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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 

 

Προκειμένου να υπάρξει επαρκές χρονικό περιθώριο για την εξοικείωση των εμπλεκόμενων 

Φορέων με τις λειτουργίες του νέου συστήματος παρακολούθησης παρουσιών, καθώς και την 

κατάλληλη προσαρμογή των επιχειρησιακών τους διαδικασιών σε αυτές, αποφασίστηκε η με-

τάθεση της ημερομηνίας έναρξης της επιχειρησιακής λειτουργίας του νέου συστήματος στην 

1η Ιανουαρίου 2022 και η διεξαγωγή δοκιμαστικής και πιλοτικής λειτουργίας του νέου συστή-

ματος κατά το διάστημα 17/11/2021 έως και 31/12/2021. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το εν λόγω 

διάστημα όλοι οι ως άνω Φορείς θα έχουν την δυνατότητα να εκτελέσουν δοκιμαστικά τις 

λειτουργίες του νέου συστήματος, ενώ ένας αριθμός Φορέων/Δομών που θα υποδειχθούν 

από τα συλλογικά τους όργανα, θα κληθεί να εκτελέσει πιλοτικά (δηλαδή σε πραγματικές συν-

θήκες) το σύνολο των λειτουργιών του νέου συστήματος. 

Προς τούτο, κατά το ανωτέρω διάστημα: 

1. Όλοι οι Φορείς, δύνανται να πραγματοποιήσουν δοκιμαστική χρήση του νέου συστήμα-

τος. Προς τούτο, προβλέπονται τα εξής: 

α. Από σήμερα, 17/11, δίνεται η δυνατότητα στους Φορείς να εκτυπώνουν ειδι-

κές κάρτες παρουσίας (δοκιμαστικής χρήσης), μέσω σχετικής λειτουργίας 

του Π.Σ.της ΕΕΤΑΑ 

(https://web.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2021/voucher_2021/in

dex.php). 

 

 

https://web.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2021/voucher_2021/index.php
https://web.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2021/voucher_2021/index.php
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Οι εν λόγω κάρτες παρουσίας θα έχουν διαφορετικό κωδικό barcode από τις 

κανονικές, και θα φέρουν ένδειξη «Δοκιμαστική Λειτουργία» στην πάνω δεξιά 

πλευρά τους. 

 

  

Οι κάρτες αυτές κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας θα αναγνω-

ρίζονται από την εφαρμογή κινητής συσκευής1 για την καταγραφή παρου-

σιών. 

β. Για την δοκιμαστική εκτέλεση της διαδικασίας επιβεβαίωσης παρουσιών, την 

πρώτη μέρα του επόμενου μήνα (δηλαδή την 1η/12/2021 για το Νοέμβριο 2021 και 

αντίστοιχα την 1η/1/2022 για τον Δεκέμβριο 2021), οι Φορείς θα λαμβάνουν ένα 

email, το οποίο θα περιλαμβάνει το περιεχόμενο όλων των SMS τα οποία θα απο-

στέλλονταν κανονικά στις ωφελούμενες για την επιβεβαίωση των παρουσιών του 

παρελθόντος μήνα. 

γ. Όσον αφορά στις διαδικασίες που σχετίζονται με την καταβολή της αμοιβής, για 

τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021, θα ακολουθείται η διαδικασία που προ-

βλεπόταν κατά την περίοδο 2020-2021, σύμφωνα με την οποία κάθε Φορέας: 

i. Θα μεταφορτώνει στο Π.Σ. της ΕΕΤΑΑ τα προβλεπόμενα Μηνιαία Δελτία Πα-

ρουσιών με φυσικές υπογραφές ωφελούμενων∙ 

ii. Μέσω του Π.Σ. της ΕΕΤΑΑ θα εκτυπώνει τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πα-

ραστατικών (ΣΚΠ), θα συμπληρώνει χειρόγραφα τις ημερομηνίες και τους α-

ριθμούς των παραστατικών και θα τις ψηφιοποιεί, και τέλος, 

iii. Θα υπογράφει ψηφιακά και θα μεταφορτώνει στο Π.Σ. της ΕΕΤΑΑ τις ΣΚΠ, κα-

θώς και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά Φορολογικής (εφόσον απαιτείται) και Α-

σφαλιστικής Ενημερότητας. 

Μετά το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας, τα δεδομένα που θα έχουν 

συγκεντρωθεί για τις συμμετέχουσες Δομές και τηρούνται στο Π.Σ. ”Enarmonisys”, θα 

διαγραφούν οριστικά και το Π.Σ. θα ρυθμιστεί κατάλληλα προκειμένου η εφαρμογή 

κινητής συσκευής να αναγνωρίζει πλέον τους κανονικούς κωδικούς barcode που θα 

 
1 Επισημαίνεται ότι κατά το διάστημα δοκιμαστικής λειτουργίας, οι ωφελούμενες θα έχουν επίσης τη 
δυνατότητα εκτύπωσης κανονικών καρτών παρουσίας, οι οποίες όμως δεν θα μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν, καθώς για το εν λόγω διάστημα δεν θα αναγνωρίζονται από την εφαρμογή καταγραφής 
παρουσιών των κινητών συσκευών. 
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φέρουν οι ωφελούμενες και να απορρίπτει του αντίστοιχους κωδικούς των καρτών 

παρουσίας που έχουν εκτυπώσει οι Φορείς για την δοκιμαστική χρήση του συστήμα-

τος. 

 

2. Για την λειτουργία των Φορέων/Δομών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πιλοτικής ε-

φαρμογής (για την ημερομηνία έναρξής της θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση) προ-

βλέπονται τα εξής: 

α. Οι κάρτες παρουσίας θα εκτυπώνονται και θα χρησιμοποιούνται από τους ίδιους 

τους ωφελούμενους μέσω του Π.Σ. της ΕΕΤΑΑ. Οι εν λόγω κάρτες θα συνεχίσουν 

να χρησιμοποιούνται και κατά την περίοδο επιχειρησιακής λειτουργίας του συστή-

ματος (δηλαδή, μετά την 1η Ιανουαρίου 2022). 

β. Η επιβεβαίωση των παρουσιών θα γίνεται από τα ωφελούμενα άτομα, κατόπιν της 

λήψης σχετικού SMS από την ΕΕΤΑΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική ΚΥΑ 

και Πρόσκληση. 

γ. Όσον αφορά στις διαδικασίες που σχετίζονται με την καταβολή της αμοιβής των 

Φορέων στους οποίους ανήκουν οι Δομές που εκτελούν την πιλοτική λειτουργία, 

προβλέπονται τα εξής: 

• για το μήνα Νοέμβριο 2021, θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλεπόταν 

κατά την περίοδο 2020-2021,  

• για το μήνα Δεκέμβριο, εάν έχει κυλήσει ομαλά η όλη διαδικασία, τα δεδομένα 

που θα έχουν συγκεντρωθεί θα διατηρηθούν ως υλικό τεκμηρίωσης της παρο-

χής υπηρεσιών εκ μέρους των εν λόγω Δομών και οι Φορείς: 

(1) Θα συμπληρώσουν και θα υποβάλουν on-line μέσω του Π.Σ. 

“Enarmonisys” την Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών (ΣΚΠ)2∙ 

(2) Θα εκτυπώσουν σε μορφή pdf, θα υπογράψουν ψηφιακά και θα μετα-

φορτώσουν την ΣΚΠ, καθώς και την Φορολογική Ενημερότητα (εφόσον 

απαιτείται) και την Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, οι δομές θα πληρωθούν και το Δεκέμβριο με τη διαδι-

κασία που προβλεπόταν κατά την περίοδο 2020-2021. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Όλοι οι φορείς θα πρέπει να προβούν σε ανανέωση της σελίδας όταν εισέλθουν στην ε-

φαρμογή, πληκτρολογώντας (F5) για να λάβουν την τελευταία ενημέρωση.  

 

 
2 Η αποστολή Μηνιαίων Δελτίων Παρουσίας δεν απαιτείται, καθώς οι παρουσίες θα έχουν καταγραφεί 
ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ. “Enarmonisys” κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους. 


