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Σύστημα Διαχείρισης Παραδόσεων 

Ενεργειακών Καλλιεργειών (Βιοκαύσιμα) 

Εγχειρίδιο Χρήσης 

 

Version 3 – 27/11/2020 

Version 2 – 22/10/2019 

 

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 

1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome), 

2. Όνομα χρήστη και κωδικός με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην εφαρμογή. 

 

Για την είσοδο στην εφαρμογή ανοίγουμε ένα πλοηγό της προτίμησης μας και 

πληκτρολογούμε http://bio.opekepe.gr, και εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα, 

 

Εικόνα 1. Οθόνη εισόδου της εφαρμογής 

 

Πληκτρολογούμε το όνομα χρήση και τον κωδικό πρόσβασης στα αντίστοιχα πεδία 

και πατάμε το κουμπί Σύνδεση. Σε περίπτωση σφάλματος, λάθος πληκτρολόγηση 

Ονόματος ή Κωδικού εμφανίζεται το ακόλουθο : 

 

Εικόνα 2. Μήνυμα λάθους κατά την εισαγωγή διαπιστευτηρίων 

http://bio.opekepe.gr/
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Μόλις πατήσουμε το κουμπί Σύνδεση μας εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα, 

 

Εικόνα 3. Οθόνη αναζήτησης παραγωγών με κριτήριο το ΑΦΜ 

 

Στην παραπάνω οθόνη πληκτρολογούμε το ΑΦΜ στον αντίστοιχο πεδίο και πατάμε 

το κουμπί Βρες, 

ΟΘΟΝΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 

Ανύπαρκτο ΑΦΜ 

Αν το ΑΦΜ δεν υπάρχει ή ο παραγωγός δεν έχει σύμβαση με την μεταποιητική 

επιχείρηση τότε εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα, με το μήνυμα λάθος ότι δεν υπάρχει 

σύμβαση με αυτόν τον παραγωγό. 
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Εικόνα 4. Μήνυμα λάθους κατά την Αναζήτηση 

 

Σύμβαση χωρίς Αγροτεμάχια 

Σε περίπτωση που ο παραγωγός έχει σύμβαση με την μεταποιητική, εμφανίζονται τα 

προσωπικά του στοιχεία (ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, IBAN)  και 

ακολούθως τα στοιχεία της σύμβασης (Αρ. Σύμβασης και Ημ/νία Σύμβασης). Αν δεν 

υπάρχουν αγροτεμάχια εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα, 

 

Εικόνα 5. Μήνυμα λάθους στην σύμβαση 

 

με το μήνυμα λάθους ότι δεν υπάρχουν αγροτεμάχια στην συγκεκριμένη σύμβαση, 

σύμφωνα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυση για το έτος 2012 του παραγωγού. 

Προσοχή. 

Για τις ανωτέρω δύο περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η εισαγωγή τιμολογίων για 

λόγους ακεραιότητας και ορθότητας των δεδομένων. 
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Εισαγωγή Τιμολογίων 

Αν υπάρχουν αγροτεμάχια, τότε εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, 

 

Εικόνα 6. Οθόνη Καταχώρησης στοιχείων τιμολογίου 

 

Στην παραπάνω περίπτωση παρατηρούμε πως εμφανίζονται τα στοιχεία της 

επιλεχθείσας Σύμβασης, το πεδίο «Έκταση Σύμβασης» και  τα συσχετιζόμενα 

αγροτεμάχια με τα στοιχεία τους (Χαρτογραφικός Κωδικός, Καλλιέργεια, Ποικιλία, 

Έκταση), σύμφωνα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του παραγωγού. Τα τιμολόγια 

πρέπει να εισάγονται στην κατάλληλη σύμβαση. Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων 

συμβάσεων με την ίδια μεταποιητική, μπορούμε να πλοηγηθούμε στην επόμενη 

σύμβαση με το βελάκι στο τέλος της πρώτης γραμμής : 

 

Εικόνα 7. Μετάβαση σε επόμενη σύμβαση 

Στη σωστή σύμβαση λοιπόν, ο χρήστης καταχωρεί τα στοιχεία Αρ. Τιμολογίου, Αρ. 

Παραλαβής, Ημ/νία Παραλαβής, Καθαρό Βάρος και Ποικιλία. Σε περίπτωση που η 

συγκεκριμένη παράδοση έγινε μέσω κάποιας Ομάδα Παραγωγών, τικάρει το 

checkbox «Ομάδα Παραγωγών». Αυτά φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 8. Οθόνη καταχώρησης τιμολογίων 

 

Και με το κουμπί (+), ολοκληρώνεται η καταχώρηση του τιμολογίου. Τα στοιχεία αυτά 

είναι όλα υποχρεωτικά οπότε εμφανίζεται το κατάλληλο μήνυμα λάθους αν δεν 

συμπληρωθούν. 

 

Εικόνα 9. Μήνυμα λάθους των στοιχείων των τιμολογίων 

 

Το πεδίο Ημ/νία παραλαβής πρέπει να είναι της μορφής ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.. Δηλαδή, για 

παράδειγμα η ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου ’20, γράφεται 05/02/2020 ή μπορούμε να 

την επιλέξουμε από το αναδυόμενο παράθυρο, 

 

Εικόνα 10. Ημ/νία Παραλαβής 
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Το καθαρό βάρος του τιμολογίου που θα εισαχθεί θα πρέπει να είναι σε κιλά (kg). 

Υποχρεωτικό επίσης είναι να επιλέξουμε ποια ποικιλία αφορά το συγκεκριμένο 

τιμολόγιο. Οι ποικιλίες που μπορούμε να επιλέξουμε είναι 

• ΗΛΙΑΝΘΟΣ 

• ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ 

• ΣΟΓΙΑ 

• ΑΓΡΙΟΑΓΓΙΝΑΡΑ 

 

Προσοχή 

Εμφανίζονται μόνο οι ποικιλίες εκείνες οι οποίες είναι δηλωμένες στα 

αγροτεμάχια που περιλαμβάνονται στην σύμβαση. Όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 6. υπάρχουν 5 αγροτεμάχια με ποικιλία ΗΛΙΑΝΘΟ οπότε και εμφανίζετε 

αυτή ως μοναδική επιλογή. 

Αφού πατήσουμε το κουμπί (+) και ολοκληρωθέι η αποθήκευση του τιμολογίου και 

της έκτασης,  εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη : 

 

Εικόνα 11. Οθόνη καταχώρησης τιμολογίων 

όπου στην τελευταία γραμμή, κάθε φορά μπορούμε να καταχωρήσουμε νέο 

τιμολόγιο για την ίδια σύμβαση.  

Τροποποίηση Τιμολογίου κ Έκτασης Σύμβασης 

Σε περίπτωση λάθους στην καταχώρηση μπορούμε να αλλάξουμε κάποιο από τα 

στοιχεία του τιμολογίου. Επίσης μπορούμε να αλλάξουμε την «Έκταση Σύμβασης» 

Με το κουμπί = αποθηκεύουμε τις τροποποιήσεις. 

Διαγραφή Τιμολογίου  

Αν έχουμε εισάγει κάποιο τιμολόγιο εκ παραδρομής σε λάθος σύμβαση μπορούμε να 

το διαγράψουν με το κουμπί -. 
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Παραλαβές Συγκεντρωτικά 

Μπορούμε να προβάλλουμε συγκεντρωτικά ανά παραγωγό-σύμβαση-καλλιέργεια 

στο δεύτερο tab  (Παραλαβές Αναλυτικά) της εφαρμογής, όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα,  

 

Εικόνα 12. Οθόνη Παραλαβές Αναλυτικά 

Εδώ φαίνονται όλοι οι παραγωγοί στους οποίους έχουν καταχωρηθεί τιμολόγια στις 

συμβάσεις τους. Πιο συγκεκριμένα φαίνονται τα στοιχεία ΑΦΜ, Αριθμός Σύμβασης, 

Ημ/νία σύμβασης, Καλλιέργεια, Πλήθος αγροτεμαχίων (στην συγκεκριμένη σύμβαση 

& Καλλιέργεια), Συνολική Έκταση των αγροτεμαχίων εκφρασμένη σε εκτάρια (ha), 

Πλήθος τιμολογίων (στην συγκεκριμένη σύμβαση & Καλλιέργεια), Συνολικό καθαρό 

βάρος των τιμολογίων εκφρασμένη σε κιλά (kg), και απόδοση ως η διαίρεση του 

συνόλου της έκτασης προς το συνολικό καθαρό βάρος για την κάθε σύμβαση. 

 

 

 

Παραλαβές Αναλυτικά 

Μπορούμε να προβάλλουμε συγκεντρωτικά τα στοιχεία της μεταποιητικής ανά 

καλλιέργεια στο Τρίτο tab  (Παραλαβές Συγκεντρωτικά), όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα,  
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Εικόνα 13. Οθόνη Παραλαβές Συγκεντρωτικά 

Εδώ φαίνονται τα συγκεντρωτικά ανά καλλιέργεια όλης της μεταποιητικής 

επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται η Επωνυμία της μεταποιητικής, η 

καλλιέργεια, το πλήθος των αγροτεμαχίων (σε αυτή την καλλιέργεια), η συνολική 

έκταση των αγροτεμαχίων εκφρασμένη σε εκτάρια (ha), πλήθος τιμολογίων (σε αυτή 

την καλλιέργεια), συνολικό καθαρό βάρος των τιμολογίων εκφρασμένο σε κιλά (kg), 

και απόδοση ως η διαίρεση του συνόλου της έκτασης προς το συνολικό καθαρό 

βάρος για την κάθε καλλιέργεια. 

 


