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Εισαγωγή
Στόχος της εφαρμογής είναι με απλές και γρήγορες διαδικασίες να γίνονται οι
απαιτούμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι των στοιχείων που καταχωρούν στην
εφαρμογή οι εισαγωγικές επιχειρήσεις ζώων και κρεάτων, έτσι ώστε ο
εποπτικός έλεγχος του ΥΠΑΑΤ να διενεργείται απρόσκοπτα και χωρίς
καθυστερήσεις.

2

Αρχική Σελίδα
Στην κεντρική σελίδα του συστήματος (βλ. Οθόνη 2.1) εντοπίζονται:
(1) Γενικές επιλογές πληροφοριών και διαχείρισης της εφαρμογής
• το παρόν εγχειρίδιο χρήσης,
• στοιχεία επικοινωνίας για την τηλεφωνική υποστήριξη
• επιλογή μετάβασης στην αρχική οθόνη (ή αποσύνδεσης κατόπιν
επιτυχούς σύνδεσης)
• Όροι χρήσης και Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
(2) Δύο επιλογές του χρήστη:
• «Εγγραφή» στο σύστημα και
• «Σύνδεση» στο σύστημα
Σε περίπτωση που ο χρήστης μεταβαίνει για πρώτη φορά στο σύστημα, θα
πρέπει να πατήσει το κουμπί «Εγγραφή» ώστε να δοθούν οι απαραίτητες
πληροφορίες για την εγγραφή του, ενώ σε περίπτωση που ο χρήστης έχει
ήδη πραγματοποιήσει την εγγραφή και έχει αποκτήσει λογαριασμό και κωδικό
πρόσβασης-password, τότε μπορεί να πατήσει το κουμπί «Σύνδεση».

Όθόνη 2.1 Κεντρική σελίδα Εγγραφής/Σύνδεσης.
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Εγγραφή στο Σύστημα
Στην Οθόνη 2.2 «Εγγραφή», ο χρήστης καλείται να εισάγει τα εξής
απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή του στο σύστημα:
(1) «Α.Φ.Μ.» – πληκτρολογείται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (στοιχείο
απαραίτητο για την πιστοποίηση δικαιώματος του χρήστη για την
συνέχεια στην εφαρμογή),
(2) «Κωδικός ΕΛΟΓΑΚ» - πληκτρολογείται ο μοναδικός κωδικός ΕΛΟΓΑΚ
του εμπόρου,
(3) «E-Mail» - πληκτρολογείται η ηλεκτρονική ταχυδρομική σας διεύθυνση (email).
(4) «Κωδικός / Password» – πληκτρολογείται ένας συνδυασμός τουλάχιστον
5 χαρακτήρων από τον ίδιο τον χρήστη ο οποίος στη συνέχεια θα
χρησιμοποιείται ως κωδικός πρόσβασης για την είσοδό του στο
σύστημα. Ο Κωδικός αυτός είναι αυστηρώς προσωπικό στοιχείο και για
λόγους ασφαλείας θα πρέπει να τον θυμάστε και να μην τον διαδίδετε σε
άλλους χρήστες.
(5) «Επιβεβαίωση Κωδικού» - πληκτρολογείται για δεύτερη φορά ο κωδικός
που καταχωρήθηκε στο προηγούμενο πεδίο «Κωδικός»

Όθόνη 2.2 Εγγραφή στο σύστημα.

Κατά τη διαδικασία εγγραφής εκτελείται διασταυρωτικός έλεγχος των
στοιχείων εισαγωγής με τα στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και
Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.).
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Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω πεδίων, ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει
το κουμπί «Εγγραφή» και εάν η εγγραφή εκτελεστεί με επιτυχία θα μεταβεί
στην κεντρική σελίδα εγγραφής - σύνδεσης.

2.2

Σύνδεση στο σύστημα
Στην αρχική οθόνη σύνδεσης, ο χρήστης καλείται να εισάγει τα εξής
απαραίτητα στοιχεία για την είσοδο του στο σύστημα:
(1) «Α.Φ.Μ.» – πληκτρολογείται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (στοιχείο
απαραίτητο για την πιστοποίηση δικαιώματος του χρήστη για την συνέχεια
στην εφαρμογή),
(2) «Κωδικός πρόσβασης» – πληκτρολογείται ο κωδικός πρόσβασης για την
είσοδό του σύστημα,
Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω πεδίων, ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει
το κουμπί «Σύνδεση».
Όπως και κατά την εγγραφή του χρήστη έτσι και στην είσοδό του στο
σύστημα, εκτελούνται μια σειρά ελέγχων για την ορθότητα των στοιχείων
εισαγωγής. Με την επιτυχή σύνδεση ο χρήστης μεταβαίνει στη φόρμα
καταχώρησης των στοιχείων
Σε περίπτωση μη έγκυρου ονόματος χρήστη ή μη έγκυρου κωδικού, θα
εμφανιστεί το μήνυμα λάθους

Προσοχή: Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του χρήστη με την
Εφαρμογή πρέπει για λόγους ασφαλείας να αποσυνδεθεί πατώντας την
επιλογή της αποσύνδεσης

(στο επάνω-δεξιό άκρο της οθόνης).

3

Οθόνη Αίτησης και Καταχώρησης

3.1

Εισαγωγή Στοιχείων Αίτησης
Η οθόνη αίτησης / καταχώρησης αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:
(1) Αριθμός Πιστοποιητικού
(2) Σταθερά στοιχεία Εμπόρου ή Εισαγωγέα
(3) Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εμπορίας και Εισαγωγής Ζώντων Ζώων
(4) Αναλυτικά Στοιχεία Εμπορίας και Εισαγωγής Ζώντων Ζώων
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(5) Επιλογή Εκτύπωσης των καταχωρηθέντων στοιχείων.
Στο τμήμα [1] ο Έμπορος ή Εισαγωγέας εισάγει τον Αριθμό Πιστοποιητικού
και στην συνέχεια πατάει το κουμπί ‘Αποθήκευση’.

Όθόνη 3.1 Εισαγωγή Αριθμού Πιστοποιητικού

Αναλυτικά κάθε τμήμα της αίτησης παρουσιάζεται στις επόμενες ενότητες.
3.1.1

Σταθερά Στοιχεία Εμπόρου ή Εισαγωγέα
Περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία του Εμπόρου ή Εισαγωγέα όπως ΑΦΜ,
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία και Κατηγορία που ανήκει (Κρεοπωλείο,
Έμπορος Κρέατος, Λοιπές Επιχειρήσεις Κρέατος).
Αν ο Έμπορος ή Εισαγωγέας δεν έχει καταθέσει συμπληρωμένα κάποια από
τα πεδία στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.) τότε
παραμένουν κενά και στο τρέχον σύστημα.

Όθόνη 3.2 Σταθερά Στοιχεία Εμπόρου ή Εισαγωγέα



Δεν επιτρέπεται τροποποίηση των στοιχείων από το χρήστη και η
συμπλήρωση των στοιχείων γίνεται αυτόματα από το σύστημα βάσει των
πληροφοριών του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος
(ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.).

3.1.2

Συγκεντρωτικά στοιχεία Εμπορίας και Εισαγωγής Ζώντων Ζώων
Περιλαμβάνει συγκεντρωτικά όλα τα στοιχεία εμπορίας και εισαγωγής ζώντων
ζώων με πληροφορίες για την εισαγωγή τους όπως ημερομηνία, χώρα
προέλευσης, κατηγορία ζώων, αριθμό ζώων και πιστοποιηθέντα ζώντα ζώα
(με τις προκαθορισμένες τιμές ‘Εκτροφή’, ‘Πάχυνση’, ‘Σφαγή’ και
‘Διαχείμανση’).
Επιπλέον, το τμήμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη για επιλογή της
εγγραφής που συνεπάγεται εμφάνισή της στο τμήμα [4] με δυνατότητα
τροποποίησης.
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Όθόνη 3.3 Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εμπορίας (Τμήμα 3).

3.1.3

Αναλυτικά στοιχεία Εμπορίας και Εισαγωγής Ζώντων Ζώων
Το τμήμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη για νέα εισαγωγή, διαγραφή
και τροποποίηση των στοιχείων Εισαγωγής Ζώων. Περιλαμβάνει αναλυτικά
όλα τα στοιχεία εμπορίας και εισαγωγής ζώντων ζώων με πληροφορίες για
την εισαγωγή τους (όπως ημερομηνία, χώρα προέλευσης), κατηγορία ζώων,
αριθμό ζώων, πιστοποιηθέντα ζώντα ζώα και δεδομένα προορισμού (όπως
νομός, πόλη, οδός, αριθμός και Τ.Κ.).
Ο χρήστης αφού ολοκληρώσει την εισαγωγή των πληροφοριών, πατάει το
κουμπί «Αποθήκευση» που συνεπάγεται την εμφάνιση της πληροφορίας
αυτής στο τμήμα [3].

Όθόνη 3.4 Αναλυτικά Στοιχεία Εμπορίας (Τμήμα 4).

Για την ευκολότερη και ταχύτερη εισαγωγή των πληροφοριών τα πεδία :
‘Χώρα Προέλευσης’ , ‘Κατηγορία Ζώων’ , ‘Πιστοποιηθέντα Ζώντα Ζώα για’,
‘Νομός Προορισμού’ και ‘Δήμος’ χρησιμοποιούν προκαθορισμένες τιμές.
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Όπως επίσης για την εισαγωγή της Ημερομηνίας με τη βοήθεια ηλεκτρονικού
ημερολογίου.

Προσοχή: Μετά από κάθε καταχώρηση ή τροποποίηση των πληροφοριών
σας, μην ξεχνάτε να επιλέξετε το κουμπί «Αποθήκευση» (στο κάτω-δεξιό
άκρο της οθόνης).

3.2

Εκτύπωση Στοιχείων Αίτησης
Μετά την ολοκλήρωση εισαγωγής όλων των στοιχείων, ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα δύο επιλογών εκτύπωσης:
(1) Συγκεντρωτική Επιλογή Εκτύπωσης για προσωπική χρήση του
εμπόρου/εισαγωγέα, πατώντας το κουμπί-σύμβολο εκτυπωτή (επάνωδεξιά στη Φόρμα Καταχώρησης).

Στην επιλογή αυτή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής ημερομηνιών ΑπόΈως.
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(2) Επίσημη επιλογή εκτύπωσης πιέζοντας το κουμπί «Εκτύπωση» (κάτωδεξιά στη Φόρμα Καταχώρησης).

Η εκτύπωση εμφανίζει :
(1) Τα σταθερά στοιχεία του εμπόρου ή εισαγωγέα,
(2) Αναλυτικά τα στοιχεία εμπορίας και εισαγωγής ζώων/κρέατος
(3) Ημερομηνία και μοναδικός Αύξων Αριθμός Καταχώρησης.
(4) Χώρος για την υπογραφή του εμπόρου ή εισαγωγέα.

4

Τηλεφωνική Υποστήριξη
Η Τηλεφωνική Υποστήριξη της Εφαρμογής «Ελέγχου Διακίνησης Ζώων και
Κρέατος» λειτουργεί από τις 08:00-14:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή στα
τηλέφωνα:
☎ 210-8802334
☎ 210-8802338

