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Soft1 AGROS - Μεταβολές-Προσθήκες προδιαγραφών 
Για την κάλυψη των αναγκών υποχρεωτικής ηλεκτρονικής καταγραφής των συνταγών γεωργικών 

φαρμάκων ενσωματώθηκαν στο AGROS Solution , όλες οι αλλαγές και προσθήκες που απαιτούνται, 

όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω.  

1. Προστέθηκε στην εργασία  <Εισαγωγή δεδομένων Farmacon> η επιλογή <Δραστικές 

ουσίες> στην ενότητα <Ενέργειες>. 

 

Οι Δραστικές ουσίες, με την κατάλληλη  αντιστοίχιση από τα δεδομένα  του Υπ.Α.Α.Τ,  είναι 

απαραίτητες για την ηλεκτρονική υποβολή της συνταγής. 

Μετά την εκτέλεση της εργασίας, εμφανίζονται στο μενού <AGROS> στην επιλογή <Δραστικές ουσίες 

AGROS> οι ενημερωμένες Δραστικές ουσίες.  
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2. Προστέθηκε  στην  εργασία <Εισαγωγή Δεδομένων  Υπ.Α.Α.Τ >  η επιλογή <Δραστικές 

ουσίες> στην ενότητα <Ενέργειες>. 

 

 

Μετά την εκτέλεση της εργασίας , εμφανίζονται στο menu < AGROS/Δεδομένα Υπ.Α.Α.Τ > στην 

επιλογή <Δραστικές ουσίες Υπ.Α.Α.Τ >  οι ενημερωμένες Δραστικές ουσίες.  

3. Προστέθηκε στους Xρήστες, στο Tab <Φυτοφάρμακα>,  ο Αριθμός μητρώου 

συνταγογράφου, απαραίτητος για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 
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4. Στα παραστατικά πώλησης  (προβολή Soft1 AGROS) έχουν γίνει οι παρακάτω αλλαγές : 

 Προστέθηκε το ΑΦΜ πιστοποιημένου χρήστη που είναι απαραίτητο για την 

ηλεκτρονική υποβολή της συνταγής.   

o Το συγκεκριμένο ΑΦΜ θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο από το Υπ.Α.Α.Τ και να 

έχει δηλωθεί από τον Αγρότη – Παραγωγό (Soft1 Πελάτης) , ως χρήστης – 

ψεκαστής.  

o Συμπληρώνεται αυτόματα με το ΑΦΜ του πελάτη (Αγρότη – Παραγωγού) μόλις 

επιλεχθεί πελάτης  στο παραστατικό. Καλύπτει  τις περιπτώσεις που ο 

πιστοποιημένος  χρήστης είναι ο ίδιος ο πελάτης,  όπως συμβαίνει τις 

περισσότερες φορές. Στην περίπτωση  που δεν ισχύει η παραπάνω συνθήκη τότε 

απλά συμπληρώνετε με το σωστό ΑΦΜ.  

 Προστέθηκε το  button  Υποβολή συνταγής – πώλησης  ώστε να υποβάλετε 

ηλεκτρονικά τη συνταγή στο Υπ.Α.Α,Τ.  Ταυτόχρονα καταχωρείται και η σχετική πώληση.  

 Προστέθηκαν  πληροφοριακά πεδία τα οποία ενημερώνονται αυτόματα και 

καταγράφουν τις εξής πληροφορίες. Δείτε παρακάτω  οθόνη. 

 

5. Μπορείτε πλέον,  μέσα από τις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ, να αναζητήσετε και να 

εκτυπώσετε τIς συνταγές που καταχωρήσατε από το Soft1 AGROS, όπως προβλέπει το 

Υπ.Α.Α.Τ. 

6. Μπορείτε πλέον, με δεξί κλικ σε ευρετήριο παραστατικών πωλήσεων,  να αποστείλετε 

μαζικά τις συνταγές στο Υπ.Α.Α.Τ

 


