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1. Συνέχιση της Αίτησης Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών 

1.1 Είσοδος στην Πλατφόρμα 

Για την συμμετοχή στη διαδικασία αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών, ο χρήστης (Σύζυγος ή 

Εξαρτώμενο Μέλος) εισέρχεται στην Πλατφόρμα μέσω σχετικού συνδέσμου. O χρήστης (Σύζυγος ή 

Εξαρτώμενο Μέλος) ανακατευθύνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα, όπου καλείται να καταχωρήσει τα 

διαπιστευτήρια (Όνομα χρήστη, Κωδικός) που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο TAXISnet, όπως 

απεικονίζεται στην «Εικόνα 1». 

 
Εικόνα 1 
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Για την εκκίνηση της διαδικασίας, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) εισέρχεται στην αρχική οθόνη της 

Πλατφόρμας όπου και εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας. Στο σημείο 

αυτό, ο χρήστης (Σύμβουλος) επιλέγει «Συνέχεια» (Εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2 

1.2 Συνέχιση Αίτησης Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών 

Ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) με τη είσοδό του στην Πλατφόρμα, επισκοπεί την αίτηση 

Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών για την οποία δύναται να συμμετάσχει ως Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος. 

Ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) για τη συνέχιση της διαδικασίας της αίτησης που συμμετάσχει 

επιλέγει το εικονίδιο « » από τη στήλη «Ενέργειες» της Λίστας Αιτήσεων (Εικόνα 3). 

Εικόνα 3 

Με την επιλογή του πλήκτρου « »  εμφανίζεται σχετικό παράθυρο στο οποίο ο χρήστης (Σύζυγος ή 

Εξαρτώμενο Μέλος) καλείται να συναινέσει για την άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου του. Για 

να συνεχίσει με τη διαδικασία, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) επιλέγει το πλήκτρο «Συμφωνώ» 

(Εικόνα 4). 



Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. – Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών 
 

 

5 
 

 
Eικόνα 4 

1.3 Στοιχεία Αίτησης 

Με την επιλογή του πλήκτρου « », ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) οδηγείται στα Στοιχεία Αίτησης 

και λαμβάνει ενημέρωση σχετικά με τη συνέχιση της διαδικασίας της αίτησης (Εικόνα 5). 

Εικόνα 5 

1.4 Στοιχεία Συζύγου / Εξαρτώμενων Μελών 

Ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) μεταβαίνει στην καρτέλα «Στοιχεία Συζύγου / Εξαρτώμενων 

Μελών» στην οποία λαμβάνει ενημέρωση σχετικά με τα βήματα της καρτέλας (Εικόνα 6). 

 

Εικόνα 6 



Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. – Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών 
 

 

6 
 

Στη συνέχεια ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) μεταβαίνει στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας» 

(Εικόνα 7) όπου καταχωρεί την Ηλεκτρονική του Διεύθυνση στο σχετικό πεδίο (Εικόνα 7, πλαίσιο 1). 

 
Εικόνα 7 

Για την ταυτοποίηση της Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης που έχει καταχωρηθεί, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο 

Μέλος) επιλέγει «Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης» επιλέγοντας το «Εικονίδιο » (Εικόνα 7, πλαίσιο 2). Το 

σύστημα αποστέλλει αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον κωδικό επιβεβαίωσης στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί. Με την επιτυχή αποστολή του μηνύματος, εμφανίζεται το 

μήνυμα «Επιτυχία Αποστολής» όπως απεικονίζεται στην «Εικόνα 8».  

 
Εικόνα 8 

Ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) συμπληρώνει τον κωδικό επιβεβαίωσης που έχει λάβει στην 

ηλεκτρονική του διεύθυνση, στο πεδίο «Κωδικός Επιβεβαίωσης» (Εικόνα 7 πλαίσιο 3). Κατόπιν επιλέγει το 

«Εικονίδιο » (Εικόνα 7, πλαίσιο 4). Με την επιτυχή επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, εμφανίζεται 

το μήνυμα επιτυχημένης επαλήθευσης (Εικόνα 9). 

 
Εικόνα 7 

Στη συνέχεια ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) καταχωρεί το τηλέφωνο επικοινωνίας του στο σχετικό 

πεδίο (Εικόνα 7, πλαίσιο 5). 

Μετά τη καταχώρηση των στοιχείων επικοινωνίας, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) επιλέγει το 

εικονίδιο «Συνέχεια» για τη συνέχιση της διαδικασίας (Εικόνα 8) και λαμβάνει ενημέρωση για την επιτυχή 

καταχώρηση των στοιχείων του. 

 
Εικόνα 8 

 

2. Συμπλήρωση της Αίτησης Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών 

2.1 Εισόδημα 

Στη συνέχεια, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) μεταβαίνει στην καρτέλα «Εισόδημα» όπου επισκοπεί 

τις πληροφορίες για το εισόδημά του που έχουν αντληθεί (Εικόνα 9). 
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Εικόνα 9 

Για την επισκόπηση των στοιχείων του Εισοδήματος, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) μεταβαίνει 

στον πίνακα «Εισόδημα» και επιλέγει το εικονίδιο «  » από τη στήλη «Ενέργειες» (Εικόνα 9). 

 
Εικόνα 10 

Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) επισκοπεί τα 

αναλυτικά στοιχεία του εισοδήματός του όπως φαίνεται στην «Εικόνα 10». 

2.2  Ακίνητη Περιουσία 

Στη συνέχεια, ο χρήστης μεταβαίνει στην καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία» όπου δύναται να επισκοπήσει τα 

στοιχεία των ακινήτων / οικοπέδων και τα στοιχεία των γηπέδων του (Εικόνα 11). 
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Εικόνα 11 

2.2.1 Στοιχεία Ακινήτων / Οικοπέδων 

Στον πίνακα Στοιχεία Ακινήτων / Οικοπέδων, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) δύναται να 

επισκοπήσει τα στοιχεία που έχουν αντληθεί, να προσθέσει επιπλέον ακίνητα / οικόπεδα που δεν έχουν 

αντληθεί. 

Για την επισκόπηση του συνόλου των στοιχείων του Ακινήτου / Οικοπέδου, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο 

Μέλος) επιλέγει το εικονίδιο « » από τη στήλη «Ενέργειες» (Εικόνα 12). 

 
Εικόνα 12 

Για την προσθήκη ενός Ακινήτου / Οικοπέδου, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) επιλέγει το εικονίδιο 

« » στον πίνακα «Στοιχεία Ακινήτων / Οικοπέδων» (Εικόνα 13). 

 
Εικόνα 13 

Στο αναδυόμενο παράθυρο που ανοίγει, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) καταχωρεί όλα τα στοιχεία 

που εμφανίζονται στην «Εικόνα 14» και στην «Εικόνα 15». 
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Εικόνα 14 
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Εικόνα 15 

Μετά τη καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) αναρτά το 

έγγραφο του ακινήτου επιλέγοντας το εικονίδιο «+Έγγραφο» (Εικόνα 15, πλαίσιο 1), επιλέγει το επιθυμητό 

έγγραφο και στη συνέχεια επιλέγει το εικονίδιο «Αποθήκευση» (Εικόνα 15, πλαίσιο 2). 

Το Ακίνητο / Οικόπεδο εμφανίζεται ως επιπρόσθετη εγγραφή στον πίνακα «Στοιχεία Ακινήτων / Οικοπέδων» 

(Εικόνα 16). 

 
Εικόνα 16 

2.2.2 Γήπεδα 
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Στη συνέχεια, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) δύναται να επισκοπήσει τα στοιχεία των Γηπέδων 

μεταβαίνοντας στον πίνακα «Γήπεδα» της ίδιας καρτέλας (Εικόνα  17). 

Για την προσθήκη επιπλέον Γηπέδων ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο « » (Εικόνα 17).  

 
Εικόνα 17 

Στο αναδυόμενο παράθυρο που ανοίγει, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) καταχωρεί όλα τα στοιχεία 

που εμφανίζονται στην «Εικόνα 18» και «Εικόνα 19». 

 
Εικόνα 18 
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Εικόνα 19 

Μετά την καταχώρηση τω στοιχείων, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) αναρτά το απαραίτητο 

έγγραφο επιλέγοντας το εικονίδιο «+Έγγραφο» (Εικόνα 19, πλαίσιο 1). Μετά την επιλογή του εγγράφου, ο 

χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) επιλέγει το εικονίδιο «Αποθήκευση» (Εικόνα 19, πλαίσιο 2) για την 

αποθήκευση του Γηπέδου του. 

Το Γήπεδο εμφανίζεται ως επιπρόσθετη εγγραφή στον πίνακα «Γήπεδα» (Εικόνα 20). 

 
Εικόνα 20 

2.3 Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 

Στη συνέχεια, ο χρήστης μεταβαίνει στην καρτέλα «Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία» όπου δύναται να 

επισκοπήσει τα Επιβατικά Αυτοκίνητά του, τα Σκάφη Αναψυχής του και τα Αεροσκάφη του (Εικόνα 21). 
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Εικόνα 21 

2.3.1 Επιβατικά Αυτοκίνητα 

Για την επισκόπηση των αναλυτικών στοιχείων των Επιβατικών Αυτοκινήτων, ο χρήστης (Σύζυγος ή 

Εξαρτώμενο Μέλος) επιλέγει το εικονίδιο « » από τη στήλη «Ενέργειες». 

Για την καταχώρηση των υπολειπόμενων στοιχείων κάθε εγγραφής Επιβατικού Αυτοκινήτου, ο χρήστης 

(Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) επιλέγει το εικονίδιο « » (Εικόνα 22, πλαίσιο 1).  

 
Εικόνα 22 

Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) καταχωρεί τα πεδία 

«Αξία βάσει Δήλωσης» (Εικόνα 23, πλαίσιο 1) και «Κατηγορία Εκτίμησης» (Εικόνα 23, πλαίσιο 2) και στη 

συνέχεια επιλέγει το εικονίδιο «Αποθήκευση» (Εικόνα 23, πλαίσιο 3). 
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Εικόνα 23 

Για την καταχώρηση ενός επιπρόσθετου Επιβατικού Αυτοκινήτου που δεν εμφανίζεται στην λίστα, ο χρήστης  

(Αιτών) επιλέγει το εικονίδιο « » (Εικόνα 22, πλαίσιο 2). Στο αναδυόμενο παράθυρο προσθήκης που 

εμφανίζεται, ο χρήστης καταχωρεί όλα τα στοιχεία του Επιβατικού Αυτοκινήτου που εμφανίζονται στην 

«Εικόνα 24» και αναρτά το σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο επιλέγοντας το εικονίδιο «+Έγγραφο» (Εικόνα 

24, πλαίσιο 1). Μετά την καταχώρηση του συνόλου των στοιχείων και την ανάρτηση του σχετικού εγγράφου, ο 

χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) επιλέγει το εικονίδιο «Αποθήκευση» (Εικόνα 24, πλαίσιο 2) για την 

αποθήκευση του Επιβατικού Αυτοκινήτου. 

Μετά την καταχώρηση του επιπρόσθετου Επιβατικού Αυτοκινήτου, η αποθηκευμένη εγγραφή εμφανίζεται στον 

πίνακα «Επιβατικά Αυτοκίνητα» (Εικόνα 22). 
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Εικόνα 24 

 

2.3.2 Σκάφη Αναψυχής 

Για την επισκόπηση των αναλυτικών στοιχείων των Σκαφών Αναψυχής, ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο « » 

από τη στήλη «Ενέργειες». 

Για την καταχώρηση των υπολειπόμενων στοιχείων κάθε εγγραφής Σκάφους Αναψυχής, ο χρήστης (Σύζυγος ή 

Εξαρτώμενο Μέλος) επιλέγει το εικονίδιο « » (Εικόνα 25, πλαίσιο 1).  
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Εικόνα 25 

Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) καταχωρεί τα πεδία 

«Αξία βάσει Δήλωσης» (Εικόνα 26, πλαίσιο 1) και «Κατηγορία Εκτίμησης» (Εικόνα 26, πλαίσιο 2) και στη 

συνέχεια επιλέγει το εικονίδιο «Αποθήκευση» (Εικόνα 26, πλαίσιο 3). 

 
Εικόνα 26 

Για την καταχώρηση ενός επιπρόσθετου Σκάφους Αναψυχής που δεν εμφανίζεται στην λίστα, ο χρήστης 

επιλέγει το εικονίδιο « » (Εικόνα 25, πλαίσιο 2). Στο αναδυόμενο παράθυρο προσθήκης που εμφανίζεται, ο 

χρήστης καταχωρεί όλα τα στοιχεία του Σκάφους Αναψυχής που εμφανίζονται στην «Εικόνα 27» και αναρτά το 
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σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο επιλέγοντας το εικονίδιο «+Έγγραφο» (Εικόνα 27, πλαίσιο 1). Μετά την 

καταχώρηση του συνόλου των στοιχείων και την ανάρτηση του σχετικού εγγράφου, ο χρήστης (Σύζυγος ή 

Εξαρτώμενο Μέλος) επιλέγει το εικονίδιο «Αποθήκευση» (Εικόνα 27, πλαίσιο 2) για την αποθήκευση του 

Σκάφους Αναψυχής. 

Μετά την καταχώρηση του επιπρόσθετου Σκάφους Αναψυχής, η αποθηκευμένη εγγραφή εμφανίζεται στον 

πίνακα «Σκάφη Αναψυχής» (Εικόνα 26). 

 
Εικόνα 27 

2.3.3 Αεροσκάφη 

Για την επισκόπηση των αναλυτικών στοιχείων των Αεροσκαφών, ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο « » από τη 

στήλη «Ενέργειες». 

Για την καταχώρηση των υπολειπόμενων στοιχείων κάθε εγγραφής Αεροσκάφους, ο χρήστης (Σύζυγος ή 

Εξαρτώμενο Μέλος) επιλέγει το εικονίδιο « » (Εικόνα 28, πλαίσιο 1).  
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Εικόνα 28 

Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) καταχωρεί τα πεδία 

«Αξία βάσει Δήλωσης» (Εικόνα 29, πλαίσιο 1) και «Κατηγορία Εκτίμησης» (Εικόνα 29, πλαίσιο 2) και στη 

συνέχεια επιλέγει το εικονίδιο «Αποθήκευση» (Εικόνα 29, πλαίσιο 3). 

 
Εικόνα 29 

Για την καταχώρηση ενός επιπρόσθετου Αεροσκάφους που δεν εμφανίζεται στην λίστα, ο χρήστης (Σύζυγος ή 

Εξαρτώμενο Μέλος)  επιλέγει το εικονίδιο « » (Εικόνα 28, πλαίσιο 2). Στο αναδυόμενο παράθυρο προσθήκης 

που εμφανίζεται, ο χρήστης καταχωρεί όλα τα στοιχεία του Αεροσκάφους που εμφανίζονται στην «Εικόνα 30» 
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και αναρτά το σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο επιλέγοντας το εικονίδιο «+Έγγραφο» (Εικόνα 30, πλαίσιο 1). 

Μετά την καταχώρηση του συνόλου των στοιχείων και την ανάρτηση του σχετικού εγγράφου, ο χρήστης 

(Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) επιλέγει το εικονίδιο «Αποθήκευση» (Εικόνα 30, πλαίσιο 2) για την 

αποθήκευση του Αεροσκάφους. 

Μετά την καταχώρηση του επιπρόσθετου Αεροσκάφους, η αποθηκευμένη εγγραφή εμφανίζεται στον πίνακα 

«Αεροσκάφη» (Εικόνα 28). 

 
Εικόνα 30 

2.4 Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα 

Στη συνέχεια, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) μεταβαίνει στην καρτέλα «Καταθέσεις και Επενδυτικά 

Προϊόντα» όπου επισκοπεί το σύνολο των καταθέσεων / επενδυτικών του προϊόντων που έχουν αντληθεί 

(Εικόνα 32). 
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Εικόνα 32 

2.4.1 Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα 

Για την επισκόπηση των Καταθέσεων και των Επενδυτικών Προϊόντων, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο 

Μέλος)  μεταβαίνει στον πίνακα «Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα» και επιλέγει το εικονίδιο «  » από 

τη στήλη «Ενέργειες» (Εικόνα 32). 

Εικόνα 32 

Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) επισκοπεί τα 

αναλυτικά στοιχεία των καταθέσεων ή των επενδυτικών προϊόντων του όπως φαίνεται στην «Εικόνα 33». 
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Εικόνα 33 

Ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) επιλέγει το εικονίδιο «Επιστροφή» για να επιστρέψει στον πίνακα 

«Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα».  

Σε περίπτωση που ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) εντοπίσει κάποιο σφάλμα στη συγκεκριμένη 

εγγραφή κατάθεσης ή επενδυτικού προϊόντος, του δίνεται δυνατότητα να μαρκάρει την εγγραφή ως εσφαλμένη 

εγγραφή και να δημιουργήσει ταυτόχρονα αίτημα διόρθωσης για τη συγκεκριμένη εγγραφή.  

Ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) επιλέγει το εικονίδιο « » από τη στήλη  «Ενέργειες» για να 

επιλέξει το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ως εσφαλμένο (Εικόνα 34). 

 
Εικόνα 34 
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Στο αναδυόμενο παράθυρο προσθήκης αιτήματος διόρθωσης που εμφανίζεται, ο χρήστης (Σύζυγος ή 

Εξαρτώμενο Μέλος) καταχωρεί την περιγραφή της αιτούμενης διόρθωσης (Εικόνα 35, πλαίσιο 1) και επιλέγει 

«Υποβολή Αιτήματος» (Εικόνα 35, πλαίσιο 2). 

 
Εικόνα 35 
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2.5 Μεταφορές Χρημάτων 

Στη συνέχεια, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) μεταβαίνει στην καρτέλα «Μεταφορές Χρημάτων» 

όπου επισκοπεί τις πληροφορίες για το εισόδημά του που έχουν αντληθεί (Εικόνα 36). 

Εικόνα 36 

Για την επισκόπηση των στοιχείων των Μεταφορών Χρημάτων, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) 

μεταβαίνει στον πίνακα «Μεταφορές Χρημάτων» και επιλέγει το εικονίδιο «  » από τη στήλη «Ενέργειες» 

(Εικόνα 37). 

Εικόνα 37 

Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) επισκοπεί τα 

αναλυτικά στοιχεία των μεταφορών χρημάτων. 

2.6 Διόρθωση Στοιχείων 

Σε περίπτωση που ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) διαπιστώσει ότι τα στοιχεία που έχουν αντληθεί 

περιέχουν σφάλματα τότε μεταβαίνει στην καρτέλα «Διόρθωση Στοιχείων» για τη δημιουργία κατάλληλου 

αιτήματος διόρθωσης το οποίο θα ενημερώνει τον συγκεκριμένο παραλήπτη αιτήματος ότι εντόπισε το σφάλμα 

(Εικόνα 38). 
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Εικόνα 38 

Για την καταχώρηση αιτήματος διόρθωσης, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) επιλέγει το εικονίδιο «

» από τον πίνακα «Αιτήματα Διόρθωσης Στοιχείων» (Εικόνα 39). 

 
Εικόνα 39 

Μετά την επιλογή του εικονιδίου « » εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Προσθήκης Αιτήματος 

Διόρθωσης (Εικόνα 40). 
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Εικόνα 40 

Στο αναδυόμενο παράθυρο Προσθήκης Αιτήματος Διόρθωσης που εμφανίζεται (Εικόνα 40), ο χρήστης 

(Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) καταχωρεί τα κάτωθι πεδία: 

1. «Αναφερόμενη Διόρθωση για:» 

Στο συγκεκριμένο πεδίο ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) επιλέγει σε ποιον αναφέρεται το 

σφάλμα που εντοπίστηκε. Παραδείγματος χάρη, εάν ένα σφάλμα έχει εντοπιστεί στην οφειλή που έχει 

αποστείλει η τράπεζα ΧΧΧ τότε στο πεδίο «Αναφερόμενη Διόρθωση για:» καταχωρείται η «Τράπεζα 

ΧΧΧ» (Εικόνα 41). 
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Εικόνα 41 

 

2. «Κατηγορία Σφάλματος» 

Στο συγκεκριμένο πεδίο, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) επιλέγει εάν το συγκεκριμένο 

αίτημα δημιουργείται με σκοπό Διόρθωσης Στοιχείων ή Συμπλήρωσης Στοιχείων ή Διόρθωσης και 

Συμπλήρωσης Στοιχείων ή για Λοιπούς Λόγους (Εικόνα 42). 

 
Εικόνα 42 

 

3. «Περιγραφή Αιτούμενης Διόρθωσης» 

Στο συγκεκριμένο πεδίο, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) καταχωρεί την περιγραφή του 

σφάλματος που εντόπισε. Η εν λόγω περιγραφή του σφάλματος θα είναι ορατή και στον παραλήπτη 

του αιτήματος διόρθωσης (Εικόνα 43). 

 
Εικόνα 43 

Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων, ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο «Υποβολή Αιτήματος» (Εικόνα 40, πλαίσιο 

1). 

Στη συνέχεια, το αίτημα διόρθωσης εμφανίζεται στον πίνακα  «Αιτήματα Διόρθωσης Στοιχείων» (Εικόνα 44). 
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Εικόνα 44 

Για την επισκόπηση ενός αιτήματος διόρθωσης, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) επιλέγει το εικονίδιο 

« » από τη στήλη «Ενέργειες» (Εικόνα 44, πλαίσιο 1). Για την επεξεργασία του αιτήματος διόρθωσης, ο 

χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) επιλέγει το εικονίδιο « » από τη στήλη «Ενέργειες» (Εικόνα 44, 

πλαίσιο 2). 

Διευκρινίζεται ότι μετά την υποβολή του αιτήματος διόρθωσης, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) μέσω 

της επεξεργασίας αιτήματος ( ) δύναται να μεταβάλει μόνο το στάδιο του αιτήματος διόρθωσης  σε 

«Ανοιχτό», «Προς Επεξεργασία», «Απόρριψη», «Ολοκλήρωση» (Εικόνα 45, πλαίσιο 1). Για την αποθήκευση 

των μεταβολών, ο χρήστης (Σύζυγος ή Εξαρτώμενο Μέλος) επιλέγει «Υποβολή Αιτήματος» (Εικόνα 45, πλαίσιο 

2). 
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Εικόνα 45 


