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1. Είσοδος στην εφαρμογή

1.1 Είσοδος στο σύστημα
Ο χρήστης πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση https://apps.ika.gr/eAPDssoTEKA και
πραγματοποιεί είσοδο στο σύστημα με τους ίδιους κωδικούς Εργοδότη που χρησιμοποιεί για να
υποβάλει ΑΠΔ στον e-EΦΚΑ.

2

1.2 Αρχική Οθόνη
Μετά από επιτυχή είσοδο, ανακατευθύνεται στην αρχική οθόνη της υπηρεσίας «Ηλεκτρονική
Υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ».
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1.3 Ενέργειες
Από το αριστερό μενού, επιλέγει «Ενέργειες» και εμφανίζεται η κεντρική οθόνη εργασίας, όπου
εμφανίζονται συμπληρωμένα τα στοιχεία εργοδότη.

1) Στο επάνω μέρος της κεντρικής οθόνης εμφανίζονται τα στοιχεία του εργοδότη (ΑΜΕ,
ΑΦΜ, Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση και το αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών ΕΦΚΑ),
όπως αυτά αντλούνται από το Μητρώο Εργοδοτών του ΕΦΚΑ.
Εμφανίζεται επίσης η Ταυτότητα Πληρωμής (μοναδική για κάθε εργοδότη) «Τ.Π.Τ.Ε
ΤΕΚΑ» μέσω της οποία εξοφλούνται οι Τρέχουσες Εισφορές του ΤΕΚΑ.

2) Στο κεντρικό μέρος της οθόνης εμφανίζονται σε έναν πίνακα όλες οι ΑΠΔ ΤΕΚΑ του
εργοδότη (εκκρεμείς και υποβληθείσες), οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μέσω της εφαρμογής,
σε όλες τις πιθανές καταστάσεις.

3) Στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης εμφανίζονται οι επιλογές Δημιουργίας Περιόδου
Υποβολής και Ακύρωσης Περιόδου Υποβολής, για να ξεκινήσει ο χρήστης τη συμπλήρωση
μίας νέας ΑΠΔ ΤΕΚΑ ή να ακυρώσει μια εκκρεμότητα.
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Ο πίνακας των ΑΠΔ ΤΕΚΑ στην κεντρική οθόνη έχει τις εξής στήλες:

ΑΡΙΘΜΟΣ: αριθμός που αποδίδεται στην ΑΠΔ ΤΕΚΑ αυτόματα από το σύστημα τη στιγμή που
δημιουργείται καινούρια περίοδος. Για τις ΑΠΔ ΤΕΚΑ που έχουν περάσει από έλεγχο υποβολής,
κάνοντας κλικ πάνω στον «αριθμό» παίρνουμε πληροφορίες για τα σύνολα της ΑΠΔ ΤΕΚΑ με τη
μορφή της παρακάτω εικόνας:

Επισήμανση: τα σύνολα ενημερώνονται κατά την διαδικασία ελέγχου υποβολής. Πριν από αυτήν, δεν είναι
διαθέσιμα.

ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: Κανονική ή Συμπληρωματική.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: μισθολογική περίοδος της ΑΠΔ ΤΕΚΑ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: περιγραφή της φάσης στην οποία βρίσκεται η ΑΠΔ ΤΕΚΑ και διαθέσιμες
ενέργειες για την κάθε κατάσταση. Οι προβλεπόμενες καταστάσεις και ενέργειες είναι:

•

ΣΕ ΚΑΤΑΧΩΡIΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (αφορά υποβολή με συμπλήρωση φόρμας)

➢

Συμπλήρωση

➢

Οριστικοποίηση

➢

Τρέχουσα κατάσταση
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•

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ (αφορά υποβολή με συμπλήρωση φόρμας)

➢

Επιστροφή σε Συμπλήρωση Φόρμας

➢

Έλεγχος Υποβολής

➢

Τρέχουσα Κατάσταση

•

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (αφορά υποβολή με αποστολή αρχείου)

➢

Προσωρινή Φύλαξη

•

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (αφορά υποβολή με αποστολή αρχείου)

➢

Έλεγχος Υποβολής

➢

Ενημέρωση Προόδου Ελέγχου Υποβολής (προσωρινή επιλογή)

•

ΜΕ ΛΑΘΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (αφορά και τις δύο μεθόδους)

➢

Επιστροφή σε Συμπλήρωση Φόρμας

➢

Αποτελέσματα Ελέγχου Υποβολής

•

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (αφορά και τις δύο μεθόδους)

➢

Υποβολή

•

ΥΠΟΒΟΛΗ (αφορά και τις δύο μεθόδους)

➢

Τρέχουσα Κατάσταση

➢

Επανέκδοση Αποδεικτικού

Στην επόμενη σελίδα ακολουθεί σχηματικό διάγραμμα ροής ενεργειών για την υποβολή μίας
ΑΠΔ ΤΕΚΑ μέσω της εφαρμογής.
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1.4 Διάγραμμα ροής ενεργειών για την υποβολή μίας ΑΠΔ ΤΕΚΑ μέσω της εφαρμογής
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2. Δημιουργία Περιόδου Υποβολής

2.1 Νέα περίοδος Υποβολής
1. Από την κεντρική οθόνη ο χρήστης επιλέγει «Δημιουργία Περιόδου Υποβολής».

2. Συμπληρώνει τα στοιχεία στο αναδυόμενο παράθυρο:
Τύπος Δήλωσης: Κανονική ή Συμπληρωματική
Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας ή Αποστολή Αρχείου
Αντιγραφή

Από

Προηγούμενη

Περίοδο:

(βλ.

2.2

-

Αντιγραφή

από

προηγούμενη

περίοδο)
Περίοδος Υποβολής Από και Έως: με τη μορφή ΜΜ/ΕΕΕΕ (δύο ψηφία για μήνα και τέσσερα για έτος)
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3.

Επιλέγει «Συνέχεια» και εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης.

2.2 Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο
1. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί «Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο», μαρκάρει το
αντίστοιχο πλαίσιο επιλογής, πριν πατήσει συνέχεια, και μεταφέρεται στην παρακάτω οθόνη
εργασίας:

2. Επιλέγει την εγγραφή προς αντιγραφή.
Ενεργοποιώντας αυτή την λειτουργία, αντιγράφονται κάποια από τα στοιχεία μισθοδοσίας της
επιλεγμένης περιόδου, ως στοιχεία της νέας περιόδου που δημιουργείται.
Σε περίπτωση απολύσεων μέσα στην προς δημιουργία περίοδο, θα πρέπει να διαγραφούν οι
εγγραφές για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, ενώ σε περίπτωση προσλήψεων θα πρέπει να
προστεθούν οι εγγραφές για τους νέους εργαζόμενους.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει έλεγχος της κατάστασης της ΑΠΔ ΤΕΚΑ που
δημιουργήθηκε πριν αυτή υποβληθεί οριστικά.
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2.3 Ακύρωση Περιόδου Υποβολής
1. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί τη διαγραφή της εγγραφής μιας Περιόδου
Υποβολής που δημιούργησε, τότε στην κεντρική οθόνη και στον πίνακα με τις ΑΠΔ ΤΕΚΑ επιλέγει
την αντίστοιχη εγγραφή και πατάει «Ακύρωση Περιόδου Υποβολής».

2. Εμφανίζεται το παρακάτω προειδοποιητικό μήνυμα.

3. Ο χρήστης επιλέγει «Ναι» και πραγματοποιείται η διαγραφή της εγγραφής.
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3. Μέθοδος Υποβολής

3.1 Συμπλήρωση Φόρμας
1.

Εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει «Συμπλήρωση Φόρμας» κατά τη δημιουργία της περιόδου

υποβολής, τότε η κατάσταση της εγγραφής βρίσκεται «ΣΕ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ».

2.

Ο χρήστης επιλέγει «Συμπλήρωση» από την στήλη «Ενέργειες».
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Συμπλήρωση
Επιλέγοντας την ενέργεια Συμπλήρωση εμφανίζεται οθόνη με κενή φόρμα για την συμπλήρωση
νέας εγγραφής. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα στοιχεία του εργοδότη και ακολουθεί
κενή φόρμα στην οποία καταχωρούνται τα μισθολογικά στοιχεία του εργαζόμενου.

Στη συνέχεια, ο χρήστης είτε επιλέγει να καταχωρίσει τα στοιχεία είτε επιλέγει την αντιγραφή
εγγραφής ΑΠΔ ΤΕΚΑ:
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Καταχώριση Στοιχείων
1. Κατά τη συμπλήρωση της εγγραφής υπάρχουν διαθέσιμες λίστες επιλογής τιμών για τα πεδία:
ΚΑΔ, Αριθμός Μητρώου Ασφ/νου, Κωδικός Ειδικότητας, Ειδική Περίπτωση Ασφάλισης, Πακέτο
Κάλυψης και Τύπος Αποδοχών, μέσα από τις οποίες ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τους
αντίστοιχους κωδικούς και να καταχωρήσει τα υποχρεωτικά στοιχεία του εργαζόμενου.

2. Προς διευκόλυνση του χρήστη διατίθενται λίστες επιλογής τιμών στα πεδία στα οποία
εμφανίζεται το εικονίδιο του ερωτηματικού.

3. Εάν είναι γνωστός ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του Εργαζομένου (Πεδίο 19), τότε ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα να τον πληκτρολογήσει και να συμπληρωθούν αυτόματα τα στοιχεία
του (μετά από κλικ ή tab). Ειδάλλως, αναζητεί τα στοιχεία του από τη «Λίστα Επιλογής Α.Μ.Α.»

4. Ο χρήστης επιλέγει με βάση το κριτήριο αναζήτησης που επιθυμεί. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι
οι κάτωθι:
• Βάσει Α.Μ.Κ.Α.
• Βάσει Επωνυμικών Στοιχείων

5. Ο χρήστης ανάλογα με το κριτήριο αναζήτησης που επέλεξε στο βήμα 4, εισάγει τιμές στο πεδίο
«ΑΜΚΑ» ή στα πεδία «Επώνυμο», «Όνομα», «Όνομα Πατρός», «Όνομα Μητρός», «Ημερομηνία
Γέννησης»

6. Ο χρήστης επιλέγει «Αναζήτηση».

7. Σε περίπτωση επιτυχημένης αναζήτησης εμφανίζεται εγγραφή με τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Ο
χρήστης επιλέγει την εγγραφή και στη συνέχεια πατάει το κουμπί «Επιλογή»
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8. Αφού καταχωρίσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία, επιλέγει το εικονίδιο της Αποθήκευσης που
βρίσκεται στο μενού που υπάρχει αριστερά στο πάνω μέρος της οθόνης:

9. Εμφανίζεται το κάτωθι μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης.

10.

Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης εμφανίζεται πληροφοριακό μήνυμα με τα εκκρεμή

πεδία προς συμπλήρωση ή τυχόν λάθη, που δεν επιτρέπουν την αποθήκευση.
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3.2 Αντιγραφή Εγγραφής ΑΠΔ - ΤΕΚΑ
1. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αντιγράψει καταχωρημένη εγγραφή από την επιλογή
«Αντιγραφή Εγγραφής ΑΠΔ ΤΕΚΑ».

2. Κάνοντας κλικ στην επιλογή Αντιγραφή Εγγραφής ΑΠΔ TEKA εμφανίζεται φόρμα εισαγωγής
κριτηρίων αναζήτησης εγγραφής:

3. Εισάγει τα επιθυμητά κριτήρια και επιλέγει «Αναζήτηση», ή επιλέγει «Αναζήτηση» χωρίς
κριτήρια.
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4. Μαρκάροντας την κατάλληλη εγγραφή και κάνοντας κλικ στο κουμπί «Επιλογή» η φόρμα
συμπληρώνεται με τα στοιχεία της επιλεγμένης εγγραφής, παραμένοντας σε κατάσταση Εισαγωγής.

Μεταβάλλοντας τα στοιχεία της φόρμας σύμφωνα με τα στοιχεία μισθοδοσίας και κάνοντας κλικ στο
Αποθήκευση, αν δεν παρουσιαστούν λάθη, θα αποθηκευθεί η νέα εγγραφή.
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3.3 Μεταβολή/Διαγραφή Εγγραφής
1. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί τη μεταβολή ή διαγραφή μίας ήδη καταχωρημένης
εγγραφής της ΑΠΔ ΤΕΚΑ, τότε στην κεντρική οθόνη και στον πίνακα με τις ΑΠΔ ΤΕΚΑ επιλέγει την
ΑΠΔ ΤΕΚΑ και πατάει «Συμπλήρωση».

2. Στη συνέχεια εμφανίζεται η κενή φόρμα εισαγωγής νέας εγγραφής. Από το μενού που υπάρχει
αριστερά στο πάνω μέρος της οθόνης ο χρήστης κάνει κλικ στο εικονίδιο του φακού.

3. Αναδύεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου:

4. Εισάγει τα επιθυμητά κριτήρια και επιλέγει «Αναζήτηση», ή πραγματοποιεί «Αναζήτηση» χωρίς
κριτήρια.

5. Μαρκάρει την κατάλληλη εγγραφή και «Επιλογή».

6. Τροποποιεί τα στοιχεία της εγγραφής και πατάει «Αποθήκευση».

7. Σε περίπτωση που επιθυμεί να διαγράψει την εγγραφή, τότε επιλέγει από το ίδιο μενού, επάνω
αριστερά το εικονίδιο της διαγραφής.
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3.4 Τρέχουσα Κατάσταση
Η ενέργεια Τρέχουσα κατάσταση είναι διαθέσιμη όταν η ΑΠΔ ΤΕΚΑ είναι σε κατάσταση ΣΕ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ή σε ΥΠΟΒΟΛΗ.

1. Ο χρήστης επιλέγει το σύνδεσμο «Τρέχουσα Κατάσταση» από την στήλη «Ενέργειες»

και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη εργασίας.

2. Εισάγει τα επιθυμητά «Κριτήρια Εμφάνισης Αναλυτικών Εγγραφών ΑΠΔ ΤΕΚΑ» και επιλέγει το
εικονίδιο της αναζήτησης (φακός) επάνω αριστερά στο μενού. Εμφανίζεται η «Λίστα Ευρεθεισών
Αναλυτικών Εγγραφών ΑΠΔ ΤΕΚΑ».
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3. Εν συνεχεία, ο χρήστης μπορεί να δει αναλυτικότερα στοιχεία ανά εγγραφή, πατώντας το
σύνδεσμο στην στήλη «Α/Α».

4. Ανακατευθύνεται στην κάτωθι οθόνη εργασίας:

5. Ο χρήστης στη συνέχεια επιλέγει «Επιστροφή», προκειμένου να επιστρέψει στην οθόνη
αναζήτησης αναλυτικών εγγραφών ΑΠΔ ΤΕΚΑ, και το βέλος της επιστροφής (←), προκειμένου να
επιστρέψει στην οθόνη «Στοιχεία Εργοδότη».
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3.5 Οριστικοποίηση και Έλεγχος Υποβολής

1. Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η καταχώριση της ΑΠΔ ΤΕΚΑ, ο χρήστης πατάει την επιλογή
Οριστικοποίηση από τη στήλη «Ενέργειες»

2.

Η κατάσταση της ΑΠΔ ΤΕΚΑ αλλάζει σε ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ. Αυτό σημαίνει ότι

προσωρινά έχουν αποθηκευτεί όλες οι εγγραφές της ΑΠΔ ΤΕΚΑ και πρόκειται να υποβληθούν για
έλεγχο υποβολής.

Ωστόσο, αν για οποιοδήποτε λόγο ο χρήστης θέλει να επιστρέψει στην Συμπλήρωση Φόρμας, κάνει
κλικ στην ενέργεια Επιστροφή σε Συμπλήρωση Φόρμας και η κατάσταση γυρνά και πάλι ΣΕ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

3. Ο χρήστης προχωράει σε «Έλεγχος Υποβολής» για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν σφάλματα
υποβολής, και εμφανίζεται το παρακάτω ενημερωτικό μήνυμα.

4. Η κατάσταση και οι ενέργειες μεταβάλλονται ως εξής:
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5. Επιλέγοντας «Ενημέρωση Προόδου Ελέγχου Υποβολής» και εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος,
εμφανίζεται το κάτωθι μήνυμα συστήματος.

Με Λάθη Υποβολής
1.

Εάν ο Έλεγχος Υποβολής εντοπίσει λάθη, η ΑΠΔ ΤΕΚΑ γυρίζει σε κατάσταση ΜΕ ΛΑΘΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ και διαθέσιμες ενέργειες Επιστροφή σε Συμπλήρωση Φόρμας και Αποτελέσματα
Ελέγχου Υποβολής.

2.

Προκειμένου να δει τα σφάλματα υποβολής επιλέγει «Αποτελέσματα Ελέγχου Υποβολής»

3.

Ο χρήστης επιλέγει τον σύνδεσμο από την στήλη «Πλήθος Εγγραφών» προκειμένου να δει

αναλυτικά τις προς διόρθωση εγγραφές.

21

4.

Επιστρέφει στην αρχική οθόνη εργασίας και επιλέγει «Επιστροφή σε Συμπλήρωση

Φόρμας» για να διορθώσει τα σφάλματα.

Χωρίς Λάθη Υποβολής

1. Εφόσον δεν προκύπτουν λάθη μετά τον έλεγχο της υποβολής, η κατάσταση και οι ενέργειες
μεταβάλλονται ως εξής:

2.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στη φόρμα συμπλήρωσης, είτε να υποβάλλει

οριστικά.

3.

Με την επιλογή της «Υποβολής», εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου:

4.

Ο χρήστης επιλέγει «Υποβολή & Έκδοση Αποδεικτικού».
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3.6 Επανέκδοση Αποδεικτικού
1. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να επανεκδώσει και να εκτυπώσει Αντίγραφο Αποδεικτικού Υποβολής
ΑΠΔ ΤΕΚΑ, τότε επιλέγει «Επανέκδοση Αποδεικτικού» από την στήλη «Ενέργειες» και αναδύεται
το παρακάτω παράθυρο διαλόγου.

2.

Ο χρήστης επιλέγει είτε «Επανέκδοση Αποδεικτικού» και αναδύεται παράθυρο διαλόγου με το

«Αντίγραφο Αποδεικτικού Υποβολής ΑΠΔ-ΤΕΚΑ».

3.

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να εκτυπώσει τις αναλυτικές εγγραφές, τότε επιλέγει από την στήλη

«Ενέργειες» το σύνδεσμο «Εκτύπωση Αναλυτικών Εγγραφών».

4.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει ή/και να αποθηκεύσει την «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ

ΔΗΛΩΣΗ».

3.7 Υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ με Αποστολή Αρχείου
1. Σε περίπτωση όπου ο χρήστης, κατά το «Άνοιγμα Περιόδου Υποβολής», επιλέξει ως «Μέθοδο
Υποβολής» την «Αποστολή Αρχείου».
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Η κατάσταση και οι ενέργειες μεταβάλλονται ως εξής:

2. Ο χρήστης επιλέγει «Προσωρινή Φύλαξη» και ανακατευθύνεται στην παρακάτω οθόνη εργασίας:

3. Πατώντας «Επιλογή» έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει στον υπολογιστή του το αρχείο προς
υποβολή.

4. Επιλέγει είτε «Ανέβασμα» είτε το εικονίδιο

5. Επίσης, έχει τη δυνατότητα ακύρωσης του αρχείου από το εικονίδιο απαγόρευσης ή την επιλογή
«Ακύρωση».
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6. Εφόσον ολοκληρωθεί η επιτυχής φόρτωση του αρχείου, θα εμφανιστεί το παρακάτω
μήνυμα:

7. Ο χρήστης επιλέγει «Επιστροφή», και η κατάσταση και ενέργειες έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

8. Ο χρήστης προχωράει σε «Έλεγχος Υποβολής» για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν σφάλματα
υποβολής, και εμφανίζεται το παρακάτω ενημερωτικό μήνυμα.

9. Η κατάσταση και οι ενέργειες μεταβάλλονται ως εξής:

10. Επιλέγοντας «Ενημέρωση Προόδου Ελέγχου Υποβολής» και εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος,
εμφανίζεται το κάτωθι μήνυμα συστήματος.
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Με Λάθη Υποβολής

1. Εάν υπάρχουν λάθη υποβολής, τότε η κατάσταση και οι ενέργειες μεταβάλλονται ως εξής:

2. Προκειμένου να δει τα σφάλματα υποβολής επιλέγει «Αποτελέσματα Ελέγχου Υποβολής»

3. Ο χρήστης επιλέγει τον σύνδεσμο από την στήλη «Πλήθος Εγγραφών» προκειμένου να δει
αναλυτικά τις προς διόρθωση εγγραφές.
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4. Επιστρέφει στην αρχική οθόνη εργασίας, επιλέγει την εσφαλμένη εγγραφή και «Ακύρωση
Περιόδου Υποβολής».

5. Εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα:

6. Η εγγραφή ακυρώνεται, και ο χρήστης χρειάζεται να υποβάλει νέο ενημερωμένο αρχείο
προς έλεγχο επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία από τη «Δημιουργία Περιόδου Υποβολής».

Χωρίς Λάθη Υποβολής
1. Εφόσον δεν προκύπτουν λάθη μετά τον έλεγχο της υποβολής, η κατάσταση και οι ενέργειες
μεταβάλλονται ως εξής:

2. Ο χρήστης επιλέγει «Υποβολή» προκειμένου να υποβάλλει οριστικά.
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3. Με την επιλογή της «Υποβολής», εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου:

4. Ο χρήστης επιλέγει «Υποβολή & Έκδοση Αποδεικτικού» και η κατάσταση και ενέργειες
μεταβάλλονται ως εξής:
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