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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το σύστημα Electra Portal παρέχει την δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ηλεκτρονικά για ένταξη 
στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», με σκοπό την επιδότηση μέσω Επενδυτικού Δανείου, ή / και 
Επιδότησης δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των επιλέξιμων Κτιριακών 
Υποδομών του Δημοσίου. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν φορείς που κάνουν χρήση των 
κτιρίων του καταλόγου κτιρίων της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 που είναι ιδιόκτητα 
και καταλαµβανόµενα από την Κεντρική Δηµόσια Διοίκηση, φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, 
όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143) και προσδιορίζονται 
από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), και συμπράξεις 
αυτών.  

Το σύστημα Electra Portal παρέχει μια σειρά από λειτουργίες όπως τη δυνατότητα υποβολής 
αιτήσεων, την παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων, και την επικοινωνία μέσω 
ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ) που αποτελεί τον φορέα ελέγχου του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ». 

2 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Η ταυτοποίηση των χρηστών στο Electra Portal γίνεται από την υπηρεσία TAXISNet της ΑΑΔΕ.  

Για να μπορέσει ένας χρήστης να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Portal θα πρέπει πρώτα  να 
γίνει η εγγραφή του Φορέα/Νομικού Προσώπου στο σύστημα από έναν εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNet του Φορέα/Νομικού Προσώπου. 

Μετά την εγγραφή, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος μπορεί να εκχωρήσει την πρόσβαση 
στον λογαριασμό του φορέα και σε επιπλέον χρήστες, χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ των χρηστών 
που επιθυμεί να δώσει πρόσβαση. 
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2.1  Εγγραφή  Φορέα  

Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης του ενδιαφερόμενου φορέα, θα πρέπει να πατήσει τον σύνδεσμο 
“ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩ TAXISNET” ώστε να ξεκινήσει την διαδικασία της εγγραφής. 

Θα μεταφερθεί στην σελίδα του TAXISnet ώστε να δώσει τους κωδικούς του φορέα ώστε να γίνει 
η ταυτοποίηση. 

 

 

Στην συνέχεια, θα πρέπει να πατήσει το κουμπί «Σύνδεση» και μετά το ενημερωτικό μήνυμα του 
συστήματος της ΑΑΔΕ, να πατήσει το κουμπί «Αποστολή» 
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Εφόσον οι κωδικοί που έδωσε ο χρήστης είναι σωστοί, θα επιστρέψει στην σελίδα του Electra 
Portal και θα τον ενημερώσει για την επιτυχή αυθεντικοποίηση του χρήστη σε αντίθετη 
περίπτωση θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους. 

 

Ο χρήστης για να προχωρήσει την Εγγραφή στο σύστημα, θα πρέπει να πατήσει το κουμπί «ΝΑΙ».  

Στο επόμενο βήμα θα εμφανιστούν τα στοιχεία του χρήστη για επιβεβαίωση. Σε αυτό το σημείο 
ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει προαιρετικά τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο). 
Υποχρεωτικό για την ολοκλήρωση της εγγραφής του είναι να καταχωρήσει το Έγγραφο 
Εξουσιοδότησης. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του,  θα πρέπει να κατεβάσει το δείγμα 
αρχείου πατώντας το «Αίτηση για λήψη κωδικών», να το συμπληρώσει συνοδευόμενο από 
υπογραφή του υπευθύνου του Φορέα και να το καταχωρήσει πατώντας το κουμπί «ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΡΧΕΙΟΥ».  
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Τέλος, με την ολοκλήρωση των προηγούμενων βημάτων, θα πρέπει να επιλέξει το κουμπί 
«ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ». Η εγγραφή ολοκληρώνεται σε αυτό το βήμα επιτυχώς και το σύστημα εμφανίζει 
αντίστοιχο ενημερωτικό μήνυμα.  

 

2.2  Είσοδος στο σύστημα  

Η είσοδος των χρηστών στο σύστημα επιτυγχάνεται μέσω της υπηρεσίας αυθεντικοποίησης 
χρηστών TAXISNet της ΑΑΔΕ.  
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Μετά το κλικ στο κουμπί «TaxisNet» θα μεταφερθεί στην σελίδα του TaxisNet ώστε να δώσει 
τους κωδικούς του φορέα ώστε να γίνει η ταυτοποίηση. 

 

 

Στην συνέχεια, θα πρέπει να πατήσει το κουμπί «Σύνδεση» και μετά το ενημερωτικό μήνυμα του 
συστήματος της ΑΑΔΕ, να πατήσει το κουμπί «Αποστολή». 
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Εφόσον οι κωδικοί που έδωσε ο χρήστης είναι σωστοί, θα επιστρέψει στην σελίδα του Electra 
Portal και θα τον ενημερώσει για την επιτυχή αυθεντικοποίηση του χρήστη σε αντίθετη 
περίπτωση θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους. 

 

Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει ανεβάσει το΄ Έγγραφο Εξουσιοδότησης, με την επιλογή 
του κουμπιού «ΑΡΧΙΚΗ» θα μεταβεί στην σελίδα επισκόπησης των στοιχείων όπου θα πρέπει να 
ολοκληρώσει τη διαδικασία για να μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση στις σελίδες της 
εφαρμογής.  
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Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο χρήστης μεταβαίνει στην αρχική σελίδα της εφαρμογής 
ΗΛΕΚΤΡΑ. Σε αυτή την σελίδα παρέχεται μια συνολική προεπισκόπηση των αιτήσεων που έχει 
υποβάλλει ως Φορέας καθώς και της κατάστασης κάθε αίτησης.  
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Για την απόκτηση πρόσβασης στο περιβάλλον δημιουργίας και υποβολής Αιτήσεων για ένταξη 
στο Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ θα πρέπει να δημιουργηθούν νέοι χρήστες από την σελίδα 
«Διαχείριση χρηστών» της εφαρμογής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Αρχική 
σελίδα.   

2.3  Προσθήκη χρηστών (από τον διαχειριστή του Φορέα)  

Ο χρήστης-διαχειριστής του Φορέα, μπορεί να προσθέσει επιπλέον χρήστες στον λογαριασμό 
του, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους (Όνομα, Επώνυμο, Email). Οι συγκεκριμένοι χρήστες 
αποκτούν πρόσβαση στο σύστημα και μπορούν να επεξεργαστούν και να υποβάλλουν αίτηση 
για λογαριασμό του χρήστη-διαχειριστή για το συγκεκριμένο Φορέα. 

Η πρόσβαση στη σελίδα Διαχείριση Χρηστών γίνεται από την επιλογή στο μενού αριστερά 
«Πρόσβαση\Χρήστες». 

 

Ο χρήστης-διαχειριστής για να προσθέσει ένα νέο χρήστη, πρέπει να επιλέξει το κουμπί 

 στην σελίδα διαχείρισης των χρηστών. 
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Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία του νέου χρήστη, Όνομα, Επώνυμο και 
Email και να επιλεχθεί το κουμπί «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». Ο χρήστης για τον οποίο δημιουργήθηκε ο 
λογαριασμός, θα λάβει email από το σύστημα Electra (electra@cres.gr) με τον σύνδεσμο για την 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

Ο σύνδεσμος ενεργοποίησης παραμένει ενεργός για 60 λεπτά από την στιγμή αποστολής του 
email. Στην περίπτωση απενεργοποίησης, ο λογαριασμός χρήστη θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ξανά μέσω της εφαρμογής ΗΛΕΚΤΡΑ.  

 

mailto:electra@cres.gr
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Επιλέγοντας ο κουμπί «Ενεργοποίηση Λογαριασμού», μεταβαίνει στην σελίδα της εφαρμογής 
«Επιβεβαίωση χρήστη» όπου θα πρέπει να εισάγει και να επιβεβαιώσει τον προσωπικό του 
κωδικό πρόσβασης (Password).  

 

 

Με την επιλογή «Επιβεβαίωση» μεταβαίνει στο περιβάλλον Σύνδεσης του ΗΛΕΚΤΡΑ.  

 

 

Με την επιτυχή ταυτοποίησή του χρησιμοποιώντας πλέον τα διαπιστευτήριά του (Username, 
Password), αποκτά πρόσβαση στη σελίδα Αιτήσεων για το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ.  
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3 ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ (USER INTERFACE) 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε τα στοιχεία και λειτουργίες της διεπαφής που αφορούν το 
σύνολο της εφαρμογής. 

3.1  Κεντρικό  μενού  

  

Το κεντρικό μενού που εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης 
επιτρέπει την πλοήγηση του χρήστη σε όλες τις σελίδες με τις παρεχόμενες 
λειτουργίες της εφαρμογής.  

 

3.2  Κεφαλίδα  

Στην κεφαλίδα της κεντρικής οθόνης  παρουσιάζεται ένα βασικό μενού λειτουργιών με τρία 

εικονίδια.  

Το πρώτο εικονίδιο ενεργοποιεί την απόκρυψη του κύριου μενού στα αριστερά. Το δεύτερο 

εικονίδιο ελαχιστοποιεί το κύριο μενού ενώ το τρίτο εικονίδιο ρυθμίσεων επιτρέπει την 
μετάβαση στην σελίδα Προφίλ του χρήστη ή την αποσύνδεση του χρήστη (Logout). 

3.3  Τίτλος και γραμμή πλοήγησης  

Σε κάθε σελίδα της εφαρμογής συναντάμε στο πάνω μέρος την βοηθητική γραμμή πλοήγησης 
(breadcrumb) η οποία μας ενημερώνει για το που βρισκόμαστε κάθε φορά. Κάτω από τη γραμμή 
πλοήγησης συναντάμε τον τίτλο της σελίδας που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.  

 

3.4  Ενδεικτικές Σελίδες  

Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση των διαφορετικών τύπων σελίδων στην εφαρμογή. 

3.4.1 Αρχική σελίδα 

Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση του χρήστη και την επιτυχημένη είσοδο στην εφαρμογή, ο 
χρήστης μεταβαίνει στην αρχική σελίδα .  

 

Γραμμή πλοήγησης  

Τίτλος  
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Στην κεντρική οθόνη ο χρήστης μπορεί να έχει μία επισκόπηση που παρουσιάζει τα στατιστικά 
στοιχεία για τις αιτήσεις που υπάρχουν στο σύστημα έως σήμερα και την κατάστασή τους.  

3.4.2 Σελίδα Λίστας 

Σε αυτές τις σελίδες, εμφανίζονται πολλές εγγραφές μιας οντότητας σε μορφή καταλόγου. Ένα 
τέτοιο παράδειγμα, είναι η σελίδα των Αιτήσεων Α’ Φάσης όπως εμφανίζεται παρακάτω.  

 

Κάθε γραμμή του πίνακα, αντιστοιχεί σε μια εγγραφή στο σύστημα.  

Σε μία σελίδα λίστας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε περεταίρω ενέργειες 
πάνω εμφανιζόμενα στοιχεία της λίστας οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: 

3.4.2.1 ΠΡΟΣΘΉΚΗ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Στις περισσότερες σελίδες τύπου λίστας, ανάλογα και με τα δικαιώματα του εκάστοτε χρήστη, 

συναντάται το κουμπί με το σύμβολο ‘+’   . Πατώντας  το 
συγκεκριμένο κουμπί, ο χρήστης μεταβαίνει στην αντίστοιχη σελίδα επεξεργασίας (βλέπε κεφ. 



Εγχειρίδιο Χρήστη Υποβολής Αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα 

ΗΛΕΚΤΡΑ 2022 

Σ ε λ ί δ α  15 | 33 

 

3.4.3) για την συμπλήρωση των πεδίων που απαιτούνται για την καταχώρηση μιας νέας 
εγγραφής στο σύστημα.  

3.4.2.2 ΕΞΑΓΩΓΉ ΣΕ EXCEL  

Το κουμπί  επιτρέπει στο χρήστη να εξάγει σε μορφή αρχείου excel όλα τα 
στοιχεία της λίστας και τα δεδομένα τους που υπάρχουν καταχωρημένα στο σύστημα ανάλογα 
με την σελίδα  στην οποία βρίσκεται.  

3.4.2.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΣΤΟΙΧΕΊΟΥ  

Στην τελευταία στήλη της λίστας και σε κάθε γραμμή, υπάρχει διαθέσιμο το κουμπί . 
Πατώντας το, ο χρήστης μεταβαίνει στην σελίδα επεξεργασίας των δεδομένων της επιλεγμένης 
εγγραφής. 

3.4.2.4 ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΣΤΟΙΧΕΊΟΥ  

Στην τελευταία στήλη της λίστας και ανάλογα με τα δικαιώματα του χρήστη, μπορεί να υπάρχει 

διαθέσιμο και το κουμπί . Πατώντας το, ο χρήστης μπορεί να διαγράψει την εγγραφή από 
το σύστημα.   

Όταν πατηθεί το κουμπί, εμφανίζεται στο χρήστη μήνυμα ελέγχου επιβεβαίωσης της διαγραφής 

. Με την επιλογή  ολοκληρώνεται η διαγραφή του στοιχείου ενώ 

επιλέγοντας  η διαγραφή ακυρώνεται και ο χρήστης επιστρέφει στην προηγούμενη 
οθόνη. 

3.4.2.5 ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ/ΦΊΛΤΡΑ  

Στην σελίδα λίστας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει τα αποτελέσματα, δίνοντας τιμές 
στα πεδία στην κορυφή του πίνακα, κάτω από τους τίτλους των στηλών. Τα πεδία για τα φίλτρα 
μπορεί να είναι πεδία κειμένου, λίστες επιλογών, ή αριθμητικά πεδία.  

Παρακάτω βλέπουμε ένα παράδειγμα «Γραμμή Αναζήτησης» της σελίδας «Αιτήσεις Α’ Φάσης». 

 

Τα πεδία των φίλτρων χαρακτηρίζονται από το εικονίδιο . 

Στην περίπτωση που δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής φίλτρου με βάση την ημερομηνία 

συναντάμε αριστερά του εικονιδίου φίλτρου και το εικονίδιο ημερολογίου  με την επιλογή 
του οποίου εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο ημερολογίου.  
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Αν συναντήσουμε το εικονίδιο  αριστερά του εικονιδίου φίλτρου σηματοδοτεί ότι το πεδίο 
αφορά αριθμητικές τιμές και με την επιλογή των βελών επιτρέπεται η αύξηση ή μείωση 
αντίστοιχα κατά μία μονάδα.  

Τα φίλτρα εφαρμόζονται δυναμικά στη λίστα παρουσίασης των εγγραφών κατά την εισαγωγή 
κειμένου, αριθμών ή κατά την επιλογή ημερομηνίας στα αντίστοιχα πεδία φίλτρων.  

Με την εφαρμογή ενός φίλτρου εμφανίζεται αυτόματα και το εικονίδιο  στα δεξιά του 
εικονιδίου φίλτρου, που επιτρέπει την απενεργοποίησή του.  

3.4.3 Σελίδα Επεξεργασίας  

Σε μια σελίδα επεξεργασίας μιας εγγραφής, ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις τιμές των 
πεδίων, να καταχωρήσει μια νέα εγγραφή ή να εμφανίσει μια εγγραφή για προεπισκόπηση. 

Ο χρήστης μπορεί να μεταβεί σε μια σελίδα επεξεργασίας, πατώντας το κουμπί  από μια 
σελίδα λίστας. 

Κάθε σελίδα επεξεργασίας έχει στην κορυφή μια μπάρα με κουμπιά τα οποία εκτελούν 
συγκεκριμένες εργασίες. Τα κουμπιά καθορίζονται σύμφωνα με τα δικαιώματα του χρήστη και 
τις ανάγκες της εκάστοτε σελίδας. Τα πιο συνηθισμένα κουμπιά είναι τα εξής: 

• Με το κουμπί  ο χρήστης επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα.  

• Με το κουμπί  γίνεται αποθήκευση όλων των αλλαγών που έχουν γίνει 
στην σελίδα. 

Μια σελίδα επεξεργασίας μπορεί να περιέχει συνδεδεμένες εγγραφές (details) τα οποία θα 
εμφανίζονται σε καρτέλες (Tabs) στο κάτω μέρος της σελίδας. 

Κάθε σελίδα μπορεί να έχει μια σειρά από ελέγχους (όπως για την συμπλήρωση υποχρεωτικών 
πεδίων) οι οποίοι εκτελούνται κατά την αποθήκευση. Αν δεν ικανοποιούνται τότε εμφανίζονται 
στην κορυφή της σελίδας τα κατάλληλα μηνύματα με κόκκινα γράμματα. 
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Η σελίδα επεξεργασίας είναι μια φόρμα η οποία μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα στοιχεία 
ελέγχου από τους παρακάτω τύπους: 

3.4.3.1 ΠΕΔΊΟ ΚΕΙΜΈΝΟΥ (TEXT FIELD) 

Το πεδίο κειμένου χρησιμοποιείται για την εισαγωγή και την εμφάνιση τιμών ελεύθερου 
κειμένου (χωρίς κάποια κωδικοποίηση) όπως ένα όνομα, έναν τίτλο ή μια διεύθυνση. 

Αποτελείται από μια γραμμή η οποία υποδεικνύει το σημείο για την εισαγωγή κειμένου και μια 
ετικέτα με το όνομα του πεδίου (πχ. Ονομασία).  

 

Όταν ο δρομέας είναι μέσα στο πεδίο και αναβοσβήνει (έχει το focus) μπορούμε να εισάγουμε 
το επιθυμητό κείμενο στο πεδίο. Σε αυτή την κατάσταση η γραμμή γίνεται πιο έντονη και η 
ετικέτα μικραίνει και αποτραβιέται προς τα πάνω. 

3.4.3.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (NUMERIC FIELD) 

Το αριθμητικό πεδίο έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το πεδίο κειμένου με την κυριότερη διαφορά 
ότι επιτρέπει την εισαγωγή μόνο αριθμητικών χαρακτήρων. Επίσης μπορεί να έχει συγκεκριμένη 
μορφοποίηση (π.χ. εμφάνιση δεκαδικών ή σύμβολο νομίσματος).  

 

3.4.3.3 ΠΕΔΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (DATETIME) 

Το πεδίο ημερομηνίας έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το πεδίο κειμένου αλλά επιτρέπει την 
εισαγωγή μόνο ημερομηνιών και ωρών. 

 

Η εισαγωγή τιμής μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε επιλέγοντας το εικονίδιο  όπου 
εμφανίζεται σε αναδυόμενο παράθυρο ένα ημερολόγιο για επιλογή μίας ημερομηνίας είτε 
πληκτρολογώντας την επιθυμητή ημερομηνία. 
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3.4.3.4 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  (CHECK BOX) 

Το πλαίσιο επιλογής χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δυαδικών τιμών όπως «Ναι/Όχι», 
«Ενεργό/Ανενεργό».  Δεν δέχεται την εισαγωγή κειμένου, πάρα μόνο μπορεί να αλλάξει η 
κατάστασή του, κάνοντας κλικ με το ποντίκι. 

   

3.4.3.5 ΚΟΥΜΠΙ  (BUTTON) 

Αυτό το στοιχείο μας δίνει την δυνατότητα να εκτελέσουμε κάποια εντολή στο σύστημα. 
Αποτελείται από ένα εικονίδιο ή κείμενο ή και τα δύο και μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε 
κάνοντας κλικ πάνω του.  

 

3.4.3.6 ΠΕΔΙΟ ΑΡΧΕΙΟΥ  (FILE ΒΟΧ) 

Το πεδίο αρχείου είναι ένα σύνθετο στοιχείο το οποίο χρησιμοποιείτε για την εισαγωγή 
ψηφιακών αρχείων στο σύστημα (όπως docx, jpg, pdf κλπ). 

Αποτελείται από ένα κουμπί με τον τίτλο «Επιλογή Αρχείου» όπου μας επιτρέπει να διαλέξουμε 
ένα αρχείο από τον δίσκο του υπολογιστή μας, μία ετικέτα με το όνομα του πεδίου (π.χ.  
Έγγραφο), το όνομα του επιλεγμένου αρχείου (αν υπάρχει) και ακόμα τρία κουμπιά στο κάτω 
μέρος τα οποία μας προσφέρουν τις παρακάτω λειτουργίες: 

• Επεξεργασία στην περίπτωση που αφορά docx ή xlsx και προβολή του αρχείου στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις. 

• Δυνατότητα για κατέβασμα του αρχείο στον δίσκο (download) 

• Και δυνατότητα για διαγραφή του αρχείο από το σύστημα 

  

Στην περίπτωση που το στοιχείο περιέχει ήδη κάποιο αρχείο, εμφανίζει το όνομά του και το 
κουμπί «Επιλογή Αρχείου» είναι απενεργοποιημένο. 

3.4.3.7 ΣΤΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ (FILE ΒΟΧ COLUMN) 

Σε περίπτωση που υπάρχει στήλη αρχείου σε λίστα,  υπάρχει η δυνατότητα να γίνει διαχείριση 
του αρχείου κατευθείαν στο κελί του πίνακα χωρίς να γίνει επεξεργασία της εγγραφής. 
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Ανάλογα με την κατάσταση της εγγραφής (αν είναι κλειδωμένη ή όχι) και τα δικαιώματα του 
χρήστη υπάρχουν οι εξής ενέργειες: 

Επισύναψη / Αντικατάσταση αρχείου 

Άνοιγμα / Επεξεργασία αρχείου 

Download αρχείου  

Διαγραφή αρχείου 

 

3.4.3.8 ΛΙΣΤΑ ΤΙΜΩΝ (DROP-DOWN LIST) 

Η Λίστα Τιμών έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το πεδίο κειμένου αλλά επιτρέπει μόνο την  
επιλογή μιας τιμής από συγκεκριμένο πλήθος τιμών. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια τιμή με 
δύο τρόπους. Είτε να κάνει κλικ στο “τριγωνάκι” όπου θα εμφανιστεί μια λίστα με τις διαθέσιμες 
τιμές, είτε να αρχίσει να πληκτρολογεί μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή από την λίστα. 
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4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ  

4.1  Αιτήσεις  Α'  Φάσης  

Σε αυτή την σελίδα ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις Αιτήσεις Α' Φάσης που έχει καταχωρήσει ο 
Φορέας.  

Ο χρήστης μπορεί να μεταβεί  στην σελίδα των Αιτήσεων Α' Φάσης από το menu με την επιλογή 
«Αιτήσεις Α' Φάσης». 
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Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει μία σειρά από φίλτρα στην εμφανιζόμενη λίστα 
αιτήσεων εισάγοντας τις προτιμήσεις του στα πεδία της γραμμής αναζήτησης που συνοδεύονται 

από το εικονίδιο  (βλέπε κεφ. 3.4.2.5) 

Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει μια νέα Αίτηση πατώντας το κουμπί  ή να ανοίξει 
για προβολή ή επεξεργασία μια ήδη καταχωρημένη Αίτηση (όπως περιγράφεται στο κεφ. 3.4.2)  

 

 

Για να γίνει η αρχική πρόχειρη καταχώρηση της Αίτησης Α΄ Φάσης θα πρέπει να συμπληρώσει 
τα παρακάτω υποχρεωτικά  πεδία ανά κατηγορία: 

Α. Γενικά Στοιχεία Αίτησης  

• Κατηγορία Δικαιούχου (Επιλογή από λίστα) 

• Πολεοδομική Χρήση (Επιλογή από λίστα) 

• Μέθοδος Υλοποίησης (Επιλογή από λίστα) 

• Μη επιλέξιμες επεμβάσεις (Πεδίο ελεύθερου κειμένου) 
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• Δήλωση ότι «Η αίτηση αφορά Δήμο που ανήκει στις εξαιρέσεις σύμφωνα με τον Οδηγό 
Παρ. 1.3» (Επιλογή Πεδίου Ελέγχου – Checkbox) 

• Δήλωση για το εάν υπάρχει «Διαχειριστική επάρκεια για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων έργων και μελετών κατά το άρθρο 44 του Ν. 4412/2016» (Επιλογή Πεδίου 
Ελέγχου – Checkbox) 

• Δήλωση ότι η «Η αίτηση αφορά Ο.Τ.Α.» (Επιλογή Πεδίου Ελέγχου – Checkbox) 

• Δήλωση για το εάν «θα γίνει χρήση ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ» (Επιλογή Πεδίου Ελέγχου – Checkbox) 

Β. Οικονομικά Στοιχεία  

• Ετήσια Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας – kWh/έτος (Αριθμητικό πεδίο) 

• Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου (Αριθμητικό πεδίο) 

• Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Αίτησης (Αριθμητικό πεδίο) 

• Ποσοστό Επιδότησης (Επιλογή από λίστα) 
 

 

 

4.1.1 Γενικά Στοιχεία Αίτησης  

Στο πεδίο Κατηγορία Δικαιούχου ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει μια κατηγορία από την 
εμφανιζόμενη λίστα, στην οποία εμπίπτει ο αιτών Φορέας. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι δύο: 

• Κτίρια της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.4342/2015 

• Γενική Κυβέρνηση/Κεντρική Κυβέρνηση/Άλλο 

Στην περίπτωση επιλογής «Κτίρια της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.4342/2015». Το επόμενο πεδίο 
Πολεοδομική Χρήση παίρνει αυτόματα την ίδια επιλογή χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας από 
τον χρήστη.  
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Ενώ, στην περίπτωση επιλογής «Γενική Κυβέρνηση/Κεντρική Κυβέρνηση/Άλλο», ο χρήστης θα 
πρέπει στο πεδίο Πολεοδομική Χρήση να επιλέξει μια κατηγορία χρήσης από την εμφανιζόμενη 
λίστα που αφορά την κύρια χρήση των κτιρίων για αν οποία υποβάλλει αίτηση. Οι διαθέσιμες 
επιλογές είναι τέσσερις: 

• Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 

• Εκπαίδευσης 

• Γραφείων 

• Λοιπές Χρήσεις 

Στο πεδίο Μέθοδος Υλοποίησης ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει μια μέθοδο από την 
εμφανιζόμενη λίστα. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι δύο: 

• Ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης σύμφωνα με το ν. 4412/3016  

• Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης 

Στα ακόλουθα πεδία, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το πλαίσιο επιλογής (check box)  
στην περίπτωση που η αίτηση αφορά περιπτώσεις που ανήκουν στις εξαιρέσεις σύμφωνα με 
τον Οδηγό, και τότε ο τίτλος του αλλάζει σε «Ναι» από «Όχι».   

4.1.2 Οικονομικά Στοιχεία  

Στο πεδίο Ετήσια Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας  θα πρέπει να καταχωρηθεί η τιμή σε 
kWh/έτος εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται από τις προτεινόμενες ενεργειακές 
επεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ και αφετέρου η 
ενέργεια που εξοικονομήθηκε από ενεργειακές επεμβάσεις και άλλες δράσεις εξοικονόμησης 
που πραγματοποιήθηκαν τη χρονική περίοδο από την έκδοση του ΠΕΑ μέχρι και την υποβολή 
της αίτησης. 

Στο πεδίο Συνολικός Προϋπολογισμός θα πρέπει να καταχωρηθεί ο συνολικός αιτούμενος 
προϋπολογισμός για όλα τα κτίρια της αίτησης σε ευρώ.  

Στο πεδίο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Αίτησης θα πρέπει να καταχωρηθεί ο επιλέξιμος 
αιτούμενος προϋπολογισμός για όλα τα κτίρια της αίτησης σε ευρώ ο οποίος θα πρέπει να 
πληρεί τις ακόλουθες προυποθέσεις (αυτόματος έλεγχος από το σύστημα) : 

▪ ≥ 100.000€/Αίτηση 

▪ ≤ από τον Συνολικό Προϋπολογισμό  

▪ ≤ Ετήσια Εξοικονομούμενη Πρωτογενή Ενέργεια * 1,5 

▪ Για το σύνολο των Αιτήσεων του Φορέα <20% του συνολικού διαθέσιμου 
προϋπολογισμού ανά κατηγορία χρήσεων κτιρίου 

Στο πεδίο Ποσοστό Επιδότησης μπορεί ο χρήστης να επιλέξει το επιθυμητό ποσοστό επιδότησης 
από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Οι επιλογές αλλάζουν δυναμικά ανάλογα με τις επιλογές του 
χρήστη στα πεδία «Κατηγορία Δικαιούχου» και «Μέθοδος Υλοποίησης».  
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Εφόσον συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία ο χρήστης αποθηκεύει την εγγραφή 

επιλέγοντας το κουμπί .Η Αίτηση αρχικά καταχωρείται σε κατάσταση «Πρόχειρη» 
μέχρι να γίνει οριστική υποβολή από τον Φορέα/Αιτών. 

 

Αν η αποθήκευση αποτύχει, ο χρήστης θα λάβει κατάλληλο ενημερωτικό μήνυμα. 

Στην επόμενη εικόνα, παρουσιάζεται μια αποτυχημένη περίπτωση αποθήκευσης με μηνύματα 
λάθους. Τα μηνύματα εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα κάτω από τον τίτλο της σελίδας όπως και 
κάτω δεξιά στην οθόνη ένα γενικότερο μήνυμα για «Αποτυχία Ελέγχου».  

 
 

 

4.1.3 Ειδικά Στοιχεία  

Μετά την αρχική καταχώρηση της Αίτησης, θα εμφανιστούν στο κάτω μέρος της σελίδας οι 
παρακάτω καρτέλες (Tabs). 

• Δικαιολογητικά 

• Κτίρια 

• Έγγραφα ΗΛΕΚΤΡΑ 

• Βήματα Διαδικασίας 

• Μηνύματα 
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Στην καρτέλα Δικαιολογητικά θα πρέπει να μεταφορτωθούν (upload) όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά σχετικά με την Αίτηση επιλέγοντας το  από την στήλη «Αρχείο». Η ένδειξη  

αφορά υποχρεωτική καταχώρηση αρχείου. Ενώ το κουμπί  εμφανίζει ένα αναδυόμενο 
παράθυρο με την αναλυτική περιγραφή του εκάστοτε δικαιολογητικού.  

Στη καρτέλα Κτίρια θα πρέπει να προστεθούν οι πληροφορίες για το κτίριο ή τα κτίρια τα οποία 
αφορά η αίτηση.  

 

Επιλέγοντας το κουμπί  μεταβαίνουμε στην οθόνη καταχώρησης στοιχείων για ένα 
κτίριο. 
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Εφόσον συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία ο χρήστης αποθηκεύει την εγγραφή 

επιλέγοντας το κουμπί . Με την αποθήκευση της εγγραφής του κτιρίου, 
εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης, η καρτέλα με τα Δικαιολογητικά που θα πρέπει να 
καταχωρηθούν για το συγκεκριμένο κτίριο καθώς και η καρτέλα που αφορά τα Στοιχεία Π.Ε.Α. 
(Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης).  

 

 

Στην καρτέλα Στοιχεία Π.Ε.Α., θα πρέπει να προστεθούν τα στοιχεία που αφορούν το 
συγκεκριμένο κτίριο.  
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Με την επιλογή του κουμπιού  μεταβαίνουμε στην οθόνη εισαγωγής των 
αντίστοιχων στοιχείων.  

 

Με την συμπλήρωση των τριών πρώτων πεδίων (Αριθμός Πρωτοκόλλου, Χρονιά Πρωτοκόλλου, 

Αρ. Ασφάλειας του ΠΕΑ) και την επιλογή του κουμπιού   το σύστημα ανακτά τα 
επόμενα πέντε στοιχεία μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με το builidingcert.gr.  

 

Μπορούν να προστεθούν περισσότερα του ενός κτίρια σε μία αίτηση, ακολουθώντας την ίδια 
διαδικασία κάθε φορά.  

Η καρτέλα ‘Έγγραφα ΗΛΕΚΤΡΑ αφορά την εμφάνιση εγγράφων σχετικών με την απόφαση 
ένταξης ή μη μετά την αξιολόγηση της αίτησης.  

 

Η καρτέλα Βήματα Διαδικασίας εμφανίζει όλα τα στάδια που πρέπει να εκτελεστούν ώστε να 
ολοκληρωθεί η αίτηση. Επίσης, παρέχει πληροφορίες για το κάθε ένα βήμα, πότε ξεκίνησε και 
πότε ολοκληρώθηκε όπως και ποια έχουν ολοκληρωθεί και πιο είναι το τρέχον βήμα. 
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Η καρτέλα Μηνύματα εμφανίζει όλα τα στοιχεία που αφορούν την επικοινωνία με τον υπεύθυνο 
φορέα του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ. 

 

Με την επιλογή του κουμπιού «Προσθήκη» ο αιτών χρήστης μπορεί να συντάξει και να 
αποστέλλει μήνυμα μέσω του συστήματος στον υπεύθυνο φορέα του προγράμματος σχετικά με 
ερωτήματα που αφορούν την αίτησή του.  

 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αποθηκεύσει προσωρινά τα στοιχεία της Αίτησης και να 
επιστρέψει αργότερα για να συνεχίσει την καταχώρηση. Η Αίτηση θα παραμείνει ως πρόχειρη 
μέχρι την οριστική υποβολή της. Για να γίνει η οριστική υποβολή, πρέπει ο χρήστης να πατήσει 

το κουμπί . Η υποβολή θα προχωρήσει με την προϋπόθεση ότι έχουν 
καταχωρηθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία και έχουν επισυναφθεί όλα τα υποχρεωτικά 
Δικαιολογητικά.  
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Μετά την υποβολή της Αίτησης, ο Φορέας μπορεί να παρακολουθεί την 
πορεία της μέσα από την συγκεκριμένη σελίδα. Τα στοιχεία Κατάσταση, 
Πρωτόκολλο και Ημερομηνία συμπληρώνονται αυτόματα από το 
σύστημα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης. 

 

Μια Αίτηση ξεκινάει πάντα με την κατάσταση «Εκκρεμεί Υποβολή» και 
μπορεί να αποθηκευτεί όσες φορές θέλει ο χρήστης μέχρι την οριστική 

υποβολή της. Για να ξεκινήσει η επεξεργασία μιας Αίτησης από το ΚΑΠΕ θα πρέπει γίνει η 
οριστική υποβολής της και να αλλάξει η κατάσταση σε «Υπό έλεγχο». Με την οριστική υποβολή 
η Αίτηση κλειδώνει και δεν μπορεί να τροποποιηθεί πλέον από τον Φορέα/Αιτών. 

4.2  Αιτήσεις  Β ' Φάσης  

Σε αυτή την σελίδα ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις Αιτήσεις Β' Φάσης που έχει καταχωρήσει ο 
Φορέας.  

Ο χρήστης μπορεί να μεταβεί  στην σελίδα των Αιτήσεων Β' Φάσης από το menu με την επιλογή 
«Αιτήσεις Β' Φάσης». 
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Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει μία σειρά από φίλτρα στην εμφανιζόμενη λίστα 
αιτήσεων εισάγοντας τις προτιμήσεις του στα πεδία της γραμμής αναζήτησης που συνοδεύονται 

από το εικονίδιο  (βλέπε κεφ. 3.4.2.5) 

Ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στη Β’ Φάση σύνταξης και υποβολής μιας αίτησης, 
επιλέγοντας μία Αίτηση Ά Φάσης η οποία έχει εγκριθεί και φέρει την κατάσταση ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ Α’ 
Φάση επιλέγοντας το κουμπί επεξεργασίας της και στη συνέχεια την επιλογή   «Αίτηση Φάσης 
Β’» και επιβεβαιώντας την επιλογή του επιλέγοντας «ΟΚ» στο αναδυόμενο παράθυρο 
μηνύματος που του εμφανίζεται.  
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Στη συνέχεια ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη δημιουργίας Αίτησης Β’ Φάσης όπου του 
εμφανίζονται τα στοιχεία της Αίτησης Α’ Φάσης ως επισκόπηση, τα οποία δεν μπορεί όμως 
πλέον να επεξεργαστεί.  
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Για την συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να επισυνάψει μια σειρά από απαιτούμενα 
δικαιολογητικά όπως αυτά εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης αίτησης στην καρτέλα 
«Δικαιολογητικά».  

 

 

Στη συνέχεια θα πρέπει να μεταβεί στην καρτέλα Κτίρια, να επιλέξει την επεξεργασία για κάθε 
κτίριο που συνοδεύει την αίτησή του και εμφανίζεται στη λίστα και να επισυνάψει τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως εμφανίζονται στην αντίστοιχη καρτέλα στο κάτω μέρος της 
οθόνης.  
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Σε επόμενο βήμα, θα πρέπει να μεταβεί στην καρτέλα Ταυτότητα Κτιρίου, και να συμπληρώσει 
τον Κωδικό Βεβαίωσης ΚΑΕΚ στο αντίστοιχο πεδίο για το συγκεκριμένο κτίριο. Με την 
συμπλήρωση του πεδίου ΚΑΕΚ θα ανακτηθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που αφορούν την 
Ηλεκτρονική Ταυτότητα του συγκεκριμένου κτιρίου μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με το 
ΤΕΕ.  

Στην περίπτωση που το κτίριο δεν είναι υπόχρεο Ηλ. Ταυτότητας θα πρέπει να επιλεγεί το 
αντίστοιχο πλαίσιο επιλογής (checkbox) πριν το πεδίο Κωδικός Βεβαίωσης ΚΑΕΚ. 

 

Η Αίτηση θα παραμείνει ως πρόχειρη μέχρι την οριστική υποβολή της. Για να γίνει η οριστική 

υποβολή, πρέπει ο χρήστης να πατήσει το κουμπί . Η υποβολή θα 
προχωρήσει με την προϋπόθεση ότι έχουν καταχωρηθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία και έχουν 
επισυναφθεί όλα τα υποχρεωτικά Δικαιολογητικά. Με την οριστική υποβολή η Αίτηση κλειδώνει 
και δεν μπορεί να τροποποιηθεί πλέον από τον Φορέα/Αιτών. 

 

 


