ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 προβλέπεται η καταγραφή της λιανικής πώλησης
γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προιόντων) σε Ειδικά Έντυπα Πώλησης. Στην παράγραφο 10
του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται ηλεκτρονική
εφαρμογή στην οποία καταχωρούνται τα Ειδικά Έντυπα πώλησης. Η καταχώριση των Ειδικών Εντύπων
Πώλησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι υποχρεωτική από 01/01/2014.
Με την έκδοση 5.91.11 του Winera έχετε τη δυνατότητα να συνδέεστε στο site του υπουργείου και να
συμπληρώνετε αυτόματα, να υποβάλλετε και να εκτυπώνετε το Ειδικό Έντυπο Πώλησης με βάση τα στοιχεία
που έχετε καταχωρίσει στην Τιμολόγηση του Winera.
Πριν την είσοδό σας στην εφαρμογή πατήστε το πλήκτρο «Live Update», ώστε να ενημερώσετε την
εφαρμογή με το τελευταίο update 5.91.11 και στη συνέχεια διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες.
1. Κωδικοί Πώλησης Φυτοφαρμάκων
Επιλέγετε από το οριζόντιο μενού Προφίλ/Παράμετροι.
Οι υπεύθυνοι επιστήμονες κάθε καταστήματος που πουλάει φυτοφάρμακα υποχρεούνται να εγγραφούν στην
ηλεκτρονική εφαρμογή μπαίνοντας στην ιστοσελίδα http://e-services.minagric.gr/ και έτσι αποκτούν
πρόσβαση στο σύστημα με χρήση ειδικών κωδικών (Όνομα Χρήστη και Κωδικός Πρόσβασης).
Πρέπει να συμπληρώσετε τους κωδικούς αυτούς στα πεδία που αφορούν Πώληση Φυτοφαρμάκων.

2. Κωδικός Καταστήματος
Επιλέγετε από το βασικό μενού Παράμετροι\ Παράμετροι Εταιρίας\Διαχείριση Εταιριών.
Προστέθηκε το πεδίο «Κωδ.Κατάστήματος» στο οποίο πρέπει να καταχωρίσετε τον ειδικό κωδικό
καταστήματος που εκδίδεται από τη ΣΕΑ.

3. Μεταφορά Στοιχείων Εγκρίσεως Ειδών
Στο μενού Πωλήσεις-Αγορές\Πίνακες προστέθηκαν οι επιλογές Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι,
Καλλιέργειες και στο μενού Αποθήκη\Πίνακες προστέθηκε η επιλογή Εγκρίσεις Φυτοφαρμάκων.
Μπορείτε να μεταφέρετε τα στοιχεία τους από κάποια πρότυπη εταιρία (πχ 900, 999) επιλέγοντας από το
βασικό μενού «Παράμετροι/Παράμετροι Εταιρίας/Μεταφορά Πινάκων-Δεδομένων από Εταιρία»
Μόνο στις πρότυπες εταιρίες υπάρχουν καταχωρημένοι οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι Εγκρίσεις
Φυτοφαρμάκων και οι Καλλιέργειες. Σε υπάρχουσα εταιρία πρέπει να τις μεταφέρετε από κάποια
πρότυπη.

4. Καταχώριση Ειδών με Εγκρίσεις
Στην εφαρμογή ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των γεωργικών φαρμάκων
καταγράφονται τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προιόντα, μόνον. Η καταχώριση
των ειδών με εγκρίσεις μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα, είτε αυτόματα.
4α) Χειροκίνητη εισαγωγή
Για χειροκίνητη εισαγωγή επιλέγετε από το βασικό μενού Αποθήκη\Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Ειδών
και πηγαίνετε στο νέο tab «Εγκρίσεις Φυτοφαρμάκων».

Συμπληρώνετε το πεδίο Έγκριση Είδους αναζητώντας (F9) ή πληκτρολογώντας τον αντίστοιχο αριθμό
έγκρισης που έχει το είδος που έχετε καταχωρίσει. Εφόσον έχετε μεταφέρει τις Eγκρίσεις Ειδών (βλ.
βήμα 3 παραπάνω) συμπληρώνοντας τον αριθμό έγκρισης ενημερώνονται αυτόματα τα υπόλοιπα πεδία.
Στη συνέχεια, πηγαίνετε στο tab «Βασικά» της Διαχείρισης Ειδών.

Εδώ πρέπει υποχρεωτικά να έχετε καταχωρίσει για το είδος 1η και 2η Μονάδα Μέτρησης, Σχέση
Μον.Μέτρησης 1-2 και Τρόπο Υπολογισμού. Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία αυτά δεν είναι
καταχωρημένο, πρέπει οπωσδήποτε να το συμπληρώσετε.

4β) Αυτόματη εισαγωγή
Εάν δεν θέλετε να καταχωρείτε χειροκίνητα τα είδη με τις εγκρίσεις τους υπάρχει η δυνατότητα από την
επιλογή «Δημιουργία Ειδών από Εγκρίσεις Φυτοφαρμάκων» (Αποθήκη/Βοηθητικές
Εργασίες/Λοιπές) να κάνετε αυτόματη Εισαγωγή όλων ή ορισμένων ειδών που είναι καταχωρημένα
στο site του Υπουργείου. Μην ξεχάσετε όμως να τα ενημερώσετε, ώστε να έχουν όλα 2η Μον.Μέτρησης,
Σχέση Μον.1-2 και Τρόπο Υπολογισμού.

5. Παραστατικά Πώλησης Φυτοφαρμάκων
Επιλέγετε από το βασικό μενού Πωλήσεις-Αγορές\Πίνακες\Παραστατικά.
Προστέθηκε καινούριο flag «Πώληση Φυτοφαρμάκων» με τιμές Ναι/Όχι. Σε αυτό το flag δηλωνεται αν
το παραστατικό σας αφορά παραστατικό πώλησης φυτοφαρμάκων ή όχι.

6. Φόρμα Καταχώρισης Παραστατικού Φυτοφαρμάκου
Επιλέγετε από το βασικό μενού Παράμετροι/Φόρμες Καταχώρισης/Φόρμες Παραστατικών.
Στη φόρμα καταχώρισης της Τιμολόγησης πρέπει να προσθέσετε στις αναλυτικές γραμμές του είδους τα
πεδία Αγροτεμάχιο, Δήμος, Περιφέρεια, Καλλιέργεια και Αίτιο Χορήγησης, τα οποία είναι
απαραίτητα για την υποβολή του εντύπου φυτοφαρμάκων στο Internet.

Για δική σας διευκόλυνση υπάρχουν ήδη διαθέσιμες 2 πρότυπες φόρμες από την Data Communication.
 F04 Τιμολόγηση Πωλήσεων (Φυτοφάρμακα)
 F05 Λιανικές Πωλήσεις (Φυτοφάρμακα)

7. Φόρμα Εκτύπωσης Παραστατικού Φυτοφαρμάκου
Επιλέγετε από το βασικό μενού Παράμετροι/Φόρμες Εκτύπωσης/Φόρμες Τιμολογίων.
Στη φόρμα εκτύπωσης της Τιμολόγησης υπάρχουν διαθέσιμα τα πεδία Αγροτεμάχιο, Δήμος,
Περιφέρεια, Καλλιέργεια, Αίτιο Χορήγησης και Έγκριση Είδους στην περίπτωση που θέλετε να τα
εκτυπώσετε στις αναλυτικές γραμμές του είδους του παραστατικού σας. Μπορείτε να τα προσθέσετε στη
φόρμα σας και να την αποθηκεύσετε.

8. Αγροτεμάχια-Καλλιέργειες Πελατών

Επιλέγετε από το βασικό μενού Πωλήσεις-Αγορές\Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Πελατών και
πηγαίνετε στο νέο tab «Αγροτεμάχια» το οποίο έχει χωριστεί σε 3 μέρη.
-Στο 1ο μέρος πρέπει να καταχωρίσετε τα Αγροτεμάχια του πελάτη σας (Δήμος, Περιφερειακή Ενότητα,
Κωδ.Αγροτεμαχίου, Έκταση, Επιλέξιμη Έκτ., Χαρακτηριστικά).
-Στο 2ο μέρος θα πρέπει να καταχωρίσετε τις Καλλιέργειες που αντιστοιχούν σε κάθε Αγροτεμάχιο.
-Στο 3ο μέρος εμφανίζονται τα Φυτοφάρμακα που έχετε πουλήσει στον συγκεκριμένο πελάτη για κάθε
καλλιέργεια.

9. Υποβολή Παραστατικού Φυτοφαρμάκου
Αφού κάνετε όλες τις παραπάνω παραμετροποιήσεις, μπορείτε πλέον να εκδώσετε ένα παραστατικό με
φυτοφάρμακα.
Μόνον αφού το τυπώσετε έχετε τη δυνατότητα να το υποβάλετε στο site. (Αν το παραστατικό δεν
τυπωθεί δεν ενεργοποιείται η επιλογή υποβολής στο site ).
Μετά λοιπόν την εκτύπωση του παραστατικού, και προκειμένου να κάνετε υποβολή στο site, θα πρέπει να
ξανακαλέσετε το παραστατικό στην οθόνη (με CTRL+F9 ή με καταχώριση του Α/Α ) και είτε να επιλέξετε
από την γραμμή εργαλείων το εικονίδιο

είτε από το κουμπί «Επιλογές» την «Υποβολή στοιχείων

Φυτοφαρμάκων».
Τότε ανοίγει αυτόματα η σελίδα του υπουργείου, συμπληρώνονται αυτόματα τα είδη, οι καλλιέργειες, οι
Δήμοι, οι Ποσότητες, οι Μονάδες Μέτρησης, οι Περιφέρειες και τα Αίτια Χορήγησης που έχετε καταχωρίσει
στο τιμολόγιο και το μόνο που απομένει είναι να πατήσετε «Αποθήκευση».

Στην περίπτωση που το κουμπί δεν αντιδρά, ελέγξτε:
1) ότι υπάρχει εγκατεστημένο το Mozila Firefox
2) ότι υπάρχει εγκατεστημένο το GSISReceiptsSetup.
3) Αν υπάρχουν και τα 2 παραπάνω και το πρόγραμμα συνεχίζει να μην αντιδρά, τότε απεγκαταστήστε
και

ξαναεγκαταστήστε

το

GSISReceiptsSetup

το

οποίο

θα

βρείτε

μέσα

στο

φάκελο

C:\DCWinera\GSISReceiptsSetup και ξαναδοκιμάστε.

10. Εκτύπωση Υποβολής Φυτοφαρμάκων


Από τη γραμμή εργαλείων της Τιμολόγησης

είτε από το κουμπί «Επιλογές» μπορείτε να κάνετε

«Εκτύπωση Υποβολής Φυτοφαρμάκων». Πατώντας στην επιλογή συνδέεστε αυτόματα στο site και
κάνετε εκτύπωση ανά Πελάτη και ανά Τιμολόγιο προκειμένου να τυπώσετε το έντυπο λιανικής πώλησης
γεωργικών φαρμάκων και να το παραδόσετε στον πελάτη.



Στην περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη σύνδεση στο Internet, έχετε τη δυνατότητα να
εκτυπώσετε το Έντυπο Πώλησης Φυτοφαρμάκων ώστε να το παραδώσετε στον πελάτη και, μόλις η
σύνδεση με το Internet επανέλθει, να πραγματοποιήσετε την Υποβολή στο Site. Αυτό γίνεται είτε

πατώντας στο κουμπί

στη γραμμή εργαλείων της Τιμολόγησης είτε επιλέγοντας « Έντυπο

Πώλησης Φυτοφαρμάκων» από το κουμπί «Επιλογές».


Τέλος, υπάρχει διαθέσιμη η εκτύπωση «Πωλήσεις Φυτοφαρμάκων» (Πωλήσεις-Αγορές/
Εκτυπώσεις Πελατών/Στατιστικές) η οποία εμφανίζει τις πωλήσεις φυτοφαρμάκων ανά πελάτη.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

