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Εισαγωγή
Η αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την αναγγελία των συναλλαγών εξωτερικού
τομέα οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας του συστήματος, DIREQT (Direct REporting
QuesTionnaires), απευθείας αναγγελίας των συναλλαγών (direct reporting) από τους
εμπλεκόμενους (αναγγέλλοντες).
Το παρόν αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος DIREQT το οποίο δίνει τη
δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να υποβάλλουν τις συναλλαγές που
υποχρεούνται on-line, είτε υπό τη μορφή ερωτηματολογίων είτε υπό μορφή αρχείου με
συγκεκριμένο τύπο διάταξης στοιχείων. Οι συναλλαγές αυτές συλλέγονται από το Τμήμα
Συλλογής Στοιχείων Εξωτερικού Τομέα (ΤΣΥΣΤΕΤ) της Διεύθυνσης Στατιστικής της
Τράπεζας της Ελλάδος, υποβάλλονται σε ποιοτικό έλεγχο και συναθροίζονται για τους
σκοπούς κατάρτισης των λογαριασμών Εξωτερικού Τομέα.
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Εγχειρίδιο Χρήσης
Είσοδος στο σύστημα
Η είσοδος στο σύστημα γίνεται μέσω της διαδικτυακής διεπαφής https://iris.bankofgreece.gr
Ο αναγγέλλων αφού πληκτρολογήσει στο πρόγραμμα πλοήγησής του την παραπάνω διαδικτυακή
διεύθυνση μεταβαίνει στην οθόνη εισόδου του συστήματος IRIS (Internet Reporting Information
System) με σκοπό την ταυτοποίησή του. Η ταυτοποίηση γίνεται είτε μέσω του IRIS, εφόσον ο
αναγγέλλων έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής του στο σύστημα IRIS1, είτε με τη
συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Δημοσιών Εσόδων (ΓΓΔΕ)2. Το DIREQT χρησιμοποιεί την
υπηρεσία ταυτοποίησης μέσω κωδικών TaxisNet της ΓΓΔΕ αποκλειστικά και μόνο για να
διασφαλίσει την ορθότητα του ΑΦΜ του αναγγέλλοντα. Το DIREQT δεν αντλεί καμία άλλη
πληροφορία από το Μητρώο της ΓΓΔΕ και δεν επικοινωνεί καμία από τις πληροφορίες που
ο αναγγέλλων καταχωρεί στην ΓΓΔΕ.
Αν ο αναγγέλλων επιθυμεί να επιλέξει την ταυτοποίηση με τη συνδρομή της ΓΓΔΕ θα πατήσει το
κουμπί «DIREQT (Ισοζύγιο Πληρωμών)» ώστε να μεταφερθεί στην οθόνη ταυτοποίησης της
ΓΓΔΕ και να εισάγει εκεί τους κωδικούς TaxisNet («Όνομα χρήστη», «Κωδικός πρόσβασης»). Η
ΓΓΔΕ θα επιβεβαιώσει τους κωδικούς του αναγγέλλοντα και στη συνέχεια θα επιστρέψει το ΑΦΜ
του στο DIREQT. Προσοχή !!! για την ταυτοποίηση μέσω ΓΓΔΕ πρέπει να χρησιμοποιηθούν
οι κωδικοί TaxisNet του αναγγέλλοντα και όχι του πιθανού εκπροσώπου του (υπάλληλο
επιχείρησης, λογιστή, κλπ) που καταχωρεί τα στοιχεία για λογαριασμό του αναγγέλλοντα.
Αν ο αναγγέλλων επιλέξει την ταυτοποίηση μέσω IRIS συμπληρώνει στα αντίστοιχα πεδία της
οθόνης εισόδου το όνομα χρήστη και τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης και πατάει το
κουμπί «Είσοδος».

1

Απαιτείται συμπλήρωση κατάλληλων εντύπων και αποστολή τους στο Τμήμα Συλλογής Στοιχείων Εξωτερικού
Τομέα της Διεύθυνσης Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα έντυπα είναι διαθέσιμα μέσω της αρχικής
οθόνης του IRIS στον σύνδεσμο «Αίτηση δημιουργίας/τροποποίησης λογαριασμού χρήστη» που βρίσκεται στη
λίστα «Οδηγίες - Έντυπα».
2
Μέσω της υπηρεσίας αυτής ο αναγγέλλοντας μπορεί να αποφύγει τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα IRIS
και να χρησιμοποιήσει για την είσοδό του στο DIERQT το «Όνομα χρήστη» και τον «Κωδικό πρόσβασης» που
χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο TaxisNet.
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Οθόνες Συστήματος
Αρχική οθόνη
Μετά την ταυτοποίησή του από το σύστημα ο χρήστης μεταφέρεται στην αρχική οθόνη του
συστήματος. Από το μενού της αρχικής οθόνης μπορεί να μεταβεί σε όλες τις άλλες οθόνες
του συστήματος μέσω του κεντρικού μενού ή μέσω των συντομεύσεων.

Κεντρικό μενού

Συντομεύσεις

Από την αρχική οθόνη μπορεί επίσης ο χρήστης, πατώντας στο σύνδεσμο
«Ερωτήσεις/Απαντήσεις», να μεταβεί στην ηλεκτρονική σελίδα της τράπεζας της Ελλάδος
και συγκεκριμένα σε Συχνές Ερωτήσεις για την εφαρμογή DIREQT ή πατώντας στο
σύνδεσμο «Λίστα Επιτρεπτών Τιμών Παραμέτρων Ερωτηματολογίων» να δει όλες τις τιμές
που επιτρέπονται στο excel μαζικής εισαγωγής. Τις τιμές αυτές μπορεί να τις κατεβάσει και
σε αρχείο Excel, csv ή xml, όπου κατεβαίνουν σε ένα αρχείο όλες οι σελίδες με τις επιτρεπτές
τιμές.
Η αποσύνδεση από το σύστημα γίνεται πατώντας το κουμπί «Έξοδος».
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Διαχειριστικές Λειτουργίες
Από τις Διαχειριστικές Λειτουργίες στο κεντρικό μενού ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στην
οθόνη «Αυτοαπογραφή», στην οθόνη «Γενικές Πληροφορίες Επιχείρησης» και στην οθόνη
«Διαχειριστικές Ερωτήσεις».
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Οθόνη Αυτοαπογραφής

Η πρόσβαση στην οθόνη «Αυτοαπογραφή» γίνεται από το κεντρικό μενού επιλέγοντας
Διαχειριστικές Λειτουργίες  Αυτοαπογραφή. Στη συνέχεια αφού ενημερωθούνσυμπληρωθούν τα στοιχεία γίνεται επικαιροποίηση των αλλαγών πατώντας «Ενημέρωση».

Στη φόρμα τα υποχρεωτικά στοιχεία είναι με γαλάζιο χρώμα.
Αν ο χρήστης έχει κάνει ταυτοποίηση μέσω taxisnet τότε την πρώτη φορά που εισέρχεται στο
σύστημα μεταφέρεται αυτόματα στην οθόνη αυτοαπογραφής όπου καλείται να καταχωρήσει
πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο (Όνομα – Επίθετο, Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη, Χώρα,
Γλώσσα, Τηλέφωνο, ΦΑΞ, Κινητό, email) καθώς και τον αναγγέλλοντα (Επωνυμία, ΤΚ,
Πόλη, Χώρα, Τηλέφωνο, ΦΑΞ). Αν δεν συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία (λαδί χρώμα)
τότε ο χρήστης δε μπορεί να προχωρήσει στην εφαρμογή. Αφού συμπληρωθούν όλα τα
υποχρεωτικά πεδία γίνεται αποθήκευση πατώντας το κουμπί «Προσθήκη».
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Οθόνη Γενικές Πληροφορίες Επιχείρησης (ΓΠΕ)

Η πρόσβαση στην οθόνη «Γενικές Πληροφορίες Επιχείρησης» γίνεται από το κεντρικό μενού
επιλέγοντας Διαχειριστικές Λειτουργίες  Γενικές Πληροφορίες Επιχείρησης ή από την
Αρχική οθόνη πατώντας στην αντίστοιχη συντόμευση.
Πατώντας στις διάφορες καρτέλες μπορεί ο χρήστης να δει τις πληροφορίες που είναι
καταχωρημένες στο σύστημα. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η τελευταία ημερομηνία
ενημέρωσης των στοιχείων. Αν τα στοιχεία είναι σωστά ο χρήστης μπορεί να πατήσει
«Ενημέρωση» ώστε να καταγραφεί η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης3.

Πατώντας το κουμπί «Αρχείο Γενικών Πληροφοριών Επιχείρησης» μπορεί ο χρήστης να δει
σε αρχείο pdf τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχει καταχωρήσει στην οθόνη «Γενικές
Πληροφορίες Επιχείρησης (ΓΠΕ)».
Πατώντας το κουμπί «Επεξεργασία» μπορεί ο χρήστης να καταχωρήσει τα στοιχεία που
αφορούν στις γενικές πληροφορίες της Επιχείρησης στις διάφορες καρτέλες ή να αλλάξει
προηγούμενες καταχωρήσεις. Τα υποχρεωτικά στοιχεία εμφανίζονται με γαλάζιο χρώμα. Στο
τέλος της καταχώρησης τα στοιχεία αποθηκεύονται πατώντας το κουμπί «Ενημέρωση» είτε
ακυρώνονται οι αλλαγές πατώντας το κουμπί «Ακύρωση». Αν η καταχώρηση είναι επιτυχής
εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα καθώς και η καινούρια ημερομηνία ενημέρωσης στο πάνω
μέρος της οθόνης. Διαφορετικά εμφανίζεται το κατάλληλα μήνυμα λάθους. Οι ΓΠΕ πρέπει να
είναι συμπληρωμένες και να επικαιροποιούνται ανά έτος, εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές σε
αυτό το διάστημα, προκειμένου ο αναγγέλλων να κάνει Συνολική Υποβολή
ερωτηματολογίων.
Η ενημέρωση στοιχείων που έχει γίνει κατά την είσοδο στο IRΙS μεταφέρονται στις Γενικές
Πληροφορίες Επιχείρησης (δεν απαιτείται εκ νέου συμπλήρωση εφόσον είναι ταυτόσημα).

3

Ο αναγγέλλων υποχρεούται να επικαιροποιεί τις Γενικές Πληροφορίες Επιχείρησης κάθε έτος.
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Οθόνη Διαχειριστικές Ερωτήσεις

Η πρόσβαση στην οθόνη «Διαχειριστικές Ερωτήσεις» γίνεται από το κεντρικό μενού
επιλέγοντας Διαχειριστικές Λειτουργίες  Διαχειριστικές Ερωτήσεις ή από την Αρχική οθόνη
πατώντας στην αντίστοιχη συντόμευση.
Μέσα από την οθόνη των Διαχειριστικών Ερωτήσεων ο αναγγέλλων απαντάει σε ερωτήσεις
σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης ώστε να δημιουργηθεί το προφίλ της. Με
βάση το προφίλ αυτό το σύστημα καθορίζει ποια είναι τα ερωτηματολόγια που πρέπει
υποχρεωτικά να υποβληθούν από τον αναγγέλλοντα. Οι Διαχειριστικές Ερωτήσεις πρέπει να
επικαιροποιούνται από το χρήστη κάθε περίοδο και -για δική του διευκόλυνση- προτού
μεταβεί στα ερωτηματολόγια, ώστε να μπορεί να κάνει Συνολική Υποβολή
Στην παρακάτω οθόνη ο χρήστης επιλέγει Περίοδο Αναφοράς και απαντάει στις Ερωτήσεις.
Αν η ερώτηση 1 απαντηθεί με ‘Ναι’ τότε αναμένεται συμπλήρωση ενός τουλάχιστον
ερωτηματολογίου, ενώ αν απαντηθεί με ‘Όχι’ σημαίνει ότι έχω μηδενική υποβολή. Ο
αναγγέλλων πρέπει και στην περίπτωση αυτή να κάνει συνολική υποβολή οπότε και
λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής κενό από συναλλαγές.
Στη συνέχεια πατώντας το κουμπί «Ενημέρωση» επικαιροποιούνται οι αλλαγές και
αναγράφεται η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης, όπως
φαίνεται στην Εικόνα. Αν είναι η πρώτη φορά που απαντώνται οι Διαχειριστικές Ερωτήσεις
από τον συγκεκριμένο αναγγέλλοντα το κουμπί γράφει «Προσθήκη».
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Βασικές Λειτουργίες
Από τις Βασικές Λειτουργίες στο κεντρικό μενού ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στην οθόνη
«Ερωτηματολόγια», στην οθόνη «Μαζική Εισαγωγή Δεδομένων», στην οθόνη «Συνολική
Υποβολή» και στην οθόνη «Προβολή Ιστορικού Υποβολών».

14/31

Οθόνη Ερωτηματολόγια

Η πρόσβαση στην οθόνη «Ερωτηματολόγια» γίνεται από το κεντρικό μενού επιλέγοντας
Βασικές Λειτουργίες  Ερωτηματολόγια ή από την Αρχική Οθόνη πατώντας το εικονίδιο
«Ερωτηματολόγια».

Στην οθόνη ο χρήστης επιλέγει την κατάλληλη καρτέλα με βάση το ερωτηματολόγιο που
θέλει να συμπληρώσει. Εκεί εμφανίζεται η τελευταία περίοδος αναφοράς για το
συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο με βάση τη συχνότητά του, η Προθεσμία Υποβολής του, η
Κατάστασή του (πχ Κενό, Εκκρεμούν Αλλαγές, Προσωρινά Αποθηκευμένο, Έχει
Οριστικοποιηθεί)4 και η Χρονοσφραγίδα Υποβολής που είναι η ημερομηνία τελευταίας
υποβολής του ερωτηματολογίου. Αν το ερωτηματολόγιο δεν έχει υποβληθεί το πεδίο αυτό
είναι κενό.
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει όλες τις εγγραφές ενός ερωτηματολογίου που
εκκρεμεί (δηλαδή βρίσκεται σε όλες τις καταστάσεις, εκτός από τις «Κενό» και «Έχει
υποβληθεί συνολικά») αν πατήσει το εικονίδιο της διαγραφής.

Διαγραφή

Ο χρήστης για να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο πατάει το κουμπί «On-line
συμπλήρωση». Στη συνέχεια μεταβαίνει στη φόρμα Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου.

4

Όταν το ερωτηματολόγιο είναι σε κατάσταση «Έχει οριστικοποιηθεί» τότε είναι ενεργοποιημένα τα εικονίδια
«pdf» και «xls» δίπλα στην ένδειξη. Πατώντας τα μπορεί ο χρήστης να κατεβάσει σε pdf και xls αντίστοιχα τα
στοιχεία που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής για το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο.
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Στο πάνω μέρος της φόρμας Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου ο χρήστης επιλέγει
«Κατηγορία» και ξετυλίγονται οι «υποκατηγορίες». Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει
καταληκτική υποκατηγορία ώστε να ενεργοποιηθούν τα υπόλοιπα πεδία προοδευτικά 5. Όταν
συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία ενεργοποιείται το κουμπί «Προσθήκη». Πατώντας
το κουμπί η συναλλαγή καταχωρείται στο συγκεκριμένο ερώτημα του ερωτηματολογίου.

Στο κάτω μέρος της οθόνης ο χρήστης βλέπει μόνο τα ερωτήματα στα οποία έχει
καταχωρήσει έστω και μία συναλλαγή. Αν θέλει να δει όλα τα ερωτήματα του
ερωτηματολογίου πρέπει να αλλάξει σε ΝΑΙ την επιλογή «Πλήρης ανάπτυξη
Ερωτηματολογίου». Αποκτά έτσι τη δυνατότητα πλοήγησης στο σύνολο του
ερωτηματολογίου που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης, και μπορεί να απαντήσει τα
επιμέρους ερωτήματα, παρακάμπτοντας το πάνω μέρος, πατώντας το κουμπί της προσθήκης
(+). Αν δεν έχει επιλέξει πλήρη ανάπτυξη (η προεπιλογή είναι ΟΧΙ) τότε μπορεί με τον ίδιο
τρόπο, παρακάμπτοντας επίσης το πάνω μέρος, να προσθέσει συναλλαγές σε ερωτήματα που
έχει ήδη έστω και μία καταχωρημένη συναλλαγή6.
Αφού πατήσει προσθήκη συμπληρώνει τα στοιχεία στο αναδυόμενο παράθυρο και πατάει το
κουμπί «Καταχώρηση». Με τον ίδιο τρόπο αν ο χρήστης έχει ήδη συμπληρώσει το
ερωτηματολόγιο και απλώς θέλει να κάνει αλλαγές μπορεί να μεταβεί στην εγγραφή που
θέλει να αλλάξει και να πατήσει το εικονίδιο του μολυβιού που βρίσκεται στο δεξί μέρος της
εγγραφής. Στο αναδυόμενο παράθυρο κάνει τις αλλαγές και πατάει «Καταχώρηση».
Αν καταχωρηθεί επιτυχώς βγαίνει μήνυμα:

Τέλος ο χρήστης μπορεί να διαγράψει τελείως την εγγραφή πατώντας το x.

5

Εναλλακτικά αν ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό του ερωτήματος μπορεί να το εισάγει στο αντίστοιχο πεδίο.
Οι συναλλαγές που δεν έχουν αποθηκευτεί φαίνονται με κίτρινο χρώμα, ενώ αυτές που έχουν ελεγχθεί και
έχουν βρεθεί λάθη φαίνονται με κόκκινο χρώμα.
6
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Ο χρήστης μπορεί να σύρει το ποντίκι πάνω στην καταχωρημένη συναλλαγή και να δει πόσες
συναλλαγές εκκρεμούν για αποθήκευση, έλεγχο & υποβολή.
Αναδυόμενο Παράθυρο μετά την προσθήκη (+) ή την Επεξεργασία (μολύβι):
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Εναλλακτικά της on-line καταχώρησης των συναλλαγών, ο αναγγέλλων έχει τη δυνατότητα
να επιλέξει τη συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου από ειδικά γραμμογραφημένο αρχείο
excel7 που έχει ήδη προετοιμάσει. Στην περίπτωση αυτή μπορεί είτε να πατήσει στην οθόνη
«Ερωτηματολόγια» το κουμπί «Φόρτωση από Αρχείο» είτε να το κάνει από το αντίστοιχο
κουμπί στο πάνω μέρος της φόρμας Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίων.
Το σύστημα εμφανίζει πλαίσιο διαλόγου για την επιλογή του αρχείου. Ο χρήστης πατάει το
κουμπί «Επιλογή Αρχείου Excel (.xls|.xlsx|.xlsm)» και επιλέγει το αρχείο που θέλει. Τότε
ενεργοποιείται το κουμπί «Αποστολή» ώστε το αρχείο να αποσταλεί στον server και τέλος,
εφόσον η αποστολή έχει γίνει επιτυχώς8, ενεργοποιείται το κουμπί «Προσθήκη». Ο χρήστης
πρέπει να πατήσει το κουμπί «Προσθήκη» ώστε τα δεδομένα από το αρχείο να καταχωρηθούν στο
σύστημα. Στη συνέχεια οι εγγραφές του ερωτηματολογίου όπως είναι συμπληρωμένες στο αρχείο
εμφανίζονται στη φόρμα on-line συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου για περαιτέρω προσθήκες και
αλλαγές. Εγγραφές που προϋπήρχαν καταχωρημένες στο ερωτηματολόγιο δεν επηρεάζονται αν
αυτό δεν είχε οριστικοποιηθεί. Στην περίπτωση που είχε οριστικοποιηθεί δημιουργείται νέο
ερωτηματολόγιο και το παλιό ακυρώνεται.

Όταν ολοκληρωθούν οι αλλαγές και οι προσθήκες ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί
«Αποθήκευση» 9 για να τις οριστικοποιήσει. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα τμηματικής
οριστικοποίησης των καταχωρήσεων στα ερωτήματα. Αν η αποθήκευση γίνει επιτυχώς στο πάνω
μέρος της οθόνης βγαίνει και το αντίστοιχο μήνυμα.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμπλήρωση των προς φόρτωση αρχείων παρατίθενται στο 1ο Παραρτημα .
Το πρόγραμμα ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη παράγει αρχείο λαθών. Το
αρχείο λαθών είναι αντίγραφο του υποβαλλόμενου αρχείου με επισήμανση των λαθών.
9
Η χρησιμότητα της λειτουργίας «Αποθήκευση» αναλύεται στα Παραρτήματα-Χρήσιμες επισημάνσεις
7

8
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Όταν ο χρήστης έχει ολοκληρώσει τις εγγραφές για το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο και τη
συγκεκριμένη περίοδο και θέλει να οριστικοποιήσει το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μπορεί
να πατήσει το κουμπί «Έλεγχος&Οριστικοποίηση». Το συγκεκριμένο κουμπί ενεργοποιείται
όταν το ερωτηματολόγιο δεν είναι κενό και εφόσον οι τελευταίες αλλαγές/προσθήκες έχουν
αποθηκευτεί. Συνεπώς ο χρήστης πρέπει να έχει πατήσει πρώτα «Αποθήκευση» μετά από
όποιες αλλαγές ή προσθήκες έχει κάνει.
Πατώντας λοιπόν το κουμπί «Έλεγχος&Οριστικοποίηση» γίνεται έλεγχος του συμπληρωμένου
ερωτηματολογίου και οριστικοποίησή του εφόσον ο έλεγχος είναι επιτυχής. Στο πάνω μέρος της
οθόνης βγαίνει αντίστοιχο μήνυμα επιτυχούς οριστικοποίησης.
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Οθόνη Μαζικής Εισαγωγής Δεδομένων

Μέσω αυτής της φόρμας ο αναγγέλλων έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη συμπλήρωση
πολλαπλών ερωτηματολογίων από ειδικά γραμμογραφημένο αρχείο excel που έχει ήδη
προετοιμάσει, όπως περιγράφηκε παραπάνω στη φόρμα Μαζικής Εισαγωγής Δεδομένων από
Αρχείο (4.2).

Πατώντας το κουμπί «Επιλογή Αρχείου Excel (.xls|.xlsx|.xlsm)» το σύστημα εμφανίζει πλαίσιο
διαλόγου για την επιλογή του αρχείου. Αφού ο χρήστης επιλέξει το αρχείο που θέλει
ενεργοποιείται το κουμπί «Αποστολή» ώστε το αρχείο να αποσταλεί στον server και τέλος,
εφόσον η αποστολή έχει γίνει επιτυχώς10, ενεργοποιείται το κουμπί «Προσθήκη». Ο χρήστης
πρέπει να πατήσει το κουμπί «Προσθήκη» ώστε τα δεδομένα από το αρχείο να καταχωρηθούν στο
σύστημα. Επισημαίνεται ότι ανάλογα με τον κωδικό του ερωτήματος, η αντίστοιχη γραμμή στο
excel πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στο 1ο Παράρτημα. Στη
συνέχεια οι εγγραφές όπως είναι συμπληρωμένες στο αρχείο εμφανίζονται στη φόρμα on-line
συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου, στο κατάλληλο ερωτηματολόγιο, ανάλογα με τους κωδικούς
των ερωτημάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί, για περαιτέρω προσθήκες και αλλαγές.

10

Το πρόγραμμα ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη παράγει αρχείο λαθών. Το
αρχείο λαθών είναι αντίγραφο του υποβαλλόμενου αρχείου με επισήμανση των λαθών.
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Οθόνη Συνολικής Υποβολής

Η πρόσβαση στην οθόνη «Συνολική Υποβολή» γίνεται από το κεντρικό μενού επιλέγοντας
Βασικές Λειτουργίες  Υποβολή  Συνολική Υποβολή ή από την Αρχική Οθόνη πατώντας το
εικονίδιο «Συνολική Υποβολή».
Η συγκεκριμένη φόρμα επιτρέπει στον αναγγέλλοντα να ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής
των ερωτηματολογίων που τον αφορούν για μια συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς. Στην οθόνη ο
χρήστης πρέπει να επιλέξει Περίοδο Αναφοράς και στη συνέχεια πρέπει να πατήσει το κουμπί
«Έλεγχος Υποβολής». Το σύστημα κάνει τους απαραίτητους ελέγχους και αν όλα είναι σωστά
στους 4 πρώτους ελέγχους ενεργοποιείται το κουμπί «Επιβεβαίωση Υποβολής» αλλιώς όπου
υπάρχει πρόβλημα ενεργοποιείται αντίστοιχο κουμπί ώστε ο χρήστης να μεταβεί στην κατάλληλη
οθόνη και να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές/προσθήκες11. Αν αποτύχει ο 5ος έλεγχος
(Συνδυαστικοί έλεγχοι «προειδοποίησης» (warnings) μεταξύ ερωτηματολογίων) το σύστημα
παρουσιάζει κατάλληλο μήνυμα στον αναγγέλλοντα και ζητάει να επιβεβαιώσει την πρόθεσή του
να ολοκληρωθεί η υποβολή.
Σε περίπτωση μηδενικής υποβολής πρέπει η πρώτη ερώτηση από τις διαχειριστικές
ερωτήσεις να έχει απαντηθεί αρνητικά (το πεδίο της απάντησης να έχει την τιμή «Όχι») και
στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί απαραιτήτως η συνολική υποβολή. Αν υπάρχουν
υποβληθέντα ερωτηματολόγια αυτά δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν του συστήματος.
Όταν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις (έχουν γίνει οι έλεγχοι και όλα είναι σωστά) τότε ο
χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί «Επιβεβαίωση Υποβολής». Με την ολοκλήρωση της
υποβολής εμφανίζεται το κουμπί «Αρχείο Αναφοράς Αποδεικτικού Υποβολής». Πατώντας το
κουμπί ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει το αποδεικτικό υποβολής σε αρχείο pdf, στο οποίο
περιέχονται αναλυτικές πληροφορίες για την επιχείρηση και τα ερωτηματολόγια που έχουν
υποβληθεί.
Επισημαίνεται ότι αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός χρήστες η συνολική υποβολή για μια
περίοδο αναφοράς πρέπει να γίνει από έναν μόνο χρήστη διότι κάθε συνολική υποβολή
ακυρώνει όλες τις προηγούμενες της ίδιας περιόδου και επομένως και τα ερωτηματολόγια
που πιθανώς έχουν υποβληθεί σ’ αυτές.

Αν υπάρχει πρόβλημα στον 3ο έλεγχο ενεργοποιείται το κουμπί «Υποβολή Ερωτηματολογίων» ώστε ο
χρήστης να μεταβεί στην οθόνη «Ερωτηματολόγια» και να επιλέξει ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση. Αν ο
χρήστης σύρει το ποντίκι πάνω από το κουμπί «Υποβολή Ερωτηματολογίων» μπορεί να δει συγκεκριμένα ποια
ερωτηματολόγια λείπουν.
11
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Οθόνη Προβολή Ιστορικού Υποβολών

Η πρόσβαση στην οθόνη «Προβολή Ιστορικού Υποβολών» γίνεται από το κεντρικό μενού
επιλέγοντας Βασικές Λειτουργίες  Υποβολή  Προβολή Ιστορικού Υποβολών.

Στη συγκεκριμένη οθόνη φαίνονται οι συνολικές υποβολές του αναγγέλλοντα για κάθε
περίοδο αναφοράς. Η τελευταία υποβολή για κάθε περίοδο έχει Κατάσταση Εγκυρότητας
«Έγκυρο» ενώ τυχόν προηγούμενες υποβολές για τη συγκεκριμένη περίοδο έχουν
αντικατασταθεί από την τελευταία και έχουν Κατάσταση Εγκυρότητας «Άκυρο». Η κάθε
εγγραφή συνοδεύεται από τη Χρονοσφραγίδα Υποβολής, που είναι η ημερομηνία και η ώρα
που έγινε η υποβολή, και από τα κουμπί «Αρχείο Αναφοράς Αποδεικτικού Υποβολής» και
«Συμπιεσμένο Αρχείο με Δεδομένα σε Αρχεία Excel».
Πατώντας το κουμπί «Αρχείο Αναφοράς Αποδεικτικού Υποβολής» ανοίγει ένα pdf αρχείο
που περιέχει πληροφορίες για την επιχείρηση και για τα ερωτηματολόγια που έχουν
υποβληθεί.
Πατώντας το κουμπί «Συμπιεσμένο Αρχείο με Δεδομένα σε Αρχεία Excel» μπορεί ο χρήστης
να κατεβάσει ένα zip αρχείο στο οποίο περιέχονται σε excel μορφή οι πληροφορίες που έχει
υποβάλει για κάθε ερωτηματολόγιο (ένα excel για κάθε ερωτηματολόγιο που έχει υποβληθεί).
Τα excel έχουν συγκεκριμένη γραμμογράφηση ώστε να μπορεί ο χρήστης να το φορτώσει
στην εφαρμογή αν θέλει να κάνει εκ νέου υποβολή.
Πατώντας το βελάκι στο αριστερό μέρος κάθε εγγραφής φαίνονται αναλυτικά τα
ερωτηματολόγια που έχουν υποβληθεί για τη συγκεκριμένη υποβολή και η ημερομηνία
υποβολής του καθενός.

23/31

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Οδηγίες δημιουργίας Αρχείων Excel
Παρακάτω παρατίθενται οδηγίες δημιουργίας αρχείων excel για μαζική εισαγωγή δεδομένων στα ερωτηματολόγια του DIREQT.
-

Τύπος αρχείου: Microsoft Excel (.xls, .xlsx, .xlsm),

Παρατηρήσεις:
- Τα δεδομένα πρέπει να βρίσκονται στο πρώτο φύλλο και η ανάγνωση ξεκινά από την πρώτη γραμμή,
- Οι κενές γραμμές και οι γραμμές των οποίων το κελί της πρώτης στήλης είναι κενό, αγνοούνται,
- Τα δεδομένα αρχείου που περιέχει έστω κι ένα λάθος δεν εισάγονται/καταχωρούνται,
- Οι τρέχουσες αποδεκτές τιμές για κάθε τύπο πεδίου είναι αναρτημένες στη διεύθυνση:
o https://iris.bankofgreece.gr/direct_reporting_web/all_questionnaires_parameters_available_values.xhtml
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i) Για όλα τα Ερωτηματολόγια πλην ΧΑΡΤ/Ρ (Χαρτοφυλάκιο/Ροές) και ΑΞΕ/Ρ (Άμεσες Ξένες Επενδύσεις/Ροές):
Το πληροφοριακό σύστημα DIREQT επεξεργάζεται κάθε γραμμή του αρχείου της οποίας οι στήλες αντιστοιχούν στα ακόλουθα πεδία του ερωτηματολογίου
και πληρούν την παρακάτω ανάλυση:

Πεδίο

Κωδικός

Χώρα

Κωδικός Ερωτήματος
(π.χ. 5.1.1.2)

Κωδικός
Χώρας κατά
ISO-3166 (π.χ.
DE)

Υποχρεωτικό

Ναι

Ναι

Έλεγχος

Ο Κωδικός πρέπει να
αντιστοιχεί σε
υπαρκτό ερώτημα του
συγκεκριμένου
ερωτηματολογίου και
το ερώτημα αυτό να
είναι
τελικό/καταληκτικό
(leaf)

Τύπος

Παράδειγμα αρχείου:
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Υπαρκτός
Κωδικός
Χώρας

Είσπραξη/
Πληρωμή

Τύπος
Συναλλαγής:
D
C

Πληρωμή
Είσπραξη
Ναι

Η τιμή πρέπει να
είναι D ή C

Νόμισμα

Κωδικός
Νομίσματος
κατά ISO4217 (π.χ.
EUR)
Ναι

Υπαρκτός
Κωδικός
Νομίσματος

Ποσό

Ποσό Συναλλαγής

Ναι
Αποδεκτός μη κενός
αριθμός
(Μέγιστος αριθμός
ακέραιων ψηφίων:
16, μέγιστος
αριθμός δεκαδικών
ψηφίων: 2,
διαχωριστικό
δεκαδικών: .)

Όνομα
Αντισυμβαλλόμενου

Σχόλια

Συναλλαγή
χωρίς
μεσολάβηση
εγχώριου
Πιστωτικού
Ιδρύματος
Τύπος
Συναλλαγής:

Όνομα
Αντισυμβαλλόμενου

Σχόλια

Ναι υπό συνθήκη*

Όχι

Ναι

Αλφαριθμητικό
πεδίο

Η τιμή πρέπει
να είναι οι
λατινικοί
χαρακτήρες: Y
ήN

Y
N

Αλφαριθμητικό
πεδίο
* υποχρεωτικό για
συναλλαγές
μεγαλύτερες των
500.000 €

Ναι
Όχι
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ii) Για τα Ερωτηματολόγια ΧΑΡΤ/Ρ (Χαρτοφυλάκιο/Ροές):
Το πληροφοριακό σύστημα DIREQT επεξεργάζεται κάθε γραμμή του αρχείου της οποίας οι στήλες αντιστοιχούν στα ακόλουθα πεδία του ερωτηματολογίου
και πληρούν την παρακάτω ανάλυση:

Πεδίο

Κωδικός

Τύπος

Κωδικός
Ερωτήματος
(π.χ. 5.1.1.2)

Υποχρεωτικό

Ναι

Έλεγχος

Ο Κωδικός πρέπει
να αντιστοιχεί σε
υπαρκτό ερώτημα
του συγκεκριμένου
ερωτηματολογίου
και το ερώτημα
αυτό να είναι
τελικό/καταληκτικό
(leaf)

Παράδειγμα αρχείου:
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Είσπραξη/
Πληρωμή

Χώρα

Κωδικός
Χώρας
κατά
ISO-3166
(π.χ. DE)
Ναι

Υπαρκτός
Κωδικός
Χώρας

Τύπος
Συναλλαγής:
D
C

Πληρωμή
Είσπραξη
Ναι

Η τιμή πρέπει να
είναι D ή C

Νόμισμα

Κωδικός
Νομίσματος
κατά ISO4217 (π.χ.
EUR)
Ναι

Υπαρκτός
Κωδικός
Νομίσματος

Ποσό

Όνομα
Αντισυμβαλλόμενου

Σχόλια

Τομέας Οικονομίας
Αντισυμβαλλόμενου

Ποσό
Συναλλαγής

Όνομα
Αντισυμβαλλόμενου

Σχόλια

Τομέας Οικονομίας
Αντισυμβαλλόμενου

Ναι
Αποδεκτός μη
κενός αριθμός

Ναι

Όχι

(Μέγιστος
αριθμός
ακέραιων
ψηφίων: 16,
μέγιστος
αριθμός
δεκαδικών
ψηφίων: 2,
διαχωριστικό
δεκαδικών: .)

Αλφαριθμητικό
πεδίο

Αλφαριθμητικό
πεδίο

Ναι

Υπαρκτός Κωδικός
Τομέα Οικονομίας

Συναλλαγή
χωρίς
μεσολάβηση
εγχώριου
Πιστωτικού
Ιδρύματος
Τύπος
Συναλλαγής:
Y
N

Ναι
Όχι
Ναι

Η τιμή πρέπει να
είναι οι
λατινικοί
χαρακτήρες: Y ή
N
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iii)Για τα Ερωτηματολόγια ΑΞΕ/Ρ (Άμεσες Ξένες Επενδύσεις/Ροές):
Το πληροφοριακό σύστημα DIREQT επεξεργάζεται κάθε γραμμή του αρχείου της οποίας οι στήλες αντιστοιχούν στα ακόλουθα πεδία του ερωτηματολογίου
και πληρούν την παρακάτω ανάλυση:
Πεδίο

Τύπος

Κωδικός

Κωδικός
Ερωτήματος
(π.χ. 5.1.1.2)

Υποχρεωτικό

Ναι

Έλεγχος

Ο Κωδικός πρέπει
να αντιστοιχεί σε
υπαρκτό ερώτημα
του συγκεκριμένου
ερωτηματολογίου
και το ερώτημα
αυτό να είναι
τελικό/καταληκτικό
(leaf)

Παράδειγμα αρχείου:
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Είσπραξη/
Πληρωμή

Χώρα
Κωδικός
Χώρας
κατά ISO3166 (π.χ.
DE)
Ναι

Υπαρκτός
Κωδικός
Χώρας

Τύπος
Συναλλαγής:
D
C

Πληρωμή
Είσπραξη
Ναι

Η τιμή πρέπει να
είναι D ή C

Νόμισμα
Κωδικός
Νομίσματος
κατά ISO4217 (π.χ.
EUR)
Ναι

Υπαρκτός
Κωδικός
Νομίσματος

Σχόλια

Οικονομική
Δραστηριότητα
Επιχείρησης
Άμεσης
Επένδυσης

Όνομα
Αντισυμβαλλόμενου

Σχόλια

Οικονομική
Δραστηριότητα
Επιχείρησης
Άμεσης Επένδυσης

Ναι

Όχι

Ναι

Αλφαριθμητικό
πεδίο

Αλφαριθμητικό
πεδίο

Υπαρκτός Κωδικός
Οικονομικής
Δραστηριότητας

Ποσό

Όνομα
Αντισυμβαλλόμενου

Ποσό
Συναλλαγής
Ναι
Αποδεκτός μη
κενός αριθμός
(Μέγιστος
αριθμός
ακέραιων
ψηφίων: 16,
μέγιστος
αριθμός
δεκαδικών
ψηφίων: 2,
διαχωριστικό
δεκαδικών: .)

Συναλλαγή χωρίς
μεσολάβηση
εγχώριου
Πιστωτικού
Ιδρύματος
Τύπος
Συναλλαγής:
Y
N

Ναι
Όχι
Ναι

Η τιμή πρέπει να
είναι οι λατινικοί
χαρακτήρες: Y ή N

Χρήσιμες Επισημάνσεις:
i) Η έννοια της αποθήκευσης του ερωτηματολογίου.
Κατά την καταχώρηση συναλλαγών σε ερωτηματολόγιο γίνεται προσωρινή αποθήκευσή τους
πριν την οριστικοποίησή τους μέσω της λειτουργίας της αποθήκευσης. Οι μη
οριστικοποιημένες εγγραφές επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα
Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός χρηστών, συνιστάται η οριστικοποίηση των
εγγραφών να γίνεται από έναν χρήστη που θα επιφορτιστεί με αυτή την εργασία κατά κύριο
λόγο διότι δίνεται η δυνατότητα ελέγχου του ερωτηματολογίου βάσει της αρχής (four eyes
principle)
ii) Γρήγορος τρόπος διαγραφής όλων των καταχωρημένων εγγραφών ενός ερωτηματολογίου
που δεν έχει υποβληθεί για μία περίοδο αναφοράς:
α) Γίνεται αποθήκευση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου. Αν υπάρχουν εγγραφές
που δεν μπορούν να αποθηκευτούν διαγράφονται μεμονωμένα.
β) Γίνεται έλεγχος και οριστικοποίηση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου και αν
θέλουμε λαμβάνουμε το αντίγραφό του σε αρχείο excel.
γ) Γίνεται καταχώρηση νέας εγγραφής/συναλλαγής στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο
και προχωρούμε εκ νέου σε αποθήκευση και έλεγχο - οριστικοποίηση.
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Αποδεκτές εκδόσεις εφαρμογών περιήγησης
πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του DIREQT

(browser)

για

Οι εκδόσεις εφαρμογών περιήγησης (browser) που είναι αποδεκτές για την πρόσβαση στο
DIREQT είναι:
- Microsoft Internet Explorer 10 ή νεότερη έκδοση,
- Πρόσφατη έκδοση Mozilla Firefox,
- Πρόσφατη έκδοση Google Chrome,
- Πρόσφατη έκδοση Apple Safari,
- Πρόσφατη έκδοση Microsoft Edge
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