Ηλεκτρονική αίτηση πληρωμής της ειδικής εκλογικής
αποζημίωσης
Τεχνικές Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής
Ο όρος «αιτών» αναφέρεται σε όλους τους δικαιούχους εκλογικής αποζημίωσης.

Αρχική φόρμα Εισόδου (Σύνδεση με κωδικούς Taxis Net)

Ενέργειες:


Εισαγωγή username και password taxis net από τον αιτούντα. Σε περίπτωση
επιτυχίας ο αιτών οδηγείται στη φόρμα εφαρμογής 1.

Λόγοι αποτυχίας:



Ο αιτών πληκτρολογεί λάθος username / password.
Ο λογαριασμός του αιτούντα είναι απενεργοποιημένος στο taxis net.
Σε όλες τις περιπτώσεις εμφανίζεται κατατοπιστικό μήνυμα στο πάνω μέρος της
φόρμας για τις ενέργειες που απαιτούνται από τον αιτούντα.

Φόρμα εφαρμογής 1 / Συνοπτικές Πληροφορίες

Ενέργειες:


Ανάγνωση του μηνύματος και είσοδος στην εφαρμογή ή έξοδος από αυτήν. Με την
εκτέλεση της ενέργειας ο αιτών οδηγείται στη φόρμα 2.

Φόρμα εφαρμογής 2 / Επιλογή Εκλογικής διαδικασίας

Ενέργειες:



Επιλογή εκλογικής διαδικασίας «κλικάροντας» στη λίστα.
Συνέχεια.

Με την επιτυχή εκτέλεση της ενέργειας ο αιτών οδηγείται στη φόρμα εφαρμογής 3.
Λόγοι αποτυχίας:


Ο αιτών δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στην εφαρμογή για την εκλογική διαδικασία
που επέλεξε. Εμφανίζεται κατατοπιστικό μήνυμα στο κάτω μέρος της φόρμας.

Αντιμετώπιση:


Ο αιτών ενημερώνεται για το λόγο της αδυναμίας πρόσβασης στην εφαρμογή και
ακολουθεί τις οδηγίες του μηνύματος που εμφανίζεται. Αν απαιτείται, επικοινωνεί
με το help desk για περεταίρω καθοδήγηση.

Φόρμα εφαρμογής 3 / Κύρια φόρμα ηλεκτρονικής αίτησης

Ενέργειες:






Ο αιτών επικαιροποιεί τα στοιχεία που εμφανίζονται στη φόρμα πλην του ΑΦΜ και
του Ονοματεπωνύμου που ανακτώνται από το μητρώο Taxis Net.
Ο αιτών επιλέγει καταχώρηση, τα στοιχεία καταχωρούνται.
Ο αιτών επιλέγει «Επιστροφή» και επιστρέφει στη φόρμα 2 (Επιλογή εκλογικής
διαδικασίας).
Ο αιτών επιλέγει «Έξοδος» και επιστρέφει στη φόρμα εισόδου (Επιλογή εκλογικής
διαδικασίας).
Ο αιτών μπορεί να επανέρχεται στην αίτηση και να επικαιροποιεί τα στοιχεία του,
μέχρι η αίτηση να «κλειδώσει» όταν προχωρήσει η διαδικασία εκτέλεσης της
πληρωμής των δικαιούχων. Ο αιτών τότε όταν μπαίνει στην εφαρμογή, θα
ενημερώνεται με σχετικά μηνύματα για την κατάσταση της αίτησής του.

Λόγοι αποτυχίας:




Ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία (*).
Ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει σωστά μορφοποιημένα κάποιο από τα στοιχεία.
Η αίτηση έχει επέλθει σε κατάσταση που δεν επιδέχεται πλέον τροποποίηση, λόγω
της εξέλιξης της διαδικασίας πληρωμής.

Αντιμετώπιση:




Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα λάθους μη συμπλήρωσης όλων των υποχρεωτικών
πεδίων και ο αιτών καλείται να συμπληρώσει τα πεδία που δεν έχει καταχωρήσει.
Ο αιτών ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για να προβεί στις απαραίτητες
διορθωτικές ενέργειες, στα κακώς μορφοποιημένα πεδία.
Ο αιτών ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για την κατάσταση της αίτησής του. Σε
περίπτωση που το μήνυμα που του εμφανίζεται δεν του είναι κατανοητό, καλείται
να επικοινωνήσει με το helpdesk.

