Εφαρμογή Καταχώρησης Γραμματέων της εφορευτικής
επιτροπής και Διερμηνέων της τουρκικής γλώσσας από
τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής
Συχνές ερωτήσεις / απαντήσεις
1) Τι απαιτείται προκειμένου να έχω πρόσβαση στην εφαρμογή και να ολοκληρωθούν
οι απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση Γραμματέων / Διερμηνέων ;
Όλοι οι ΔΑ (αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής) θα χρειαστεί να έχουν κωδικούς taxisnet
προκειμένου να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση
Γραμματέων/Διερμηνέων. Όσοι δεν έχουν, θα πρέπει να σπεύσουν να αποκτήσουν.
Επίσης, όλοι οι ΔΑ θα πρέπει να γνωρίζουν τους ΑΦΜ καθώς και τα ονόματα των
Γραμματέων/Διερμηνέων που χρησιμοποίησαν, όπως αυτά αναφέρονται σε κάποιο
φορολογικό τους έντυπο.
2) Γιατί δεν μπορώ να εισέλθω στην εφαρμογή με τους κωδικούς taxisnet;
Βεβαιωθείτε ότι προσπαθείτε να μπείτε στη σωστή εφαρμογή και ότι οι κωδικοί που
χρησιμοποιείτε είναι σωστοί. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνείτε με το
helpdesk του taxisnet για να διαπιστωθεί τι πρόβλημα έχετε στους κωδικούς taxis net.
3) Επέλεξα κάποια εκλογική διαδικασία, αλλά το σύστημα δε μου επιτρέπει να
εισέλθω στην εφαρμογή
Δείτε το σχετικό μήνυμα στο κάτω μέρος της φόρμας που σας ενημερώνει για την
αιτία για την οποία δε μπορείτε να εισέλθετε στο κυρίως τμήμα καταχώρησης στην
εφαρμογή. Πιθανότατα δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες προετοιμασίας για
την καταχώρηση των γραμματέων και των διερμηνέων στο εκλογικό σας τμήμα.
Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε επιλέξει τη σωστή εκλογική διαδικασία για την οποία
έχετε οριστεί ΔΑ.
4) Μετά την επιλογή της εκλογικής διαδικασίας τα στοιχεία του εκλογικού τμήματος
που εμφανίζονται στη φόρμα, δεν ταιριάζουν με τα πραγματικά μου στοιχεία
Πιθανότατα το αρχείο που εστάλη στη ΓΓΠΣ από τον Άρειο Πάγο δεν έχει ενημερωθεί
για μεταβολές που έχουν προκύψει στα προσωπικά σας στοιχεία. Επικοινωνήστε με το
helpdesk.
5) Το πλήκτρο «Συνέχεια» στη φόρμα με τα προσωπικά μου στοιχεία είναι
απενεργοποιημένο
Μαρκάρετε με κλικ του ποντικιού την ένδειξη «Δηλώνω ότι έχω οριστεί για την
εκλογική διαδικασία της ……….. αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής στο Εκλογικό
Τμήμα ……. της εκλογικής περιφέρειας …….».

6) Κατά την εκτέλεση ενεργειών «Προσθήκης» Γραμματέα ή Διερμηνέα λαμβάνω το
μήνυμα για μη αποδεκτό συνδυασμό ΑΦΜ / Επωνύμου
Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει το επώνυμο του γραμματέα ή διερμηνέα με
κεφαλαία γράμματα χωρίς τόνους, όπως αναγράφεται σε οποιοδήποτε ενημερωτικό
φορολογικό έντυπο. Βεβαιωθείτε ότι η ορθογραφία με την οποία αναγράψατε το
επώνυμο είναι σωστή.
7) Κατά την εκτέλεση ενεργειών «Προσθήκης» Γραμματέα ή Διερμηνέα λαμβάνω το
μήνυμα ότι δεν έχει οριστεί το πεδίο (…….)
Ο ορισμός όλων των πεδίων που εμφανίζονται κατά την καταχώρηση γραμματέα ή
διερμηνέα, είναι υποχρεωτικός.
8) Κατά την εκτέλεση ενεργειών «Προσθήκης» Γραμματέα ή Διερμηνέα λαμβάνω το
μήνυμα ότι το πεδίο (…….) πρέπει να έχει τη μορφή (ΧΧΧΧ)
Το ΑΦΜ του γραμματέα / διερμηνέα πρέπει να περνάει έλεγχο εγκυρότητας ως προς
τη μορφή του (9 ψηφία που αντιστοιχούν σε έγκυρο μορφολογικά ΑΦΜ). Το
τηλέφωνο πρέπει να αποτελείται από 10 αριθμητικά ψηφία.
9) Κατά την εκτέλεση ενεργειών προσθήκης, διαγραφής, τροποποίησης τηλεφώνου ή
οριστικής υποβολής το σύστημα με ενημερώνει με μήνυμα λάθους ότι δε μπορώ να
προχωρήσω στη σχετική ενέργεια
Σε αυτές τις περιπτώσεις σημειώστε το κατατοπιστικό μήνυμα λάθους που
εμφανίζεται στη φόρμα και σε περίπτωση που δε μπορείτε να κατανοήσετε τις
ενέργειες που απαιτούνται επικοινωνήστε με το helpdesk.
10) Η φόρμα έχει «παγώσει» (δεν ανταποκρίνεται στις ενέργειες μου)
Κλείστε τον web browser που χρησιμοποιείτε και ξαναανοίξτε τον. Αν σας εμφανίζει
ακόμα συνδεδεμένους στην εφαρμογή κάντε έξοδο και ξαναμπείτε. Αν εξακολουθείτε
να έχετε πρόβλημα δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή από άλλο web
browser που υπάρχει στον υπολογιστή σας ή από διαφορετικό υπολογιστή.

