδία που εμφανίζονται ή
συνδιαστικά, συμπληρώνοντας περισσότερα του ενός ώστε να περιοριστούν
οι δηλώσεις που θα εμφανιστούν στην οθόνη.

Πατώντας στο λεκτικό Δημιουργία εμφανίζονται δύο (2) επιλογές.
Νέα Εγγραφή
Επιλογή από Λίστα
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Η επιλογή Νέα Εγγραφή αφορά σε δηλώσεις που ο χρήστης θα καταχωρήσει
μόνος του στο σύστημα.
Στην οθόνη αυτή πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία, του
προμηθευτή (αμπελουργού), της πρώτης ύλης, του προϊόντος προς εμπορία
και του προορισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ Η ποσότητα της πρώτης ύλης πρέπει να καταχωρηθεί σε εκατόκιλα
και η ποσότητα του προϊόντος προς εμπορία σε εκατόλιτρα.

Εάν δεν διατεθεί ολόκληρη η ποσότητα του προϊόντος προς εμπορία, σε έναν
προορισμό, τότε για την διάθεση της ποσότητας που έμεινε, θα πρέπει να γίνει
νέα δήλωση
Εγγραφής.

επεξεργασίας/εμπορίας

από

την

επιλογή

Αντιγραφή

Επιλέγοντας
Αντιγραφή Εγγραφής, δημιουργείται μια νέα δήλωση
επεξεργασίας/εμπορίας η οποία χαρακτηρίζεται ως Χειρ 2018. Περιλαμβάνει
τα στοιχεία του προμηθευτή και της πρώτης ύλης προσυμπληρωμένα από τη
δήλωση συγκομιδής ή εμπορίας/επεξεργασίας
και θα πρέπει να
συμπληρωθούν τα στοιχεία προϊόντος προς εμπορία και τα στοιχεία
προορισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ στις δηλώσεις επεξεργασίας/εμπορίας που έχουν δημιουργηθεί με
αντιγραφή. Θα πρέπει να μηδενίζεται η ποσότητα της πρώτης ύλης πριν την
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αποθήκευση, επειδή στις εκτυπώσεις αθροίζονται οι ποσότητες όλων των
δηλώσεων.
Η επιλογή Από λίστα αφορά σε δηλώσεις που προέρχονται από ηλεκτρονικές
δηλώσεις συγκομιδής και τα στοιχεία τους εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη
που ακολουθεί.
Εμφανίζονται όλες οι δηλώσεις συγκομιδής οι οποίες
αφορούν στο χρήστη, ως δηλώσεις εμπορίας.

Γίνεται επιλογή των δηλώσεων συγκομιδής οι οποίες θα συμπεριληφθούν ως
δηλώσεις εμπορίας είτε α) κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουτάκι που βρίσκεται
στα αριστερά της κάθε δήλωσης είτε β) από την αναζήτηση περιορίζοντας τις
δηλώσεις, με βάση πχ το ΑΦΜ του προμηθευτή ή την κοινότητα αγροτεμαχίου,
επιλέγοντας τα αντίστοιχα κουτάκια και μετά κάνοντας κλικ στο κουτάκι που
βρίσκεται στα αριστερά της κάθε δήλωσης.
Με το Αποθήκευση αποθηκεύονται οι επιλεγμένες δηλώσεις εμπορίας στην
οθόνη του χρήστη.
Μετακινώντας την μπάρα προς τα δεξιά (σχήμα 1)
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και επιλέγοντας (σχήμα 2)
γίνεται η επεξεργασία τους.

από την στήλη Ενέργειες την επεξεργασία

,

Στην οθόνη που ακολουθεί, τα στοιχεία του προμηθευτή και της πρώτης ύλης
είναι
προσυμπληρωμένα
από
τη
δήλωση
συγκομιδής
ή
επεξεργασίας/εμπορίας. Θα πρέπει όμως υποχρεωτικά να συμπληρωθούν τα
στοιχεία του προϊόντος προς εμπορία και τα στοιχεία προορισμού.
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Εάν δεν διατεθεί ολόκληρη η ποσότητα του προϊόντος προς εμπορία, σε έναν
προορισμό, τότε για την διάθεση της ποσότητας που έμεινε, θα πρέπει να γίνει
νέα δήλωση
Εγγραφής.

επεξεργασίας/εμπορίας

από

την

επιλογή

Αντιγραφή

Επιλέγοντας
Αντιγραφή Εγγραφής, δημιουργείται μια νέα δήλωση
επεξεργασίας/εμπορίας η οποία χαρακτηρίζεται ως Χειρ 2018. Περιλαμβάνει
τα στοιχεία του προμηθευτή και της πρώτης ύλης προσυμπληρωμένα από τη
δήλωση συγκομιδής ή εμπορίας/επεξεργασίας
και θα πρέπει να
συμπληρωθούν τα στοιχεία προϊόντος προς εμπορία και τα στοιχεία
προορισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ στις δηλώσεις επεξεργασίας/εμπορίας που έχουν δημιουργηθεί με
αντιγραφή. Θα πρέπει να μηδενίζεται η ποσότητα της πρώτης ύλης πριν την
αποθήκευση, επειδή στις εκτυπώσεις αθροίζονται οι ποσότητες όλων των
δηλώσεων.
Αν δεν υπάρχει συμφωνία με τα στοιχεία πρώτης ύλης της δήλωσης
συγκομιδής ή εμπορίας/επεξεργασίας, ο χρήστης επιλέγοντας Διαφωνώ
διορθώνει τα στοιχεία Ποσότητα και Κατηγορία όπως τα θεωρεί ο ίδιος.
Επιπλέον εάν ο αριθμός παραστατικού δεν έχει δηλωθεί σωστά από τον
προμηθευτή, οφείλει να τον καταχωρήσει στα Στοιχεία Πρώτης Ύλης
επιλέγοντας Διαφωνώ και συμπληρώνοντας τον σωστό αριθμό παραστατικού
στην αντίστοιχη θέση.
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Τελειώνοντας κάθε καταχώρηση στοιχείων μιας φόρμας, ο χρήστης
Αποθήκευση.

κάνει

Αν η δήλωση επεξεργασίας – εμπορίας οριστικοποιηθεί από τον χρήστη
έμπορο, δεν γίνεται περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων της.
Η οριστικοποίηση της δήλωσης περιγράφεται πιο κάτω.

Ενέργειες 5. ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ενέργειες 6. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ
Στην Οριστικοποίηση Υποβολών στην οθόνη που ακολουθεί, στο πεδίο Έτος,
εισάγεται το έτος για το οποίο ο χρήστης επιλέγει οριστικοποίηση δηλώσεων.
Από τις Επιλογές Δηλώσεων επιλέγεται η επιθυμητή δήλωση (αποθεμάτων,
παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας) και πατώντας στην Οριστικοποίηση
Υποβολών Δηλώσεων, γίνεται μαζική οριστικοποίησή τους για το συγκεκριμένο
έτος.
Όταν οι δηλώσεις οριστικοποιηθούν από τον χρήστη έμπορο, δεν γίνεται
περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους.
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Ενέργειες 7. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Στις Εκτυπώσεις στη οθόνη που ακολουθεί, στο πεδίο Έτος, εισάγεται το έτος
για το οποίο ο χρήστης επιλέγει εκτύπωση. Στο πεδίο ΑΦΜ, εμφανίζεται αυτό
του χρήστη. Στο πεδίο Επιλογή Εκτύπωσης επιλέγεται το είδος της δήλωσης
που θέλει ο χρήστης να εκτυπώσει (δήλωση παραγωγής, εμπορίας,
αποθεμάτων, απογραφής).
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Ο χρήστης ΔΑΟΚ με τη σύνδεσή του στην Ψ.Υ., εξυπηρετείται από την οθόνη
που ακολουθεί.

Δίνεται η δυνατότητα να ελέγξει ένα παραγωγό, συμπληρώνοντας το ΑΦΜ του
ή το χαρτογραφικό του αμπελοτεμαχίου του και πατώντας Έλεγχος. Αν ο
παραγωγός δεν υπάρχει στα μητρώα, σημαίνει ότι έχει σφάλμα αποτύπωσης
στο αμπελουργικό μητρώο και θα πρέπει άμεσα να διορθωθεί.
Στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα με όλους τους χρήστες (οινοποιούς,
έμπορους) που έχουν καταχωρήσει την δραστηριότητά τους στην Ψ.Υ. και
ανήκουν στην επικράτεια για την οποία είναι υπεύθυνη η ΔΑΟΚ.
Γίνεται Αναζήτηση του χρήστη συμπληρώνοντας ένα τουλάχιστον από τα
κριτήρια που εμφανίζονται (ΑΦΜ υπεύθυνου, όνομα, επώνυμο, επωνυμία της
επιχείρησης ή ΑΦΜ εταιρείας) ή κάθε πιθανό συνδυασμό τους και η λίστα των
χρηστών ανανεώνεται με βάση τα κριτήρια αναζήτησης.
Πατώντας στο λεκτικό Καθαρισμός εμφανίζεται πάλι η αρχική λίστα και
διαγράφονται τα κριτήρια που είχαν τεθεί.

Πατώντας στο λεκτικό
Μαζικές Κινήσεις, γίνεται μαζική οριστικοποίηση,
αποοριστικοποίηση ή ακύρωση υποβολών, ανάλογα με την επιλογή του έτους
και το είδος της δήλωσης για το οποίο έχει γίνει επιλογή.
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Η επιλογή Ενέργειες στην οθόνη που ακολουθεί, εμφανίζει λίστα με τις
διαθέσιμες επιλογές ενεργειών που έχει ο χρήστης ΔΑΟΚ. Μπορεί να δεί τα
προσωπικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης του χρήστη που
ελέγχεται, τις δηλώσεις απογραφής, αποθεμάτων, επεξεργασίας/εμπορίας και
παραγωγής του, χωρίς το δικαίωμα μεταβολής τους.
Μπορεί ακόμα να κάνει εκτυπώσεις και οριστικοποίηση για τον κάθε
ελεγχόμενο χωριστά.

Όσον αφορά στην επιλογή Δήλωση Αποθεμάτων, ο χρήστης ΔΑΟΚ μπορεί
να οριστικοποιήσει τη δήλωση αποθεμάτων του οινοποιού ή έμπορου, μόνον
όταν αυτός έχει κάνει οριστική υποβολή της δήλωσής του.

Νοέμβριος

ιαιι
2018

-

έκδοση

4η

Σελίδα 39

Αυτό εμφανίζεται στην φόρμα που ακολουθεί, αφού γίνει επιλογή Δήλωση
Αποθεμάτων για τον οινοποιό ή έμπορο που ελέγχεται.

Επιλέγοντας το λεκτικό Εκτυπώσεις,
στην οθόνη
συμπληρώνεται το Έτος και η Επιλογή Εκτύπωσης.

που

εμφανίζεται,

Στην Επιλογή Εκτύπωσης δίνεται η δυνατότητα να εκτυπωθεί κατάσταση με την
παραγωγή που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο του 80%.

Επιλέγοντας Έτος, Έδρα, Επιλογή Εκτύπωσης και αφήνοντας κενό το πεδίο
του ΑΦΜ, δημιουργούνται εκτυπώσεις συνόλων.
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Επιλέγοντας το λεκτικό Οριστικοποίηση, εμφανίζεται η επόμενη οθόνη, όπου
δίνεται η δυνατότητα θεώρησης του συνόλου των δηλώσεων ενός χρήστη για
ένα έτος. Αυτό γίνεται συμπληρώνοντας το Έτος και τις Επιλογές Δηλώσεων
και πατώντας Οριστικοποίηση.

Μετά την οριστικοποίηση οι χρήστες οινοποιοί και έμποροι δεν μπορούν
κάνουν νέες δηλώσεις για την συγκεκριμένη περίοδο.
Ο χρήστης ΔΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να κάνει Απο-οριστικοποίηση σε κάποια
δήλωση σε περίπτωση που χρειαστεί, και να επαναλάβει την Οριστικοποίηση
σε επόμενο χρόνο.
Εάν ο χρήστης οινοποιός ή έμπορος μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης
αποθεμάτων του, διαπιστώσει λάθος στην καταχώρηση, τότε με την επιλογή
Ακύρωση Υποβολής του δίνεται η δυνατότητα να επεξεργαστεί και πάλι τα
στοιχεία της δήλωσης των αποθεμάτων του.
Εάν μετά τη λήξη υποβολής των δηλώσεων αποθεμάτων, ο χρήστης ΔΑΟΚ
διαπιστώσει λάθος στην καταχώρηση, τότε πρώτον με την επιλογή
Αποοριστικοποίηση ακυρώνει την Οριστικοποίηση που έχει κάνει και δεύτερον
με την επιλογή Ακύρωση Υποβολής δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη οινοποιό
ή έμπορο να επεξεργαστεί και πάλι τα στοιχεία της δήλωσης των αποθεμάτων
του και να κάνει εκ νέου οριστική υποβολή.
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Ο χρήστης Π.Κ.Π.Φ. Π. & Φ.Ε. με τη σύνδεσή του στην Ψ.Υ., εξυπηρετείται από
την οθόνη που ακολουθεί και έχει πρόσβαση μόνο στην υπηρεσία
εκτυπώσεων.

Συμπληρώνεται το Έτος, η Έδρα που περιλαμβάνεται στην λίστα επιλογής
έδρας, το ΑΦΜ και η Επιλογή Εκτύπωσης.

Επιλέγοντας Έτος, Έδρα, Επιλογή Εκτύπωσης και αφήνοντας κενό το πεδίο του
ΑΦΜ, δημιουργούνται εκτυπώσεις συνόλων.
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