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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η διαδικτυακή εφαρμογή χρησιμοποιείται για την επικαιροποίηση των αρχείων excel στα οποία 

αποτυπώθηκε η υλοποίηση του δείκτη 05503 κατά τα έτη 2019 – 2021. Η επικαιροποίηση περιλαμβάνει 

την προσθήκη 2 νέων φύλλων, ένα για το 2022 και δεύτερο για το 2023, την τροποποίηση της 

λειτουργικότητας του αλγορίθμου υπολογισμού του δείκτη ώστε να λαμβάνει υπόψη του όλα τα έτη 

καθώς και τη διατήρηση των στοιχείων που έχουν ήδη καταχωρηθεί. 

Στόχος της διαδικτυακής εφαρμογής είναι να αυτοματοποιήσει τις εργασίες αυτές ώστε να μη βαρύνουν 

τους δικαιούχους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της εφαρμογής είναι το αρχείο που θα 

επικαιροποιηθεί να μην έχει δομικές αλλαγές ως προς τη διάταξή του.  

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

H εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://app.esfhellas.gr με τη χρήση οποιουδήποτε 

σύγχρονου browser.  

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Για τη σύνδεση στην εφαρμογή δεν απαιτείται η χρήση username – password. Στην εφαρμογή έχει 

ενσωματωθεί κατάλογος των δικαιούχων για τις αντίστοιχες πράξεις των ΠΕΠ που λάβαμε από τις 

αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές.  Κάθε δικαιούχος είναι συνδεδεμένος με μια διεύθυνση ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας όπως αυτή αναφερόταν στον ανωτέρω κατάλογο. 

Για να μπορέσει ο επισκέπτης να κάνει χρήση της εφαρμογής πρέπει: 

1. να επιλέξει τον φορέα του από τη σχετική λίστα 

2. να καταχωρήσει έναν μοναδικό προσωρινό κωδικό που θα λάβει στη δηλωθείσα γι’ αυτόν 

διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

https://app.esfhellas.gr/
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Επιλογή φορέα από λίστα και αποστολή κωδικού 
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Ο κωδικός που αποστέλλεται έχει 

περιορισμένη διάρκεια ισχύος όχι 

μεγαλύτερη των 10 λεπτών και 

αποτελείται από 6 αριθμητικά 

ψηφία. Το email στο οποίο θα 

σταλεί φαίνεται εν μέρει για 

λόγους προστασίας από spam. 

 

                                                                                                                                              Καταχώρηση προσωρινού κωδικού 
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ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Η βασικότερη λειτουργία της εφαρμογής είναι, όπως προαναφέρθηκε, η επικαιροποίηση του αρχείου υπολογισμού του δείκτη 05503 για να καλύπτει την 

μέτρηση των τιμών και για τα έτη υλοποίσης 2022 και 2023 δηλαδή, έως τη λήξη της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.  

 

Επιλογή λειτουργίας επικαιροποίησης 

 

Για να ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση θα πρέπει το αρχείο που ανεβαίνει στην εφαρμογή να είναι συμπληρωμένο με πρωτογενή στοιχεία και να μην 

έχει υποστεί μεταβολές στη δομή του (φύλλα, γραμμές και στήλες) συγκριτικά με το αρχείο όπως είχε σταλεί στο παρελθόν (Φεβρουάριος 2020 και 

Φεβρουάριος 2021) για την κάλυψη των ετών 2019 – 2021. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Η διαδικασία της επικαιροποίησης πραγματοποιείται αποκλειστικά στη μνήμη του server. Δεν αποθηκεύονται τα στοιχεία που ανεβαίνουν και προφανώς, δεν 

διατηρούνται. Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αρχείου το σύστημα προτρέπει τον χρήστη να κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοση αυτού. 

Η τελευταία διαθέτει: 

• 2 επιπλέον φύλλα (των ετών 2022 και 2023) για κάθε δομή που περιλαμβάνεται στο αρχείο. 

• ενημερωμένο αλγόριθμο υπολογισμού του δείκτη ώστε να λαμβάνει υπόψη του όλα τα έτη 

• δυνατότητα εξαγωγής ανωνυμοποιημένων στοιχείων για το ΟΠΣ, όπως ίσχυε και στην προηγούμενη έκδοση του αρχείου. 

 

 

Ολοκλήρωση της επεξεργασίας 
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ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Πέραν της παραπάνω,  η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα ελέγχου των στοιχείων των ετών 2022 και 2023 που καταχωρήθηκαν και εμφάνισης αναλυτικής 

αναφοράς στην περίπτωση σφαλμάτων.  

 

Δευτερεύουσες λειτουργίες 

 

Επιλέγοντας το επιθυμητό έτος, η εφαρμογή ελέγχει διεξοδικά το αρχείο που ανεβαίνει ως προς τα δεδομένα του έτους αυτού. Ο έλεγχος που πραγματοποιείται 

είναι ίδιος με αυτόν του αλγορίθμου υπολογισμού του δείκτη με τη διαφορά ότι τα όποια σφάλματα (π.χ. ίδια ΑΜΚΑ σε διαφορετικές χρονιές ή δομές εντός 

του ίδιου έργου) εμφανίζονται αναλυτικά. 


