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Καταχώρηση κλήσεων – Συνοπτικός Οδηγός Πιλοτικής Λειτουργίας 

Σύνδεση χρήστη με την εφαρμογή και εκκίνησή της 

Από την μεριά του tablet, ο χρήστης χρειάζεται να εκκινήσει την εφαρμογή από το εικονίδιο 

που βρίσκεται στις «Εφαρμογές». 

Κατά την έναρξη της εφαρμογής ζητείται από τον χρήστη να εισάγει τον κωδικό 

ξεκλειδώματος (PIN) που όρισε στην διαδικασία της χρέωσης. Για λόγους ασφαλείας η 

εφαρμογή κλειδώνει ξανά μετά από προκαθορισμένο χρόνο αναμονής (5 λεπτά). Αν γίνει 

εισαγωγή λάθος PIN τρεις συνεχόμενες φορές η εφαρμογή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

έως ότου γίνει νέα αποχρέωση/χρέωση. 

Αρχικό μενού 

Αφού μεταβεί ο χρήστης στην σελίδα του αρχικού μενού, μετά από σύνδεση και ξεκλείδωμα 

της εφαρμογής, έχει τις επιλογές να μεταφερθεί στις σελίδες: 

 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης με ή χωρίς επιβολή Προστίμου 

 Δελτίο Οδικού Τροχαίου Ατυχήματος  

 Συμβάντα σε εκκρεμότητα 

 Έξοδος 

Επίσης στο πάνω τμήμα της σελίδας εμφανίζονται τα στοιχεία του χρήστη που έχει 

παραλάβει το tablet. 

 

Καταχώρηση κλήσεων 

O χρήστης μπορεί να καταχωρήσει μία κλήση από την σελίδα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης 

με ή χωρίς επιβολή Προστίμου. 

Εκεί θα χρειαστεί να εισάγει ημερομηνία και τόπο (με το άνοιγμα εμφανίζεται η τρέχουσα 

ημερομηνία και ώρα). 
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Έπειτα χρειάζεται να εισάγει τα στοιχεία του οδηγού και στη συνέχεια του οχήματος και του 

ιδιοκτήτη του. 
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Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί ότι σε περίπτωση ύπαρξης πινακίδας τύπου 

«ΑΒΧΝΝΝ» πρέπει να καταχωρηθεί σαν «ΑΒΧ0ΝΝΝ». Όπως δηλαδή είναι καταγεγραμμένη 

στην Άδεια Κυκλοφορίας. Κατόπιν είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν τα στοιχεία της 

παράβασης στα αντίστοιχα πεδία.  

Οι βαθμοί ΣΕΣΟ καθώς και το ποσό υπολογίζονται αυτόματα μετά από την επιλογή της 

παράβασης. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να προσθέσει επιπλέον παραβάσεις μπορεί να το κάνει 

πατώντας «Προσθήκη Νέας Παράβασης». Αντίστοιχα, μπορεί να αφαιρέσει μία παράβαση 

πατώντας «Διαγραφή Παράβασης». Τα σύνολα των ποινών εμφανίζονται παρακάτω  στην 

ενότητα Ποινές. 
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Από εκεί ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει μεταβολές όσον αφορά τις  αφαιρέσεις 

άδειας οδήγησης, άδειας κυκλοφορίας, πινακίδων όπως και για τις μέρες που θα 

αφαιρεθούν. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με το Συνολικό Ποσό Παραβάσεων. Τέλος ο 

χρήστης συμπληρώνει στοιχεία παραλαβής αφαιρεθέντων και παρατηρήσεις. 

Για την ολοκλήρωση της κλήσης χρειάζεται να πατήσει ο χρήστης «Αποθήκευση». 

Μετά την αποθήκευση εκτυπώνεται η κλήση (κατά την πρώτη εκτύπωση μπορεί να 

εμφανιστεί μήνυμα στη φορητή συσκευή και στον εκτυπωτή για αποδοχή του Bluetooth 

pairing. Θα πρέπει ο χρήστης να επιβεβαιώσει το pairing και στις 2 συσκευές). Εφόσον 

επιβεβαιώσει την ορθότητα της εκτύπωσης δεν μπορεί να επεξεργαστεί ή να επανεκτυπώσει 

τη κλήση.  Έτσι η κλήση οριστικοποιείται και δεν επιτρέπει περεταίρω αλλαγές.  Σε περίπτωση 

που επιθυμεί να αποθηκεύσει προσωρινά την κλήση για μελλοντική επεξεργασία μπορεί να 

πατήσει «Προσωρινή Αποθήκευση». 
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Έξοδος από την εφαρμογή 

Για να πραγματοποιηθεί έξοδος από την εφαρμογή και να γινεί αποχρέωση της συσκευής, 

χρειάζεται ο χρήστης να πατήσει «Έξοδος» από το αρχικό μενού. 

 


