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1. Εισαγωγή 

Σκοπός του παρόντος είναι η υποβοήθηση των χρηστών των επιχειρήσεων που 

συµµετέχουν στην υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% για την υποβολή 

των Αιτήσεων Αποπληρωµής. 

Στα πλαίσια αυτά περιγράφονται τα βήµατα που πρέπει να γίνουν από τους χρήστες των 

επιχειρήσεων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και ταυτόχρονα επισηµαίνονται τα 

σηµεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να αποφευχθούν 

προβλήµατα. 

Τέλος σηµειώνεται ότι στο Εγχειρίδιο Χρήσης οι χρήστες µπορούν να ανατρέξουν για την 

άντληση λεπτοµερών πληροφοριών για όλες τις λειτουργίες του συστήµατος. 

 

2. Υποβολή Αιτήσεων Αποπληρωμής 

Η διαδικασία εκτελείται από την επιλογή του µενού µε τίτλο Αιτήσεις Αποπληρωµής. 

Με την επιλογή αυτή ο χρήστης µεταφέρεται στην παρακάτω οθόνη όπου έχει τη 

δυνατότητα να δηµιουργήσει µια Αίτηση Αποπληρωµής ακολουθώντας τα βήµατα που 

περιγράφονται παρακάτω. 
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Βήµα 1: Πατά το κουµπί Νέα Εγγραφή και το σύστηµα µας µεταφέρει στην παρακάτω 

οθόνη όπου: 

 

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών το Έτος κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκε το 

Πρόγραµµα για το οποίο θα υποβληθεί η Αίτηση Αποπληρωµής.    

√√√√ Η Ηµεροµηνία καταχώρησης συµπληρώνεται από το σύστηµα  

√√√√ Καταχωρεί τυχόν Σχόλια 

Επιλέγουµε ή καταχωρούµε υποχρεωτικά τα στοιχεία που είναι σηµειωµένα µε κόκκινο 

αστερίσκο (*). Τα πεδία µε γκρι χρώµα συµπληρώνονται από το σύστηµα. 

Στη συνέχεια πατά το κουµπί Εισαγωγή για να ολοκληρώσει το πρώτο βήµα ή 

Επιστροφή για να επανέλθει στην προηγούµενη οθόνη. 

Με την καταχώρηση των βασικών στοιχείων της Αίτησης Αποπληρωµής το σύστηµα µας 

µεταφέρει στη λίστα όπου φαίνονται όλες οι καταχωρηµένες αιτήσεις.  

 

Βήµα 2: Στην εγγραφή που µόλις καταχωρήθηκε πατώντας το κουµπί ∆ιόρθωση 

(βρίσκεται στο δεξί µέρος) ο χρήστης µεταφέρεται στην τελευταία οθόνη που καταχώρησε 

τα βασικά στοιχεία όπου στο επάνω µέρος εµφανίζεται πλέον µε τη µορφή tab εκτός των 

Βασικών στοιχείων η καρτέλα Προγράµµατα.  
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Βήµα 3: Επιλέγοντας το tab Προγράµµατα το σύστηµα µας µεταφέρει στην παρακάτω 

οθόνη όπου ο χρήστης µπορεί να δει το/τα Πρόγραµµα(τα) που προτείνει το σύστηµα 

τα οποία έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς και τα οποία η επιχείρηση µπορεί να 

συµπεριλάβει στην εν λόγω Αίτηση Αποπληρωµής.  

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

∆ΥΟ (2) ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ. ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΙΤΕ 

ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΝΕΜΕΙ ΣΤΙΣ ∆ΥΟ (2) ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ.  

 

Στο αριστερό µέρος κάθε προγράµµατος που προτείνει το σύστηµα υπάρχουν τα 

κουµπιά Οικονοµικά Στοιχεία και ∆ιαγραφή. Πατώντας το κουµπί ∆ιαγραφή το 
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πρόγραµµα διαγράφεται από την Αίτηση Αποπληρωµής. Εάν η διαγραφή έγινε από 

λάθος τότε ο χρήστης µπορεί να το επανεισάγει πηγαίνοντας στο κάτω µέρος της 

οθόνης, όπου ανοίγει τη λίστα µε τα Προγράµµατα και αφού το επιλέξει πατά το κουµπί 

Εισαγωγή. Το πρόγραµµα επανεµφανίζεται στο επάνω µέρος όπως πριν.    

 

Βήµα 4: Πατώντας το κουµπί Οικονοµικά στοιχεία το σύστηµα µας µεταφέρει στην 

παρακάτω οθόνη όπου: 

 

√√√√ Στα πεδία µε γκρι χρώµα προβάλλονται οι υπολογιζόµενες από το σύστηµα 

πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα (πχ Ώρες Εξωτερικών 

Εκπαιδευτών, Ώρες Εντός κλπ).    

√√√√ Ο χρήστης καταχωρεί στα αντίστοιχα πεδία µε λευκό χρώµα τα αιτούµενα 

ποσά.  

√√√√ Εφόσον το πρόγραµµα έχει υλοποιηθεί εντός του ωραρίου και η επιχείρηση 

επιθυµεί την καταβολή αµοιβής στους καταρτιζόµενους θα πρέπει για κάθε έναν 

από αυτούς να καταχωρηθεί ξεχωριστά η ωροµίσθια αποζηµίωση. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε το πάτηµα του κουµπιού Εισαγωγή Ωροµίσθιας Αµοιβής 

Καταρτιζοµένων.   

√√√√ Επιλέγει από λίστα επιλογών (ΝΑΙ/ΟΧΙ) εάν η Επιχείρηση είναι Εποχική και η 

Κατάρτιση Υλοποιήθηκε στο ∆ιάστηµα µη Λειτουργίας της. 

Το σύστηµα υπολογίζει τα εισαχθέντα ποσά και τα προβάλλει στην ίδια οθόνη στο πεδίο 

Αιτούµενο Ποσό.    
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Το συγκεκριµένο βήµα ολοκληρώνεται εφόσον πατηθεί το κουµπί Ενηµέρωση που 

βρίσκεται στο κάτω µέρος της Οθόνης. 

Στην οθόνη πλέον που εµφανίζεται(ονται) το(τα) πρόγραµµα(τα) φαίνεται το 

Αιτούµενο ποσό κάθε προγράµµατος και το Συνολικό Αιτούµενο Ποσό της Αίτησης. 

Στην ίδια οθόνη µε σχετικό µήνυµα εφιστάται η προσοχή των χρηστών: ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΜΗ∆ΕΝΙΚΟ 

AITOYMENO ΠΟΣΟ, ΣΤΕΡΕΙΣΤΕ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥΣ. 

∆ηλαδή τα προγράµµατα που υποβάλλονται µε ποσό µηδέν (0) δεν δικαιούται 

η επιχείρηση να λάβει αποζηµίωση και δεν µπορούµε να τα εισάγουµε σε άλλη 

Αίτηση αποπληρωµής. Μηδενικό ποσό προκύπτει όταν δεν έχουν εισαχθεί στα 

Οικονοµικά Στοιχεία του βήµατος 4 αιτούµενα ποσά.      
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Βήµα 5: Εφόσον έχουν εισαχθεί όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για κάθε πρόγραµµα ο 

χρήστης µπορεί να ολοκληρώσει την Αίτηση Αποπληρωµής πηγαίνοντας στην καρτέλα 

(tab) Βασικά Στοιχεία όπου πατά το κουµπί Υποβολή προς Αποπληρωµή. 

 

Όταν πατηθεί το κουµπί Υποβολή προς Αποπληρωµή το σύστηµα ελέγχει τα 

Αιτούµενα ποσά και όταν βρεθεί έστω και ένα πρόγραµµα µε Αιτούµενο ποσό 

µηδέν (0) ενηµερώνει το χρήστη µε σχετικό µήνυµα.  

 

Αν πατηθεί το κουµπί Cancel που βρίσκεται πάνω στο µήνυµα το σύστηµα µας 

µεταφέρει για να συνεχίσουµε την εισαγωγή των στοιχείων σύµφωνα µε το 

Βήµα 3. 

Εφόσον πατηθεί το κουµπί ΟΚ το σύστηµα ζητά από το χρήστη την 

Επιβεβαίωση Υποβολής της Αίτησης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.  

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ.  


