ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ EVOUCHER
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Θα σας ζητηθεί να προσθέσετε στοιχεία στην αίτησή σας για τον έλεγχο Σώρευσης των κρατικών
ενισχύσεων/κανονισμός de minimis (η διαδικασία αυτή θα γίνει μόνο ΜΙΑ ΦΟΡΑ και τα στοιχεία θα
αποθηκευτούν στην αίτηση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα)

Εισαγωγή πληροφοριών ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για τον
έλεγχο κρατικών ενισχύσεων
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ /ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Θα σας ζητηθεί να προσθέσετε τα στοιχεία των συνδεδεμένων με το τουριστικό γραφείο
επιχειρήσεων, καθώς και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για τη δημιουργία τουριστικού
πακέτου.
Η προσθήκη θα γίνει μόνο ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ενώ στη συνέχεια θα επιλέγετε τον συνεργάτη σας από
αναπτυσσόμενη λίστα.
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Θα δημιουργηθεί λίστα με τις συνεργαζόμενες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις σας:

Στη συνέχεια σε κάθε e-voucher θα πρέπει να προσθέσετε τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και το
ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφεραν, από την επιδότηση που θα λάβετε.
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Από την
αναπτυσσόμενη λίστα
συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων που
έχετε δημιουργήσει
θα επιλέξετε το
συνεργάτη που
συμμετείχε στο
τουριστικό πακέτο
του συγκεκριμένου evoucher
Εδώ θα προσθέσετε το ποσό
επιδότησης που αντιστοιχεί στη
συνεργαζόμενη επιχείρηση
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ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ
ΤΟΥ E-VOUCHER ΑΦΟΥ
ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ.
ΑΝ EIΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ,
ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
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Για να προχωρήσετε στην υποβολή αιτήματος αποπληρωμής των εξαργυρωμένων e-voucher θα
πρέπει να αλλάξετε την κατάσταση του e-voucher από ΕΞΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟ σε ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ στη
σελίδα ΙΣΤΟΡΙΚΟ.

Εναλλακτικά το e-voucher μπορεί να τεθεί προς πληρωμή και μέσα από την σελίδα του e-voucher

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το κουμπί ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ εμφανίζεται μόνο σε οριστικοποιημένα e-voucher που
εξαργυρώθηκαν, έως την περίοδο που ορίζει η ανακοίνωση του φορέα.
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ΣΕΛΙΔΑ VOUCHER ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ:
Αν δεν έχει προστεθεί κανένα voucher για πληρωμή τότε εμφανίζεται μήνυμα που
προτρέπει τον χρήστη να προσθέσει voucher προς πληρωμή.
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ΣΕΛΙΔΑ VOUCHER ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ:
Όταν έχουν προστεθεί e-voucher για πληρωμή, τότε εμφανίζεται συγκεντρωτικά το ποσό
για πληρωμή, καθώς και η επιλογή δημιουργίας αιτήματος πληρωμής.
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ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
•

Όταν δημιουργηθεί ένα αίτημα πληρωμής αυτό βρίσκεται σε προσωρινή κατάσταση.

•

Όταν το αίτημα βρίσκεται σε προσωρινή κατάσταση, μπορείτε να προσθέστε ή να
αφαιρέσετε e-voucher για αυτό το αίτημα πληρωμής.

•

Για να οριστικοποιήστε το αίτημα πληρωμής θα πρέπει, όπως φαίνεται στην παρακάτω
οθόνη :
A. Nα προσθέσετε την επικαιροποιημένη ΥΔ
του τουριστικού γραφείου, όταν είστε βέβαιοι ότι
έχετε προσθέσει όλα τα e-vouchers της περιόδου που
ελέγχεται και στη συνέχεια
B. Nα προσθέσετε τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ όπως ορίζεται
στη Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος.

Τα πεδία δέχονται μόνο ένα αρχείο .pdf ή
.jpg ανά περίπτωση .
Αν θέλετε να επισυνάψετε περισσότερες από
μια σελίδες, παρακαλούμε, σκανάρετε όλες
τις σελίδες σε ένα ενιαίο αρχείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΥΜΒΟΛΑ
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (!@#$%^)
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•
•

Το αίτημα πληρωμής μπορεί τώρα να οριστικοποιηθεί, όπως φαίνεται στην επόμενη οθόνη.

•

Η οριστικοποίηση του αιτήματος είναι απαραίτητη για να προχωρήσει ο έλεγχος και η
πληρωμή σας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορθώς επισυνάψει όλα τα απαραίτητα αρχεία, πριν οριστικοποιήσετε το
αίτημα πληρωμής.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Σε αυτήν τη σελίδα φαίνονται τα αιτήματα πληρωμών και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ Ε-VOUCHER
•

Σε περίπτωση που απορριφθεί κάποιο voucher από το αίτημα πληρωμής, τότε θα
εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα, που οδηγεί στη σελίδα με τα απορριφθέντα voucher του
χρήστη.

•

Στο σχετικό πεδίο στο κάτω μέρος του e-voucher αναφέρεται η αιτιολογία απόρριψης με
οδηγίες για τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε αφού αυτές γίνουν το e-voucher να υποβληθεί
εκ νέου προς έλεγχο. Δηλαδή, το e-voucher αφαιρείται αυτόματα από το αίτημα πληρωμής
και αλλάζει η κατάσταση πληρωμής του, ώστε ο χρήστης να μπορέσει να το επεξεργαστεί
ξανά. Στην συνέχεια μόλις έχει γίνει η επεξεργασία των απορριφθέντων voucher, τότε
μπορούν να προστεθούν σε ένα καινούργιο αίτημα πληρωμής ακολουθώντας την
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παραπάνω ροή.
•

Το e-voucher θα εμφανίζεται ως απορριφθέν, μέχρι να οριστικοποιηθεί το καινούργιο
αίτημα πληρωμής, στο οποίο έχει συμπεριληφθεί.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μέσω της προεπισκόπησης αιτήματος πληρωμής στο ιστορικό αιτημάτων οι ενέργειες που
βλέπετε είναι ενδεικτικά:

• Έγκριση/Απόρριψη voucher. Σε περίπτωση που το voucher απορριφθεί
επιστρέφει πίσω στον πάροχο με παρατηρήσεις για τη διόρθωση και
επανυποβολή του σε νέο αίτημα πληρωμής και η
• Έγκριση / απόρριψη Υπεύθυνων δηλώσεων.
Αν η υπεύθυνη δήλωση του τουριστικού γραφείου είναι λάθος ή προκύπτει
σώρευση
o
γίνεται μαζική απόρριψη όλων των evoucher
o
αν υπάρχει λάθος (ή προκύπτει σώρευση) σε ΥΔ μιας εκ των
συνεργαζομένων επιχειρήσεων γίνεται απόρριψη του συγκεκριμένου
voucher από το διαχειριστή και το αποτέλεσμα είναι αμέσως ορατό.
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Αν ο διαχειριστής επιλέξει ότι μια επιχείρηση Σωρεύει τότε η συγκεκριμένη επιχείρηση
δεν θα περάσει από έλεγχο Σώρευσης και κατ’ επέκταση δεν θα πληρωθεί το ποσό
που της αναλογεί. Αν για παράδειγμα, η επιχείρηση Hotel Test AE σωρεύει, τότε ο
πάροχος βλέπει:
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Σε όλα τα Vouchers που έχουν συνεργαζόμενη επιχείρηση την Hotel Test AE
αφαιρείται από αυτά το ποσό που αναλογεί σε αυτήν την επιχείρηση.
Η Κατάσταση Deminimis στο αίτημα πληρωμής μπορεί να είναι:
• Δεν έχει Ελεγχθεί
• Ελέγχθηκε από Deminimis
• Ελέγχθηκε από Deminimis και έγινε ενημέρωση στο Sorefsis
Το τελικά εγκεκριμένο ποσό από το διαχειριστή και το sorefsis είναι το ποσό που θα
κατατεθεί στο λογαριασμό του παρόχου.
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Προεπισκόπηση Voucher αν μία επιχείρηση Σωρεύει.
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