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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ EVOUCHER 

Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής έχουν προστεθεί δύο νέα πεδία:  

Voucher Προς Πληρωμή     &     Ιστορικό Αιτήσεων Πληρωμών 

 

Για να προχωρήσετε στην υποβολή αιτήματος αποπληρωμής των εξαργυρωμένων evoucher θα 

πρέπει να αλλάξετε την κατάσταση του evoucher από ΕΞΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟ να γίνει ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

 

Στη σελίδα ΙΣΤΟΡΙΚΟ  υπάρχει το κουμπί Προς Πληρωμή αν είστε βέβαιοι ότι έχετε καταχωρήσει 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία το επιλέγετε.  

Εναλλακτικά το Voucher μπορεί να τεθεί προς πληρωμή και μέσα από την σελίδα του Voucher.  
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ΠΡΟΣΟΧΗ Το κουμπί ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ εμφανίζεται μόνο σε οριστικοποιημένα Voucher.  

Μόλις μπει προς πληρωμή, αφαιρείται η δυνατότητα αναίρεσης της οριστικοποίησης του και δεν 

μπορεί να γίνει καμία διόρθωση στα στοιχεία του evoucher.   

 

H κατάσταση του voucher αλλάζει από ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ σε ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ώστε αν 

χρειαστεί να μπορέσετε να αφαιρέσετε το voucher.  

 

Για να συνεχίσετε θα πρέπει να επιλέξετε τη σελίδα VOUCHER ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

ΣΕΛΙΔΑ VOUCHER ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ: 

Αν δεν έχει προστεθεί κανένα voucher για πληρωμή τότε εμφανίζεται μήνυμα που 

προτρέπει τον χρήστη να προσθέσει voucher προς πληρωμή. 
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ΣΕΛΙΔΑ VOUCHER ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ: 

Όταν έχουν προστεθεί Voucher ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ τότε εμφανίζεται συγκεντρωτικά το 

ποσό για πληρωμή καθώς και η επιλογή δημιουργίας αιτήματος πληρωμής. 
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Αν είστε βέβαιοι για τις καταχωρήσεις επιλέγετε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 

 Όταν δημιουργηθεί ένα αίτημα πληρωμής αυτό βρίσκεται σε προσωρινή κατάσταση.  

 Όταν το αίτημα βρίσκεται σε προσωρινή κατάσταση μπορείτε να προσθέστε ή να 
αφαιρέσετε voucher για αυτό το αίτημα πληρωμής.  

 

Παρακάτω βλέπετε τα vouchers  που βρίσκονται σε κατάσταση ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ. Μόλις δημιουργηθεί 
το αίτημα, θα μπορέσετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε voucher στο αίτημά σας. Όταν το αίτημα 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ δεν θα είναι εφικτή καμία αλλαγή. 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ VOUCHER 
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 Οριστικοποιήστε το αίτημα πληρωμής όταν είστε βέβαιοι ότι έχετε προσθέσει όλα τα 
voucher επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

 Μετά την οριστικοποίηση του αιτήματος θα γίνει έλεγχος για τα voucher και τα 
συνημμένα σ’ αυτό δικαιολογητικά. 

 

 

 

 

Προσωρινό αίτημα πληρωμής (μπορείτε να προσθέσετε voucher στο αίτημα πληρωμής  
ακολουθώντας την αρχική διαδικασία) 

 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

Συνολικός αριθμός voucher 

Συνολικό ποσό προς πληρωμή 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ VOUCHER 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  

Σε αυτήν την σελίδα φαίνονται τα αιτήματα πληρωμών και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται. 

 

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ VOUCHER 

 Σε περίπτωση που απορριφθεί κάποιο voucher από το αίτημα πληρωμής τότε θα εμφανιστεί 

το παρακάτω μήνυμα, που οδηγεί στην σελίδα με τα απορριφθέντα voucher του χρήστη.  

 Κατά την απόρριψη του voucher, αυτό αφαιρείται αυτόματα από το αίτημα πληρωμής και 

αλλάζει η κατάσταση πληρωμής του ώστε ο χρήστης να μπορέσει να το επεξεργαστεί ξανά.  

 



 

[7] 
 

 

 

 Στην συνέχεια μόλις έχει γίνει η επεξεργασία των απορριφθέντων voucher, τότε μπορούν να 

προστεθούν σε ένα καινούργιο αίτημα πληρωμής ακολουθώντας την παραπάνω ροή.  

 

 Το Voucher θα εμφανίζεται ως απορριφθέν μέχρι να οριστικοποιηθεί το καινούργιο αίτημα 

πληρωμής στο οποίο έχει συμπεριληφθεί. 

 


