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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ -ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ
ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1-ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
H παρακολούθηση – διαχείριση των μελών της ΕΑΑΝ που έχουν δικαίωμα ψήφου θα γίνει
μόνο ηλεκτρονικά. Έτσι με την παρούσα εφαρμογή γίνεται αυτόματη επιβεβαίωση ότι
κάποιος προσήλθε για ψήφο, έχει δικαίωμα ψήφου και ψήφισε μόνο μία φορά.
Σε κάθε σελίδα της εφαρμογής, στο κάτω μέρος υπάρχουν σταθερά οι επιλογές :
Αρχική σελίδα

Επιστροφή στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ

Οδηγίες χρήσης

Έτσι ανά πάσα στιγμή μπορείτε :
• να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής
• να επιστρέψετε στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ
• να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής
Οι οδηγίες χρήσης ανοίγουν σε νέα καρτέλα, χωρίς να επηρεάζεται η ροή της εφαρμογής
και έτσι δεν χάνετε την επαφή με την εφαρμογή και το σημείο στο οποίο εργαζόσασταν.
Για να επιστρέψετε από τις οδηγίες χρήσης στην εφαρμογή, πατήστε την καρτέλα όπου
τρέχει η εφαρμογή, ενώ παράλληλα θα έχετε και στην τρέχουσα καρτέλα διαθέσιμες τις
οδηγίες (δείτε την επόμενη εικόνα).

KANTE ΚΛΙΚ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΛΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
Μπορείτε να κλείσετε την καρτέλα
βοήθειας όταν δεν την χρειάζεστε και
να την ανοίξετε πάλι όσες φορές
χρειαστείτε τις οδηγίες.

KANTE ΚΛΙΚ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΛΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ

Σε κάθε οθόνη της εφαρμογής υπάρχουν με κόκκινα γράμματα τα σημεία που πρέπει να
προσέξετε.
Διευκρινίζεται ότι :
• Δεν υπάρχει κίνδυνος λάθους ή διπλής καταχώρησης, αλλά απαιτείται η
δέουσα προσοχή διότι κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο, γίνεται
άμεσα η καταχώρηση του μέλους ότι ψήφισε.
•

Αν δεν έχει καταχωρηθεί κάποιο μέλος, μπορείτε να επαναλάβετε την
διαδικασία.

•

Αν κάτι δεν πήγε καλά και καταχωρήθηκε κατά λάθος κάποιο μέλος τότε
μπορεί να γίνει διαγραφή του από την ψηφοφορία, σύμφωνα με τις
οδηγίες στην αντίστοιχη παράγραφο.

•

Μετά την καταχώρηση κάποιου μέλους ότι ψήφισε, καταχωρείται και η
ώρα προσέλευσης καθώς και ο χειριστής που έκανε την καταχώρηση
(προς έκδοση στατιστικών αλλά και πληρέστερο έλεγχο).

•

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε, μπορείτε να έχετε τεχνική
υποστήριξη αναγράφοντας το εκλογικό τμήμα που ανήκετε, το
ονοματεπώνυμό σας και κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας και να τα στείλετε
με e-mail ή ΦΑΞ. Αν επιθυμείτε γράψτε και το πρόβλημα προς επίλυση
(αν είναι κάτι απλό και μπορείτε να το περιγράψετε συνοπτικά).
Το e-mail ενδείκνυται ώστε να μπορείτε να λάβετε απάντηση.

Οι διευθύνσεις αποστολής είναι :
e-mail :
ΦΑΞ :

ekloges2019@eaan.gr
21.22.22.28.29

και

2-ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ -ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Στην αρχική σελίδα για να εισέλθετε στην εφαρμογή πρέπει να κάνετε κλικ στην εικόνα

KANTE ΚΛΙΚ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ : Αν δεν εμφανίζεται η εν λόγω εικόνα, σημαίνει ότι δεν είναι ενεργοποιημένη η
εφαρμογή. Η ενεργοποίησή της γίνεται μόνο για συγκεκριμένες ημερομηνίες που υπάρχει
εκλογική διαδικασία.
3-ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
* Στην σελίδα καταχώρησης εμφανίζεται μία φόρμα όπου πρέπει να καταχωρήσετε τα
αντίστοιχα προσωπικά στοιχεία του μέλους δηλ :
- ΕΠΩΝΥΜΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) –
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ 4 ΠΡΩΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
- ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ Μ.Τ.Ν.
(επτά (7) ψηφία)
- ΑΡΙΘΜΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΑΑΝ όπως αυτά αναγράφονται στην Ταυτότητα
(της μορφής 1-12345-0 )

* Πατώντας το κουμπί «ΕΥΡΕΣΗ» ή “Enter” στο πληκτρολόγιο, εμφανίζεται λίστα με τα
ονόματα των μελών (Η ΛΙΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ)

* Βρίσκετε το μέλος που θέλετε να καταχωρήσετε και πατάτε το κουμπί «Καταχώρηση
Ψήφου» που αντιστοιχεί σε αυτό το μέλος. Αμέσως καταχωρείται το μέλος και του δίνετε
την άδεια να προβεί στην διαδικασία της ψηφοφορίας.
Εάν επαναλάβετε αναζήτηση με το ίδιο όνομα, στα μέλη που έχουν καταχωρηθεί δεν
εμφανίζεται το κουμπί «Καταχώρηση Ψήφου» αλλά ο «χειριστής – εκλογικό κέντρο» που
έκανε την καταχώρηση και στα δεξιότερα στοιχεία του μέλους εμφανίζεται η ώρα που
προσήλθε για ψηφοφορία.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε μέλος με τον ίδιο τρόπο.
Στην σελίδα καταχώρησης εμφανίζονται ακόμα τα ακόλουθα :
1. Πάνω δεξιά το όνομα θέσης του χειριστή (Εκλογικό Κέντρο).
2. Ακριβώς από κάτω η επιλογή [Αποσύνδεση], ώστε αν επιθυμείτε μπορείτε να
αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή και
3. Κάτω ακριβώς από την περιοχή καταχώρησης, ο αριθμός των μέχρι στιγμής ψηφισάντων
μελών (συνολικά).
Αν κάνετε λάθος στην καταχώρηση κάποιου μέλους και επιθυμείτε την διαγραφή του,
διαβάστε τις οδηγίες στην αντίστοιχη παράγραφο, παρακάτω.
Με το πέρας του χρονικού ορίου ψηφοφορίας, η εφαρμογή δεν θα δέχεται άλλες
καταχωρήσεις.

4-ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Αν δεν εμφανίζεται η εικόνα εισόδου στην εφαρμογή της εκλογικής διαδικασίας, αυτό
σημαίνει ότι η εν λόγω εφαρμογή δεν είναι ενεργοποιημένη. Η ενεργοποίησή της γίνεται
μόνο για συγκεκριμένες ημερομηνίες που υπάρχει εκλογική διαδικασία.
Επίσης με την παρέλευση της ώρας πέρατος της ψηφοφορίας, η εφαρμογή θα
σταματήσει να δέχεται καταχωρήσεις, ακόμα και αν η σχετική εικόνα εμφανίζεται και η
εφαρμογή φαίνεται ότι είναι σε λειτουργία.
5-ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
Δικαίωμα ψήφου έχουν άπαντες οι έχοντες αριθμό ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ακόμα και αν δεν έχουν στα χέρια τους ταυτότητα της ΕΑΑΝ.
Έτσι από την στιγμή που κάποιος εμφανίζεται στην εφαρμογή έχει δικαίωμα ψήφου.
Όσοι εμφανίζονται στην λίστα της εφαρμογής και έχουν εγγραφεί στην ΕΑΑΝ έχουν αριθμό
ταυτότητας, διαφορετικά στον αριθμό της ταυτότητας εμφανίζεται ο αριθμός 9-99999-9.
Αν παρουσιαστεί κάποιος ο οποίος κατά την εκτίμησή σας έπρεπε να είναι
καταχωρημένος και δεν εμφανίζεται στη λίστα της εφαρμογής, παρακαλείσθε όπως
επικοινωνήσετε με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στα Γραφεία της ΕΑΑΝ για
επίλυση του θέματος.

6-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ
Σε περίπτωση που καταχωρήσατε κάποιο μέλος εκ παραδρομής ή για κάποιο λόγo
επιθυμείτε την διαγραφή του από την λίστα των ψηφισάντων, εσείς δεν μπορείτε να τον
διαγράψετε.
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να στείλετε το αίτημα αυτό με e-mail αναγράφοντας στο
ΘΕΜΑ : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ και εντός του μηνύματος αναφέρετε :
• το εκλογικό τμήμα που ανήκετε
• το ονοματεπώνυμό σας
• κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας ή e-mail
• το ονοματεπώνυμο και
• αριθμό ΜΤΝ του προς διαγραφή μέλους
και θα λάβετε άμεση ενημέρωση επί του θέματος με e-mail.
H διεύθυνση αποστολής είναι : kefe@eaan.gr ή ekloges2019@eaan.gr
Διευκρινίζεται ότι τα e-mail αυτά θα κοινοποιούνται και θα εγκρίνονται από την αρμόδια
Επιτροπή της ΕΑΑΝ.
Για κάθε επί πλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΑΑΝ στο 210-3310430
ή αποστέλλοντας ΦΑΞ στο 210-3310429.
7-ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ακόμα και αν βλέπετε την εικόνα εισόδου στην εφαρμογή της εκλογικής διαδικασίας, και
κάνετε κλικ σε αυτήν, υπάρχει περίπτωση να μη γίνετε τίποτε διότι η εφαρμογή δεν έχει
ξεκινήσει ή έχει σταματήσει να δέχεται στοιχεία. Επίσης ακόμα και αν η διαδικασία εισόδου
εμφανίζεται, υπάρχει περίπτωση να μην δέχεται τον λογαριασμό σας αν αυτός για κάποιο
λόγο δεν έχει δικαίωμα εισόδου.
Για κάθε άλλη περίπτωση που δεν μπορείτε να εισέλθετε στην εφαρμογή ή αντιμετωπίζετε
κάποιο τεχνικό πρόβλημα, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε άμεσα το πρόβλημά σας με email αναγράφοντας στο ΘΕΜΑ : ΠΡΟΒΛΗΜΑ και εντός του μηνύματος αναφέρετε :
• το εκλογικό τμήμα που ανήκετε
• το ονοματεπώνυμό σας
• κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας ή e-mail
• το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε (συνοπτική περιγραφή)
και θα λάβετε άμεση ενημέρωση επί του θέματος τηλεφωνικά ή με e-mail.
H διεύθυνση αποστολής είναι : ekloges2019@eaan.gr

