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Εισαγωγή
Το πληροφορικό σύστημα για την τήρηση του Μητρώου Δομών Ενεργού Στήριξης
Επιχειρηματικότητας αποτελείται από 2 βασικά υποσυστήματα:




Ένα διαδικτυακό για την απογραφή των δομών από τις ίδιες, την αξιολόγησή τους
από τις ομάδες & επιχειρηματικά σχήματα που έκαναν χρήση των παροχών τους
και τέλος την αναζήτηση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων για τις υπάρχουσες δομές
και τις διαθέσιμες παροχές τους.
Ένα εσωτερικό με πρόσθετες δυνατότητες ελέγχου, αναφορών και αξιολόγησης για
τα μέλη της υπηρεσίας

Το παρόν έντυπο αναφέρεται στο διαδικτυακό υποσύστημα. Δεν περιγράφει / εμφανίζει
το σύνολο των οθονών, αλλά μόνο εκείνες που ο τρόπος συμπλήρωσή τους, δεν είναι σε
κάθε περίπτωση προφανής.
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Αρχική Σελίδα
Η αρχική σελίδα του διαδικτυακού υποσυστήματος που παραπέμπει στις διαφορετικές εφαρμογές
αναζήτησης (με ελεύθερη πρόσβαση), αξιολόγησης και απογραφής δομής (με ελεγχόμενη
πρόσβαση).
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Εφαρμογή Αναζήτησης στο Μητρώο Δομών
Η εφαρμογή απευθύνεται σε
κάθε επιχειρηματικό σχήμα ή
φυσικό πρόσωπο
ενδιαφέρεται να βρεί
/επιλέξει μία δομή η οποία θα
το/τον υποστηρίξει.
Εισαγωγή
Στην αριστερή πλευρά της
οθόνης εμφανίζονται τα
εικονίδια που αντιστοιχούν
στις διαθέσιμες σελίδες της
εφαρμογής με τονισμένο
(κίτρινο με μπλέ φόντο) το
εικονίδιο της τρέχουσας κάθε
φορά σελίδας.

H αρχική σελίδα
H σελίδα αναζήτησης στο μητρώο
Η σελίδα αποτελεσμάτων
Η σελίδα αναλυτικής εμφάνισης στοιχείων Δομών
Η σελίδα γραφικής απεικόνισης αξιολογήσεων Δομών
Η σελίδα απεικόνισης στον χάρτη των Δομών
Σύνδεσμος για την εμφάνιση online οδηγιών
Σημειώστε ότι όλες οι σελίδες, αρχικά είναι κενές. Απεικονίζουν δεδομένα που βασίζονται στα
αποτελέσματα της αναζήτησης, μόνο εφόσον εσείς έχετε ζητήσει την απεικόνισή τους στην
συγκεκριμένη σελίδα.

Σελίδα: 4

Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης Επιχειρηματικότητας

Η σελίδα αναζήτησης στο μητρώο
Στην σελίδα αυτή συμπληρώνετε και
ενεργοποιείτε τα διαθέσιμα κριτήρια
(φίλτρα) αναζήτησης.
Με το μπλε εικονίδιο στα δεξιά
εκτελείτε την αναζήτηση με βάση τα
τρέχοντα κριτήρια. Εφόσον βρεθούν
εγγραφές που ανταποκρίνονται στα
κριτήρια σας, μεταφέρεσθε στην σελίδα
αποτελεσμάτων όπου οι εγγραφές αυτές
εμφανίζονται σε λίστα.
Στην περίπτωση που δεν βρεθεί ούτε
μία εγγραφή που να ανταποκρίνεται στα
κριτήρια σας, θα εμφανισθεί σχετικό
μήνυμα και θα παραμείνετε στην σελίδα
αναζήτησης προκειμένου να δοκιμάσετε
εκ νέου με νέα κριτήρια.
Αν θέλετε με μια επιλογή να μηδενίσετε/ακυρώσετε όλα τα κριτήρια, μπορείτε να πατήσετε το
εικονίδιο της γόμας, πάνω αριστερά.
Παρατηρήσεις







Για να λειτουργήσει ένα κριτήριο πρέπει να είναι τσεκαρισμένο το αντίστοιχο checkbutton.
Δεν αρκεί να έχετε συμπληρώσει τιμή στο κριτήριο. (Η εφαρμογή πάντως προσπαθεί να
σας διευκολύνει επιλέγοντας αυτόματα το κριτήριο όταν επιλέγετε μία τιμή και
αποεπιλέγοντας το αν επιλέξετε το «Μη Oρισθείσα» ή καμμία τιμή στην περίπτωση
κριτηρίων με πολλαπλές επιλογές)
Όπου εμφανίζονται επιλέξιμα check-buttons σε λίστες ή grid, με μονό κλικ του mouse
επιλέγεται το πεδίο ή το κελλί. Απαιτείται 2πλό κλικ του mouse για το τσεκάρισμα ή μη του
chek-button.
Στην περίπτωση που ένα κριτήριο μπορεί να έχει πολλές ταυτόχρονα τιμές όπως π.χ. οι
Τομείς Ειδίκευσης η τυπική συμπεριφορά της αναζήτησης είναι να ψάξει για δομές που
παρέχουν ΟΛΕΣ τις τσεκαρισμένες επιλογές. Αν θέλετε, να είναι αποδεκτές και δομές που
έχουν μία τουλάχιστον (και όχι όλες) τις τσεκαρισμένες τιμές, επιλέγξτε το «Η αναζήτηση
απαιτεί μία τουλάχιστον από τις τσεκαρισμένες επιλογές» στα δεξιά του κριτηρίου.
Στα κριτήρια Πόλης & ΤΚ η αναζήτηση μπορεί να γίνει με μέρος της αναζητούμενης τιμής.
Για παράδειγμα γράφοντας στην πόλη Θεσσα, θα σας επιστρέψει όσες Δομές βρίσκονται
στην Θεσσαλονίκη. Επίσης μπορείτε να ψάξετε και με τυχαίο μέρος του ονόματος με χρήση
του αστερίσκου. Στο προηγούμενο παράδειγμα γράφοντας *νίκη θα σας επιστρέψει και
όσες δομές βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη.

Στην αναζήτηση δεν έχει σημασία αν χρησιμοποιήσετε πεζά, κεφαλαία ή τονισμένους χαρακτήρες.
Αν δεν ενεργοποιήσετε κανένα κριτήριο, θα σας επιστραφούν όλες οι καταχωρημένες δημοσιεύσιμες
Δομές.
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Η σελίδα αποτελεσμάτων
Εδώ εμφανίζονται σε Λίστα οι
Δομές οι οποίες
ανταποκρίνονται στα κριτήρια
της τελευταίας σας
αναζήτησης. Τα περιεχόμενα
της Λίστας μπορούν να
αλλάξουν μόνο με εκτέλεση
νέας αναζήτησης
Μπορείτε να ταξινομήσετε τις
εμφανιζόμενες Δομές (κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά) βάσει οποιασδήποτε στήλης κάνοντας
κλικ στον τίτλο της στήλης.
Μπορείτε να τσεκάρετε για περαιτέρω επεξεργασία οποιαδήποτε Δομή με διπλό κλικ στο σχετικό
checkbutton. Αν θέλετε να επιλέξετε ή αποεπιλέξετε όλες τις εμφανιζόμενες Δομές με μια κίνηsh,
χρησιμοποιείστε τα 2 πρώτα εικονίδια της σελίδας αυτής (πάνω αριστερά).
Επίσης παρέχονται οι εξής δυνατότητες βάσει των παρακάτω εικονιδίων:
Mε κλικ στο εικονίδιο αυτό, για κάθε μία από τις Δομές της Λίστας που την δεδομένη
στιγμή είναι τσεκαρισμένες, δημιουργείται μια κάρτα Αναλυτικής Εμφάνισης των
στοιχείων της στην σελίδα Αναλυτικής Εμφάνισης στοιχείων Δομών στην οποία και
μεταφέρεσθε αυτόματα.
Η εφαρμογή επιτρέπει την ταυτόχρονη εμφάνιση των αναλυτικών στοιχείων μέχρι 30
Δομών.
Mε κλικ στο εικονίδιο αυτό, για κάθε μία από τις Δομές της Λίστας που την δεδομένη
στιγμή είναι τσεκαρισμένες, αναζητούνται οι τυχόν αξιολογήσεις της και
απεικονίζονται συνδυαστικά σε γράφημα
Η εφαρμογή επιτρέπει την συνδυασμένη απεικόνιση έως και 10 δομών.
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο αυτό, για κάθε μία από τις Δομές της Λίστας που την
δεδομένη στιγμή είναι τσεκαρισμένες, δημιουργείται μία αναφορά στο Google Maps
στην σελίδα απεικόνισης στον χάρτη των Δομών στην οποία και μεταφέρεσθε
αυτόματα.
Με την επιλογή του εικονιδίου αυτoύ, για κάθε μία από τις Δομές της Λίστας που την
δεδομένη στιγμή είναι τσεκαρισμένες, δημιουργείται σε ξεχωριστό παράθυρο του
browser μία αναλυτική αναφορά με όλα τα στοιχεία της Δομής που μπορείτε να
αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε.
ΣΗΜ: Ανάλογα τον browser που χρησιμοποιείτε και τις ρυθμίσεις του, μπορεί να σας
εμφανίσει αντί για τα πρόσθετα παράθυρα, μήνυμα για φραγή αναδυόμενων
παραθύρων. Στην περίπτωση αυτή, επιλέγξτε ότι αποδέχεσθε αναδυόμενα παράθυρα
από τo συγκεκριμένο site και ξαναδοκιμάστε
Η σελίδα αναλυτικής εμφάνισης στοιχείων Δομών
Εδώ εμφανίζονται τα αναλυτικά στοιχεία των Δομών που εσείς έχετε τσεκάρει και ζητήσει την
εμφάνισή τους. Κάθε κάρτα Δομής εμφανίζει σε 5 σελίδες το σύνολο των καταχωρημένων
στοιχείων της Δομής.
Αν θέλετε να κλείσετε την Κάρτα κάποιας Δομής κάντε κλικ στο Χ δεξιά του ονόματός της
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Η σελίδα γραφικής απεικόνισης αξιολογήσεων Δομών
Εδώ εμφανίζονται σε γράφημα
οι αξιολογήσεις των
τσεκαρισμένων Δομών (εφόσον
βέβαια υπάρχουν). Το γράφημα
μπορεί να δημιουργηθεί βάσει
των συνολικών αξιολογήσεων ή
αυτών των τελευταίων 6 μηνών
(default).

Η σελίδα απεικόνισης στον
χάρτη των Δομών
Εδώ εμφανίζεται η
γεωγραφική απεικόνιση των
Δομών που έχετε τσεκάρει και
ζητήσει την εμφάνισή τους
στον Χάρτη.
Δομές που δεν έχουν
συμπληρωμένες τις
συντεταγμένες δεν
εμφανίζονται.
Για κάθε δομή, εμφανίζεται
ως υποβοηθητικό στοιχεία
(Hint) η επωνυμία της και η
Διεύθυνσή της.
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Εφαρμογή Αξιολόγησης Δομής
Η εφαρμογή απευθύνεται σε κάθε επιχειρηματικό σχήμα ή φυσικό πρόσωπο που έχει συμμετάσχει
για ένα 6μηνο σε μία δομή και θέλει να την αξιολογήσει. Η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη βάσει
διακριτικού & κωδικού που στέλνεται αυτόματα από το σύστημα στον αποδέκτη.

Εισαγωγή
Στην αριστερή πλευρά της
οθόνης εμφανίζονται τα
εικονίδια που αντιστοιχούν στις
διαθέσιμες σελίδες της
εφαρμογής με τονισμένο
(κίτρινο με μπλέ φόντο) το
εικονίδιο της τρέχουσας κάθε
φορά σελίδας.

H αρχική σελίδα
H Σελίδα Συμπλήρωσης των Αξιολογήσεων
Σύνδεσμος για την εμφάνιση των online οδηγιών
Η σελίδα Συμπλήρωσης των Αξιολογήσεων
Στην σελίδα αυτή εμφανίζονται οι παροχές
που διαθέτει η δομή η οποία σας έχει
υποστηρίξει.
Μπορείτε να συμπληρώσετε την
αξιολόγησή σας αποδίδοντας τιμές σε κάθε
παροχή από 1 (η χειρότερη τιμή) μέχρι και
10 (η άριστη τιμή).
Δεν είναι υποχρεωτική η αξιολόγηση όλων
των παροχών.
Προσοχή: Από την 1η φορά που θα κάνετε
καταχώρηση αξιολόγησης για έστω και μία
παροχή, έχετε χρονικό διάστημα 7
ημερολογιακών ημερών γιά να τροποποιήσετε ή συμπληρώσετε οποιαδήποτε αξιολόγηση. Μετά
το διάστημα των 7 ημερών, οι αξιολογήσεις σας θα εμφανίζονται αλλά δεν θα είναι
τροποποιήσιμες.
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Εφαρμογή Απογραφής Δομών

Η εφαρμογή μόνο σε
Δομές για την
καταχώρηση και στην
συνέχεια ενημέρωση των
στοιχείων τους.

Εισαγωγή & Γενικές Παρατηρήσεις
Αφού έχετε εγγραφεί στo Μητρώο
συμπληρώνοντας Διακριτικό, Κωδικό
Πρόσβασης, ΑΦΜ και εμπιστευτικό email
επικοινωνίας μαζί σας, μπορείτε είτε άμεσα είτε
αργότερα να συνδεθείτε στην εφαρμογή
Απογραφής ώστε να συμπληρώσετε,
ενημερώσετε ή τροποποιήσετε τα στοιχεία σας.
(Το διακριτικό και ο κωδικός σας πρόσβασης
σας αποστέλλονται σε κάθε περίπτωση στο
email που έχετε δηλώσει με την ολοκλήρωση
της εγγραφής σας)
Στο δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι τίτλοι κάθε επιμέρους σελίδας που μπορείτε ή πρέπει
να συμπληρώσετε.
Στο κάτω αριστερά μέρος της οθόνης εμφανίζεται η επωνυμία της Δομής για την οποία έχετε
συνδεθεί και το ID με το οποίο έχει καταγραφεί η βάση στο Μητρώο.
Στην περίπτωση που η συμπλήρωση κάποιας σελίδας είναι υποχρεωτική και δεν έχουν ακόμη
συμπληρωθεί τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία, ο τίτλος της συγκεκριμένης σελίδας εμφανίζεται
με κόκκινους χαρακτήρες. Εφόσον υπάρχει μία τουλάχιστον σελίδα με ελλείψεις, η ένδειξη πάνω
αριστερά σχετικά με την πληρότητα της καταχώρησης αναφέρει «MΕ ΕΚΚΡΕΜΜΟΤΗΤΕΣ».
Αντίθετα, όταν το σύνολο των υποχρεωτικών στοιχείων συμπληρωθεί, η σχετική ένδειξη πάνω
αριστερά γίνεται «ΑΠΟΔΕΚΤΗ» και στην σελίδα «Βασικά Στοιχεία» εμφανίζεται ένα checkbox για
να επιλέξετε αν επιθυμείτε την Δημοσιοποίηση της Δομής σας στο Μητρώο (έχει την έννοια ότι
μπορεί να μην επιθυμείτε την δημοσιοποίηση προτού ολοκληρώσετε την καταχώρηση του
συνόλου των επιθυμητών στοιχείων)
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Την 1η φορά που έχοντας συμπληρώσει επαρκή στοιχεία τσεκάρετε τo «Επιθυμητή η
Δημοσιοποίηση» το σύστημα θα στείλει αυτόματα μήνυμα στον αρμόδιο λειτουργό της ΜΟΔ
προκειμένου να κάνει τυπικά αποδεκτή την εγγραφή για Δημοσίευση στο Μητρώο.
Σημείωση: Αν τυχόν αργότερα για οποιοδήποτε λόγο αναστείλετε προσωρινά την Δημοσιοποίηση
της Δομής, όταν την επανεργοποιήσετε δεν απαιτείται εκ νέου έγκριση.
Όπου εμφανίζονται επιλέξιμα check-buttons σε λίστες ή grid, με μονό κλικ του mouse επιλέγεται
το πεδίο ή το κελλί. Απαιτείται 2πλό κλικ του mouse για το τσεκάρισμα ή μη του chek-button.
Μπορείτε να μετακινείστε ελεύθερα μεταξύ των σελίδων. Κάθε στιγμή η εφαρμογή ελέγχει αν
υπάρχουν ακαταχώρητες αλλαγές στην σελίδα που βρίσκεστε και εμφανίζει ως σχετική ένδειξη
μία κόκκινη μπάρα στα αριστερά του τίτλου, ενώ εμφανίζει και το button Καταχώρηση κάτω
αριστερά.
Αν επιλέξετε να μεταβείτε σε άλλη σελίδα ενώ υπάρχουν ακαταχώρητες αλλαγές, θα ερωτηθείτε
αν θέλετε την καταχώρηση τους ή όχι. Στην 2η περίπτωση τα δεδομένα της σελίδας που
εγκαταλείπετε παραμένουν ως είχαν.
Κάθε φορά που επιλέγετε μία σελίδα, τα δεδομένα της διαβάζονται εκ νέου από την βάση του
Μητρώου. Αυτό σημαίνει ότι φεύγοντας και ξαναγυρίζοντας στην ίδια σελίδα, μπορείτε να
ελέγξετε/επιβεβαιώσετε την ορθή καταχώρηση τους.
Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά έχουν στο τέλος του τίτλου τους έναν
αστερίσκο.
Όπου υπάρχει εμφάνιση εγγραφών σε Grid (πλέγμα) μπορείτε να κάνετε ταξινόμηση κατά το
πεδίο οποιασδήποτε στήλης με κλικ πάνω στον τίτλο της.
Πρόσθετες Παρατηρήσεις ανά Σελίδα
Βασικά Στοιχεία
▶ Για να καταχωρήσετε Φορείς υλοποίησης κάντε
κλικ στο + στα δεξιά της Λίστας: Στην κενή
γραμμή που θα προστεθεί, κάντε διπλό κλικ ώστε
να μπορέσετε να συμπληρώσετε την επωνυμία
του φορέα. Αν θέλετε να διαγράψετε κάποιον
ήδη καταχωρημένο φορέα, επιλέγξτε τον και
πατήστε το - στα δεξιά.
▶ Για να βρείτε τις συντεταγμένες της έδρας σας

αρκεί να έχετε συμπληρώσει την
διεύθυνσή σας (οδό, πόλη & ΤΚ) και να
πατήσετε το button Google Map: Θα
εμφανισθεί ένα παράθυρο όπου η
εφαρμογή χρησιμοποιώντας την
διεύθυνση σας και το API της Google θα
εντοπίσει αυτόματα την τοποθεσία σας.
Στην περίπτωση αυτή, το μόνο που έχετε
να κάνετε είναι να κάνετε την επιλογή
«Ενημέρωση Κάρτας» ώστε να
μεταφερθούν οι συντεταγμένες του σημείου στην κάρτα σας.
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Στην λιγότερο πιθανή περίπτωση που ο αυτόματος εντοπισμός δεν λειτουργήσει σωστά λόγω
ελλειπών στοιχείων, μπορείτε να συμπληρώσετε την Δ/νση στο σχετικό πεδίο πάνω από τον χάρτη
και να επαναλάβετε την αναζήτηση ή απλώς να μετακινήσετε την βούλα στο επιθυμητό σημείο (οι
συντεταγμένες ενημερώνονται αυτόματα) και να επιλέξετε το «Ενημέρωση Κάρτα».
Κατηγορία
▶ Για να τσεκάρετε έναν Τομέα
Ειδίκευσης, κάνετε 2πλό κλικ
πάνω του
▶ Μπορείτε να μεγαλώσετε το
πεδίο κειμένου εφόσον η οθόνη
σας το επιτρέπει, πατώντας καί
σύροντας προς τα κάτω το γκρίζο
πλαίσιο στο κάτω δεξιά μέρος του
πλαισίου κειμένου

Υποδομές
Συμπληρώνουμε τα πεδία των χώρων που
διατίθενται

Παροχές
Τσεκάρουμε τις παροχές που διατίθενται και συμπληρώνουμε την μέγιστη διάρκεια διάθεσης
σε μήνες και τις απαραίτητες διευκρινήσεις
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Ανθρώπινο Δυναμικό
▶ Η συμπλήρωση του email γιά
κάθε άτομο του δυναμικού σας
είναι υποχρεωτική. Στο email
αυτό θα σταλεί ενημέρωση από
το σύστημα ότι το
συγκεκριμένο κάθε φορά άτομo
δηλώθηκε από την δομή σας,
ώς μέλος του δυναμικού της.
▶ Για να θεωρηθεί ως
ολοκληρωμένη μία
καταχώρηση μέλους του
δυναμικού σας, πρέπει για μεν
τους Συντονιστές και τους
Coaches να ανεβάσετε το
Βιογραφικό τους Σημείωμα, για
δε τα λοιπά μέλη και την
Επιστολή Συνεργασίας με την
Δομή σας. Στην περίπτωση που
τα απαραίτητα αρχεία, δεν έχουν ανέβει, η εγγραφή υπάρχει αλλά δεν εμφανίζεται στους
ενδιαφερόμενους. Οι καταχωρήσεις Μελών του Δυναμικού σας πού είναι πλήρεις εμφανίζουν ένα
πράσινο τσεκ στην αρχή της γραμμής.
▶ Προϋπόθεση για να ανεβάσετε ένα αρχείο (βιογραφικό ή επιστολή συνεργασίας) είναι να έχετε
πρώτα ολοκληρώσει την καταχώρηση των στοιχείων του. Τα αρχεία που είναι αποδεκτά από το
σύστημα πρέπει να είναι τύπου PDF (προτιμητέο) ή Doc ή Docx με μέγιστο μέγεθος 1,5 Mb
Υποστηριζόμενες Επιχ/σεις & Επιχειρηματικά Σχέδια
▶
Γιά να προσθέσετε Ονόματα Μελών, κάντε κλικ στην
σχετική λίστα και πατήστε το κάτω βελάκι:
Δημιουργείται μία νέα γραμμή: Πατήστε το [Enter]
γιά να αρχίσετε να πληκτρολογείτε και ξανά [Enter]
όταν τελειώσετε με την συγκεκριμένη γραμμή.
Γραμμές που τυχόν έχουν μείνει κενές, διαγράφονται
κατά την καταχώρηση
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Ιστορίες Επιτυχίας
▶ Στην Σελίδα Οικονομικά Στοιχεία,
πατώντας το εικονίδιο(γρανάζι) στα
δεξιά σας προστίθενται - εφόσον δεν
υπάρχουν ήδη - οι σειρές γιά τα
τελευταία 3 έτη (με βάση την
ημερομηνία επικαιροποίησης). Με
διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πεδίο (ή
[Enter] ) μπορείτε να αρχίσετε να
συμπληρώνεται τα απαιτούμενα
νούμερα. Αν κάποια γραμμή δεν έχει
καθόλου στοιχεία θα διαγραφεί με την
καταχώρηση

Σύνδεσμος από την Σελίδα σας
Για να δημιουργήσετε μία παραπομπή από την σελίδα σας στην εγγραφή σας στο Μητρώο,
χρησιμοποιείστε το παρακάτω link:
http://www.startupincubator.gov.gr/~KRECSAPPL?ACTION=STRUCTINFO&ID=99999&Attr=FFFF
όπου το 99999 αντικαθίσταται από το ID σας όπως αυτό φαίνεται στο κάτω μέρος της οθόνης της
εφαρμογής.
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