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ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ψηφιακή Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για :
Τη Δήλωση Κατεχόμενων Κυψελών κάθε έτος,
Τη Δράση 3.1 «Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των Μετακινήσεων» (ΦΕΚ
1576/Β/24-04-2020 με ημερομηνία αίτησης από την ημερομηνία δημοσίευσης της
απόφασης 24-4-2020 μέχρι και 14/5/2020 και εκπρόθεσμα επιπλέον 25 ημέρες με
ποινή.
Τη Δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της Νομαδικής Μελισσοκομίας»(ΦΕΚ
1622/Β/28-04-2020), με ημερομηνία αίτησης από την ημερομηνία δημοσίευσης της
απόφασης 28-4-2020 μέχρι και 18/5/2020 και εκπρόθεσμα επιπλέον 25 ημέρες με
ποινή
Το «Πρόγραμμα των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους».
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ο μελισσοκόμος που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, εισέρχεται στην ιστοσελίδα
των Ψηφιακών Υπηρεσιών του Υπουργείου (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://e-services.minagric.gr/ , όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 1).

Εικόνα 1
Μετά την αποδοχή της πολιτικής ορθής χρήσης (Εικόνα 1), εμφανίζεται η οθόνη της εικόνας 2.

Εικόνα 2
Στο πλαίσιο “Σύνδεση χρήστη”, ο χρήστης συμπληρώνει το Όνομα χρήστη (username) και
τον Κωδικό πρόσβασης (password) που του έχει δοθεί αυτόματα από το σύστημα κατά τη
διαδικασία της εγγραφής του στις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Τέλος, στην επιλογή υπηρεσίας επιλέγει
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“Ηλεκτρονική Αίτηση Μελισσοκομικού Μητρώου”.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Την πρώτη φορά που ο μελισσοκόμος μπαίνει στην ψηφιακή υπηρεσία Ηλεκτρονικής Αίτησης
Μελισσοκομικού Μητρώου, το ΑΦΜ του αντλείται αυτόματα (είναι αυτό με το οποίο ο χρήστης
έκανε εγγραφή στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου) και του ζητείται να καταχωρήσει τον
αριθμό μελισσοκομικού του μητρώου (Εικόνα 3)

Εικόνα 3

Μετά την καταχώρηση του αριθμού μητρώου, θα πρέπει ο μελισσοκόμος να πατήσει το κουμπί
“Εύρεση Στοιχείων Μελ/μου”. Στην περίπτωση που δεν καταχώρησε κάποιο αριθμό ειδοποιείται με
το κατάλληλο μήνυμα (Εικόνα 4)

Εικόνα 4
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει μελισσοκόμος στο μητρώο με το συνδυασμό ΑΦΜ και αριθμού
μητρώου ειδοποιείται επίσης με το ανάλογο μήνυμα ( Εικόνα 5)

Εικόνα 5
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Στην περίπτωση που έχει εισαχθεί σωστός αριθμός μελισσοκομικού μητρώου, εμφανίζονται τα
στοιχεία του μελισσοκόμου τα οποία και θα πρέπει να επιβεβαιωθούν πριν να αποκτήσει ο
μελισσοκόμος την δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης (Εικόνες 6 και 7)

Εικόνα 6

Εικόνα 7

Μετά και την επιβεβαίωση των στοιχείων του ο μελισσοκόμος βλέπει την αρχική σελίδα της
εφαρμογής όπου μπορεί πλέον να καταχωρήσει ηλεκτρονική αίτηση (Εικόνα 8)
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Εικόνα 8

Εκτός από τη λίστα με όλες τις αιτήσεις του ο μελισσοκόμος μπορεί να δει και τα στοιχεία του, έτσι
όπως είναι καταχωρημένα στο μελισσοκομικού μητρώο (Εικόνα 9).
Πατώντας το κουμπί
(Εικόνα 8).
Πατώντας το

“Δημιουργία Αίτησης” ανοίγει η οθόνη για καταχώρηση νέας αίτησης

ο μελισσοκόμος μπορεί να δει το εγχειρίδιο οδηγιών.
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Εικόνα 9

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Προκειμένου να δημιουργήσετε μια καινούρια αίτηση θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί
“Δημιουργία Αίτησης” που βρίσκεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής (Εικόνα 9). Με το
πάτημα του κουμπιού εμφανίζεται η οθόνη της εικόνας 10 και 11 όπου εκεί πλέον μπορείτε να
καταχωρήσετε τα στοιχεία που επιθυμείτε και αφορούν
Δήλωση Αριθμού Κυψελών (Περίοδος υποβολής από 01/09/2020 έως 31/12/2020)
Δήλωση Μεταβολής Κυψελών
Δηλώσεις Δράσεων Ενίσχυσης
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Δήλωση Αντικατάστασης Κυψελών (Περίοδος υποβολής από 24/04/2020 έως 8/06/2020).
Οι αιτήσεις μετά τις 14/05/2020 θα έχουν ποινές
Δήλωση Μετακίνησης Κυψελών (Περίοδος υποβολής από 28/04/2020 έως 12/06/2020).
Οι αιτήσεις μετά τις 18/05/2020 θα έχουν ποινές
.

Εικόνα 10
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Εικόνα 11
Κατά την καταχώρηση μιας ηλεκτρονικής αίτησης ο μελισσοκόμος μπορεί να προσθέσει
μετακινήσεις κυψελών (πατώντας το κουμπί “Προσθήκη Μετακίνησης Κυψελών” - Εικόνες
11,12,13,14), τις οποίες μπορεί να επεξεργαστεί και να διαγράψει μέχρι την οριστικοποίηση της
αίτησης. Τις μετακινήσεις αυτές τις βλέπει με τη μορφή λίστας (Εικόνα 13)
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Εικόνα 12

Εικόνα 13
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(Εικόνα 14)

Ο μελισσοκόμος μπορεί να γράφει κάποιες παρατηρήσεις αλλά και να μεταφορτώσει να δει η να
διαγράψει έγγραφα που σχετίζονται με την αίτηση ι (Εικόνα 14).
Τέλος πατώντας το κουμπί “Οριστικοποίηση αίτησης” ο μελισσοκόμος ενημερώνεται για το
γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας της αίτησής του (Εικόνα 15).

Εικόνα 15
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Πλέον στην αρχική σελίδα ο μελισσοκόμος μπορεί να δει τις αιτήσεις που καταχωρεί σε λίστα . Για
τις οριστικοποιημένες αιτήσεις έχει τη δυνατότητα μόνο προβολής και εκτύπωσης (Εικόνα 16 )

Εικόνα 16
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