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1 Εισαγωγή
Η Ψηφιακή πλατφόρμα Απομακρυσμένη Υποβολή Αγροτεμαχίων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
(A.Y.A.E.A.E.) έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία Synelixis Α.Ε. για το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και σκοπό έχει να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής στα ΚΥΔ (Κέντρα
Υποδοχής Δηλώσεων) ΟΣΔΕ.
Η Πλατφόρμα αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα:


Εφαρμογή για έξυπνο κινητό τηλέφωνο. Η εφαρμογή για έξυπνο κινητό τηλέφωνο (στην
παρούσα έκδοση μόνο για λειτουργικό σύστημα Android) επιτρέπει σε ένα δικαιούχο ΟΣΔΕ
να υποβάλλει έγγραφα και δικαιολογητικά προς το αρμόδιο ΚΥΔ σχετικά με υποβολή δήλωσης
ΟΣΔΕ και να ενημερώνεται για τη εξέλιξη της υποβολής της δήλωσής του σε ότι αφορά το
ΚΥΔ.



Ψηφιακή πλατφόρμα ΚΥΔ. Η Ψηφιακή πλατφόρμα προσφέρει μέσω του διαδικτυακού
τόπου https://kyd.gov.gr/#/ στον πιστοποιημένο υπάλληλο του ΚΥΔ τη δυνατότητα λήψης
αιτήματος υποβολής δήλωσης ΟΣΔΕ, επεξεργασίας και κατάθεσης σχετικών δικαιολογητικών.

Η εφαρμογή για κινητό και η ψηφιακή πλατφόρμα συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο για να
επιτρέψουν τηλεδιάσκεψη μεταξύ του δικαιούχου ΟΣΔΕ και του υπαλλήλου ΚΥΔ.
Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής για Έξυπνο Κινητό τηλέφωνο/Tablet
και απευθύνεται στους δικαιούχους ΟΣΔΕ.
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων της εφαρμογής.
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2 Εγκατάσταση της εφαρμογής
Ο δικαιούχος ΟΣΔΕ συνδέεται στην πλατφόρμα μέσω εφαρμογής που πρέπει να εγκαταστήσει σε
έξυπνο κινητό με λογισμικό android. Η εφαρμογή για έξυπνο κινητό τηλέφωνο είναι διαθέσιμη μέσω
της πλατφόρμας Play Store της Google. Μπορείτε να την εγκαταστήσετε με έναν από τους
παραπάνω δυο τρόπους:

2.1 Εύρεση υπερ-συνδέσμου εφαρμογής από το kyd.gov.gr
Παρακαλούμε ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1. Από το κινητό σας τηλέφωνο, μέσω ενός προγράμματος πλοήγησης στο διαδίκτυο (π.χ. chrome)
πηγαίνετε στην ιστοσελίδα https://kyd.gov.gr.
2. Πατήστε «Είσοδος στην Υπηρεσία» και μετά πατήστε τον σύνδεσμο που φαίνεται στη Εικόνα 1.
3. Πατάμε το πράσινο πλήκτρο «Εγκατάσταση» όπως στην Εικόνα 3

Εικόνα 1: Εύρεση εφαρμογής από την ιστοσελίδας kyd.gov.gr

2.2 Εύρεση υπερ-συνδέσμου εφαρμογής από το Play Store της Google
Παρακαλούμε ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1. Πηγαίνετε στο Play Store της Google πατώντας τον σύνδεσμο
2. Στο πεδίο εύρεσης δίνετε είτε ΟPEKEPE είτε MINDIGITAL
3. Επιλέγεται τη εφαρμογή ΚΥΔ Mobile, όπως στην Εικόνα 2.
4. Πατάμε το πράσινο πλήκτρο «Εγκατάσταση» όπως στην Εικόνα 3
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Εικόνα 2: Εμφάνιση Εφαρμογής στο Google Play

Εικόνα 3: Προετοιμασία Εγκατάστασης

Πατώντας στο σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, πιέζοντας το πράσινο
κουμπί «Εγκατάσταση». Μετά την ολοκληρωμένη εγκατάσταση της εφαρμογής, μπορείτε
να την ανοίξετε είτε πατώντας το κουμπί «Άνοιγμα», είτε αναζητώντας την εφαρμογή στο
συρτάρι εφαρμογών ή την επιφάνεια εργασίας του τηλεφώνου σας και πιέζοντας πάνω
στο εικονίδιο της εφαρμογής.
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3 Είσοδος στην εφαρμογή
Μετά το άνοιγμα της εφαρμογής (Εικόνα 4), θα σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε ασφαλή είσοδο
στο σύστημα πληκτρολογώντας τους κωδικούς εισόδου που έχετε για το σύστημα της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) taxinet.

Εικόνα 4: Είσοδος στην εφαρμογή μέσω κωδικών «taxisnet»

Mε την εισαγωγή σας δίνετε εξουσιοδότηση στη πλατφόρμα να
ανακτήσει από το πληροφορικό σύστημα της ΓΓΠΣ τα στοιχεία
σας (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Όνομα Πατρός, κλπ.).
Στη συνέχεια καλείστε να δώσετε την συγκατάθεσή σας για να
εγγραφείτε στην πλατφόρμα (Εικόνα 5). Παρακαλούμε διαβάστε
προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων της εφαρμογής.
Έχετε δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να διαγραφείτε από την
εφαρμογή μαζί με όλα τα προσωπικά σας στοιχεία. Εντούτοις σας
ενημερώνουμε ότι βάσει νομοθεσίας (ΦΕΚ 3990/Β/1-11-2019)
κάθε είσοδος στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία
taxisnet καταγράφονται από το σύστημα.

Εικόνα 5: Αποδοχή Όρων Χρήσης &
Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων
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4 Χρήση της εφαρμογής
Μετά την είσοδο σας παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες της Εφαρμογής (Εικόνα 6)

Εικόνα 6: Βασική εικόνα Εφαρμογής

Εικόνα 7: Επιλογή ΚΥΔ

4.1 Επιλογή ΚΥΔ
Αν δεν έχετε επιλέξει συνεργαζόμενο ΚΥΔ εμφανίζεται
ανάλογο μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης.
Μπορείτε να επιλέξετε ΚΥΔ πατώντας το μπλε κουμπί
«ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΥΔ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ» όπως φαίνεται
στην Εικόνα 7.
Μπορείτε να επιλέξετε το ΚΥΔ που επιθυμείτε
«κυλώντας» την οθόνη προς τα κάτω.
Εναλλακτικά, πατώντας στο πλήκτρο
στο πάνω
δεξί τμήμα της εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα
εύρεσης του ΚΥΔ που επιθυμείτε πληκτρολογώντας
τμήμα του ονόματός του.
Μόλις εμφανιστεί το κατάλληλο ΚΥΔ πατήστε το
πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ.

Εικόνα 8: Εύρεση ΚΥΔ
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4.2 Βασικές Επιλογές Εφαρμογής
Αφού έχετε επιλέξει ΚΥΔ, έχετε τις εξής επιλογές (όπως φαίνεται στην Εικόνα 6):


Τη δημιουργία νέας αίτησης εξυπηρέτησης (εικονίδιο «ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ») (βλέπε §4.3)



Την προβολή προηγούμενων αιτήσεών σας που πραγματοποιήθηκαν μέσω της ψηφιακής
πλατφόρμας ΚΥΔ Mobile (κουμπί «ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ» (βλέπε §4.4)



Tην προβολή ειδοποιήσεων σχετικά με τις υφιστάμενες αιτήσεις εξυπηρέτησής σας (κουμπί
«ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» (βλέπε §4.5)

4.3 Νέο αίτημα εξυπηρέτησης
Για την υποβολή ενός νέου αιτήματος προς το ΚΥΔ πιέστε το εικονίδιο «ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ» (από τη
οθόνη που φαίνεται στην Εικόνα 6) και θα μεταβείτε στην οθόνη Υποβολής Νέου Αιτήματος που
φαίνεται στην Εικόνα 9.

Εικόνα 9: Υποβολή Νέου Αιτήματος

Σημείωση 1: Είναι σημαντικό να τονιστεί η υποβολή «Νέου Αιτήματος» αφορά αίτημα του
δικαιούχου ΟΣΔΕ για εξυπηρέτηση από το ΚΥΔ της επιλογής του και δεν θα πρέπει σε καμία
περίπτωση να συγχέεται με την υποβολή της αίτησης/δήλωσης ΟΣΔΕ.
Σημείωση 2: Για την αποστολή του αιτήματος εξυπηρέτησης και τη λήψη ειδοποιήσεων, απαιτείται
ενεργή σύνδεση στο διαδικτύου (είτε μέσω WiFi είτε μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας). Σε
αντίθετη περίπτωση, δεν θα μπορείτε να στείλετε την αίτηση ή να λάβετε ειδοποιήσεις σχετικά με
την ορθή κατάθεση του αιτήματός σας. Για αποφυγή επιπλέον χρεώσεων από τον πάροχο κινητής
τηλεφωνίας συστήνεται η χρήση δικτύου WiFi.
Για την επιτυχή υποβολή ενός νέου αιτήματος και για την αποφυγή καθυστερήσεων στην
εξυπηρέτηση της αίτησής σας, καλείστε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

4.3.1 Βήμα 1: Συμπλήρωση του Εξαψήφιου Κωδικού Υποβολής Αίτησης ΟΣΔΕ
Αφορά στον 6-ψήφιο κωδικό υποβολής της Εφαρμογής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Ο κωδικός αυτός
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παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά μέσα από τον ισότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς
του taxisnet.
Σημείωση: Το αίτημα προς το ΚΥΔ μπορεί να αποσταλεί και χωρίς να συμπληρωθεί ο εξαψήφιος
κωδικός. Εντούτοις ο δικαιούχος ΚΥΔ είναι υποχρεωμένος να αποκτήσει τον κωδικό υποβολής μέσω
του ισότοπου του ΟΠΕΚΕΠΕ https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/. Η λήψη του
εξαψήφιου κωδικού υποβολής επιβάλλεται να γίνει αποκλειστικά και μόνο από το δικαιούχο
ΟΣΔΕ με χρήση των προσωπικών κωδικών “taxisnet”, οι οποίοι δεν θα πρέπει σε καμιά
περίπτωση να δίνονται ή να χρησιμοποιούνται από τρίτα πρόσωπα.

4.3.2 Βήμα 2: Προσθήκη Ηλεκτρονικής Εξουσιοδότησης του ΚΥΔ
Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΑΠ 7335ΕΞ2020/23/03/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και σχετική ανακοίνωση της Διοίκησης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απαιτείται ηλεκτρονική
εξουσιοδότηση στο ΚΥΔ για να μπορέσει να διεκπεραιώσει την υποβολή της δήλωσή σας.
Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας σαν προτείνουμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω 2 βήματα για να
ανακτήσετε την Ηλεκτρονική Εξουσιοδότηση και να την αποστείλετε μαζί με την αίτησή σας στο
αρμόδιο ΚΥΔ.
Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα, αφήνετε το πεδίο κενό και κατά
τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα υλοποιήσετε την κατάλληλη διαδικασία για να δημιουργήσετε την
Ηλεκτρονική Εξουσιοδότηση σε συνεργασία με τον υπάλληλο του ΚΥΔ.
Βήμα 2.1: Λήψη Εξουσιοδότησης
Αν έχετε ήδη προβεί σε έκδοση της
εξουσιοδότησης από τον ιστότοπο Gov.gr
παραλείψτε αυτό το βήμα και πηγαίνετε στο Βήμα
2.2
Αν δεν έχετε προβεί στην έκδοση της
εξουσιοδότησης, μπορείτε να επισκεφτείτε την
ψηφιακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης του πολίτη
Gov.gr στο σύνδεσμο
https://dilosi.services.gov.gr/login?next=/create/q
/confirm-personal-info?refname=EMPTY-2
Εναλλακτικά πατήσετε το σύνδεσμο που βρίσκεται
στη λέξη «εδώ» όπως φαίνεται στην Εικόνα 9. Το
αποτέλεσμα θα είναι να μεταβείτε στο ιστότοπο του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Gov.gr)
όπως φαίνεται στην Εικόνα 10. Ακολουθείστε τα
βήματα της οθόνης για να λάβετε την
εξουσιοδότηση και αποθηκεύστε την στο κινητό
σας τηλέφωνο.
Εικόνα 10: Έκδοση ψηφιακού εγγράφου
εξουσιοδότησης από το gov.gr
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Βήμα
2.2:
Επιλογή
και
Ηλεκτρονικής Εξουσιοδότησης

Προσθήκη

Πατήστε
το
εικονίδιο
«ΕΠΙΛΟΓΗ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ», όπως φαίνεται στην
Εικόνα 9.
Καθώς η εφαρμογή, για την εύρεση των αρχείων
της εξουσιοδότησης, χρειάζεται πρόσβαση στα
αρχεία και τις φωτογραφίες σας, παραχωρήσετε
στην εφαρμογή τα απαιτούμενα δικαιώματα,
όπως φαίνεται στην Εικόνα 11. Σε αυτήν την
περίπτωση, πρέπει να επιλέξετε την επιλογή «ΝΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ»
καθώς,
σε
εναλλακτική
περίπτωση, δεν θα είστε σε θέση να επισυνάψετε
την εξουσιοδότηση ή τα δικαιολογητικά σας και να
υποβάλετε επιτυχώς το αίτημα εξυπηρέτησής
σας.
Μετά την παραχώρηση των δικαιωμάτων, θα σας
ζητηθεί
να
περιηγηθείτε
στο
σύστημα
αποθήκευσης του κινητού σας και να επιλέξετε το
αρχείο PDF της εξουσιοδότησης.

Εικόνα 11: Παραχώρηση δικαιωμάτων στην
εφαρμογή

4.3.3 Βήμα 3: Προσθήκη Δικαιολογητικών
Η διαδικασία προσθήκης δικαιολογητικών είναι
υποχρεωτική.
Πατώντας
το
πλήκτρο
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ», καλείσθε αρχικά να
ορίσετε αν θέλετε να επισυνάψετε μια
φωτογραφία ή ένα αρχείο PDF, όπως φαίνεται
στη διλπανή εικόνα.
Σημείωση. Αν έχετε παρακάμψει το Βήμα 2.2
πιθανώς η εφαρμογή θα σας ζητήσει να
παραχωρήσετε δικαιώματα πρόσβασης, όπως
φαίνεται στην Εικόνα 11. Σε αυτήν την
περίπτωση, πρέπει να επιλέξετε την επιλογή «ΝΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ» ώστε να είστε σε θέση να
επισυνάψετε τα δικαιολογητικά σας και να
υποβάλετε επιτυχώς το αίτημα εξυπηρέτησής
σας.

Εικόνα 12: Επιλογή ψηφιοποιημένου
δικαιολογητικού.
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Εάν επιλέξετε την επιλογή «Έγγραφο PDF», τότε θα κληθείτε να βρείτε μέσω του περιηγητή
αρχείων του τηλεφώνου σας το έγγραφο PDF που επιθυμείτε να επισυνάψετε.



Αν επιλέξετε την επιλογή «Εικόνα» έχετε την επιλογή ανοίγματος είτε της φωτογραφικής κάμερας
του κινητού (ώστε να βγάλετε μία φωτογραφία ένα έγγραφο) είτε (σε περίπτωση που έχετε ήδη
φωτογραφήσει τα έγγραφά σας) να επιλέξετε μία ή περισσότερες φωτογραφίες προς επισύναψη.



Μετά την επισύναψη των εγγράφων, παρουσιάζεται μια προεπισκόπηση των φωτογραφιών που
έχετε επιλέξει (στην περίπτωση που επιλέξατε PDF αρχεία, δεν υπάρχει προεπισκόπηση).

Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται για να προσέθεσε όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
Σημείωση: Τα έγγραφά και οι φωτογραφίες θα μετατραπούν σε ένα αρχείο .pdf για να συμπιεστούν
να αποσταλούν στο ΚΥΔ.

4.3.4 Βήμα 4: Αποστολή αιτήματος εξυπηρέτησης
Για να πραγματοποιήσετε αποστολή του αιτήματός σας, πατήστε το εικονίδιο «ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ» στο κάτω μέρος της οθόνης. Κατόπιν, θα δείτε μία οθόνη που θα σας ενημερώνει
πως η αποστολή βρίσκεται εν εξελίξει. Στη συνέχεια η εφαρμογή θα επιστρέψει στην κεντρική οθόνη
της εφαρμογής (Εικόνα 6) και θα σας εμφανίσει μήνυμα ότι η εφαρμογή έχει αποσταλεί με επιτυχία
ή αν υπήρχε αποτυχία στην αποστολή.
Σημείωση: Η αποστολή ενός αιτήματος δε συνεπάγεται άμεση εξυπηρέτηση από το ΚΥΔ.
Ενδέχεται το ΚΥΔ να μην έχει ακόμα ενεργοποιήσει την πλατφόρμα ή να υπάρχουν πολλές αιτήσεις
που δεν έχουν ακόμα εξυπηρετηθεί. Μέσα από την επιλογή «ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» μπορείτε να βλέπετε
την εξέλιξη του αιτήματός σας. Αν για κάποιο λόγο το ΚΥΔ μετά από χρονικό διάστημα λίγων ημερών
δεν έχει θέσει το Αίτημά σας σε κατάσταση «επεξεργασία» επικοινωνήστε με το ΚΥΔ..

4.4 Προβολή Αιτημάτων
Από την κεντρική οθόνη της εφαρμογής (Εικόνα 4)
πατήστε το εικονίδιο «ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ». Θα
μεταβείτε σε μια οθόνη όπου μπορείτε να δείτε και να
επεξεργασθείτε τα παλαιότερα αιτήματά σας, αν
υπάρχουν, όπως φαίνεται στην Εικόνα 13
Σε κάθε αίτημα, παρουσιάζεται ο κωδικός υποβολής
του αιτήματος και, σε παρένθεση, ένας αύξων
αριθμός που αναφέρεται στον κωδικό του αιτήματος
στην
πλατφόρμα
ΚΥΔ
Online.
Επιπλέον,
παρουσιάζεται η ημερομηνία και η ώρα της
εφαρμογής ενώ, πατώντας στους συνδέσμους
«Προβολή» μπορείτε να δείτε τα δικαιολογητικά που
καταθέσατε.
Εικόνα 13: Εμφάνιση των Αιτημάτων.
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Πατώντας το κουμπί «επεξεργασία», μπορείτε να προβείτε σε επανυποβολή του αιτήματός σας, με
ανανεωμένα δικαιολογητικά ή εξουσιοδότηση, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην
παράγραφο «Νέο αίτημα εξυπηρέτησης».

4.5 Ειδοποιήσεις
Κάθε φορά που μεταβάλλεται η κατάσταση της αίτησής σας, η πλατφόρμα ΚΥΔ Online σας
ενημερώνει για τις σχετικές αλλαγές, με χρήση απομακρυσμένων ειδοποιήσεων. Οι ειδοποιήσεις
εμφανίζονται και στις γενικές ειδοποιήσεις του κινητού (Εικόνα 14) και μέσα στην εφαρμογή ΚΥΔ
Online μέσα από την επιλογή «ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» της βασικής οθόνης της εφαρμογής (Εικόνα 15).

Εικόνα 14: Ειδοποιήσεις της εφαρμογής

Εικόνα 15: Προβολή των ειδοποιήσεων
της εφαρμογής

Σημείωση: Για τη λήψη των ειδοποιήσεων και για να μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τις
αιτήσεις σας απαιτείται να έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στο σύστημα και να έχετε ενεργή σύνδεση
στο διαδίκτυο (είτε μέσω WiFi, είτε μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας).
Από το περιβάλλον της εφαρμογής και πατώντας το εικονίδιο «ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» στην κεντρική
οθόνη της εφαρμογής, εισέρχεσθε στην ενότητα των ειδοποιήσεων της εφαρμογής, η οποία σας
παρουσιάζει όλες τις ειδοποιήσεις που έχετε λάβει κατά καιρούς από την πλατφόρμα ΚΥΔ online
όπως φαίνεται στην Εικόνα 15 στις οποίες αναγράφεται και το ΚΥΔ που σας έχει στείλει την
ειδοποίηση (στο παράδειγμα το «ΚΥΔ demo»). Ανάλογα με τον τύπο της ειδοποίησης, πατώντας
πάνω στην κάρτα κάθε ειδοποίησης, μπορεί να υπάρχουν και περεταίρω πληροφορίες.
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4.6 Άλλες Επιλογές
Στο πάνω δεξί τμήμα της εφαρμογής υπάρχουν τρεις τελείες οι οποίες σας δίνουν πρόσβαση σε ένα
μενού (Εικόνα 16) και από εκεί στις ρυθμίσεις της εφαρμογής.

Εικόνα 16: Επιλογή Ρυθμίσεων

Εικόνα 17: Ρυθμίσεις Εφαρμογής

Όπως φαίνεται από την Εικόνα 17, οι επιλογές που δίνονται είναι:


Επιλεγμένο ΚΥΔ. Εμφανίζεται το ΚΥΔ που έχει επιλεγεί. Πατώντας πάνω στο σύνδεσμο ο
δικαιούχος ΟΣΔΕ μπορεί να αλλάξει ΚΥΔ και να συνεργαστεί με κάποιο άλλο.
Σημείωση. Σε περίπτωση αλλαγής ΚΥΔ, όλα τα αιτήματα που έχουν γίνει προς το ΚΥΔ
διαγράφονται. Επιπλέον το ΚΥΔ δεν έχει πλέον πρόσβαση σε κανένα από τα στοιχεία του
δικαιούχου ΟΣΔΕ.



Αποσύνδεση. Με την επιλογή αυτή ο δικαιούχος ΟΣΔΕ αποσυνδέεται από την εφαρμογή.
Για κάθε επόμενη χρήση θα πιστοποιηθεί ξανά με τους κωδικούς “taxisnet”.
Σημείωση. Προτρέπουμε το δικαιούχο ΟΣΔΕ να αποσυνδέεται μετά το πέρας κάθε
συναλλαγής.



Διαγραφή Λογαριασμού. Με την επιλογή αυτή ο δικαιούχος ΟΣΔΕ διαγράφεται από την
πλατφόρμα και όλα τα στοιχεία του (τόσο προσωπικά όσο και αιτήματα προς ΚΥΔ)
διαγράφονται οριστικά.
Σημείωση. Τα μόνα στοιχεία που παραμένουν στην πλατφόρμα αφορούν την
ιχνηλασιμότητα της σύνδεσης. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιμα στα ΚΥΔ, αλλά αφορούν
μόνο καταγραφές των κλήσεων της υπηρεσίας “taxisnet”.
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5 Συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη/Ηλεκτρονικό Γκισέ
Μια από τις βασικότερες δυνατότητες της εφαρμογής ΚΥΔ Mobile είναι η δυνατότητα να υποστηρίζει
ζωντανά τηλεδιασκέψεις με τον αρμόδιο υπάλληλο ΚΥΔ.

5.1 Προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη
Όταν
ορισθεί
ημερομηνία
και
ώρα
τηλεδιάσκεψης από το αρμόδιο ΚΥΔ
εξυπηρέτησής σας, τότε θα σας έρθει
ειδοποίηση
με
τίτλο
«Ορισμός
τηλεδιάσκεψης», όπως φαίνεται στην πάνω
κάρτα ειδοποίησης στην Εικόνα 15.
Επιλέγοντας την ειδοποίηση, σας παρέχονται
περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με την
ημερομηνία
και
την
ώρα
της
προγραμματισμένης σας τηλεδιάσκεψης,
όπως παρατίθεται στην Εικόνα 18. Πατώντας
το
κουμπί
«ΣΥΝΔΕΣΗ
ΣΤΗΝ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ», εισέρχεστε στον ασφαλή
χώρο τηλεδιασκέψεων της πλατφόρμας ΚΥΔ,
όπου και μπορείτε να συνομιλήσετε με τον
υπάλληλο του ΚΥΔ που εξυπηρετεί το αίτημά
σας.

Εικόνα 18: Συμμετοχή σε προγραμματισμένη
τηλεδιάσκεψη.

5.2 Περιβάλλον τηλεδιάσκεψης
Η πλατφόρμα ΚΥΔ online επιτρέπει απευθείας πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης Synelixis
Meet και διαμοιρασμό εικόνας/βίντεο και ήχου μεταξύ του υπαλλήλου του ΚΥΔ εξυπηρέτησης και του
δικαιούχου ΟΣΔΕ, διευκολύνοντας την επικοινωνία τους. Επίσης επιτρέπει την Κοινοποίηση της
οθόνης του υπαλλήλου του ΚΥΔ εξυπηρέτησης, επιτρέποντας λ.χ. την συμπλήρωση δηλώσεων σε
πραγματικό χρόνο, την υπόδειξη των συντεταγμένων ενός αγροτεμαχίου σε πραγματικό χρόνο από
τον δικαιούχου στον υπάλληλο του ΚΥΔ, μέσω της οθόνης του τελευταίου, όπως φαίνεται στην Εικόνα
20, όπου ο υπάλληλος του ΚΥΔ σχεδιάζει σε ψηφιακό χάρτη, με τη βοήθεια του δικαιούχου ΟΣΔΕ,
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ένα αγροτεμάχιο του τελευταίου.

Εικόνα 19: Περιβάλλον τηλεδιάσκεψης εφαρμογής.

Οι βασικές επιλογές στο περιβάλλον τηλεδιάσκεψης φαίνονται στην Εικόνα 19.


Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε σίγαση του μικροφώνου σας (π.χ. σε περίπτωση
θορυβώδους περιβάλλοντος) πατήστε το εικονίδιο που απεικονίζει ένα μικρόφωνο (στην
Εικόνα 19 το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο).



Αν θέλετε να γίνει χρήση της κάμερας του κινητού σας τηλεφώνου ώστε να σας βλέπει
ο υπάλληλος του ΚΥΔ εξυπηρέτησης, μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο που απεικονίζει μία
κάμερα (στην Εικόνα 19 η κάμερα είναι απενεργοποιημένη).



Για περισσότερες επιλογές ως προς τον έλεγχο της τηλεδιάσκεψής σας (π.χ.
αναπροσαρμογή ποιότητας βίντεο σε περιπτώσεις όπου η ταχύτητα του διαδικτύου είναι
χαμηλή), μπορείτε να πατήσετε τις τρεις τελείες όπως δείχνει η Εικόνα 19.



Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την τηλεδιάσκεψη, πατήστε το κόκκινο κουμπί με το
άσπρο τηλέφωνο όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 20: Στιγμιότυπο συμμετοχής σε προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη.

Σημείωση: Είναι απαραίτητο να κάνετε έξοδο από την τηλεδιάσκεψη πατώντας το κόκκινο
κουμπί με το άσπρο τηλέφωνο, αλλιώς η τηλεδιάσκεψη ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί
σωστά και να απαιτηθεί τερματισμός της εφαρμογής μέσω του λειτουργικού συστήματος ή και
επανεκκίνηση του κινητού τηλεφώνου.
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6 Αντιμετώπιση Πιθανών προβλημάτων
Πιθανό
Πρόβλημα

Δεν είναι δυνατή η επιλογή αρχείων προς επισύναψη κατά τη διαδικασία νέας
αίτησης

Πιθανή αιτία

Δεν έχετε παραχωρήσει στην εφαρμογή το δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία
της κινητής συσκευής

Αντιμετώπιση

Πρέπει να παραχωρήσετε στην εφαρμογή το δικαίωμα πρόσβασης στο
σύστημα αρχείων του κινητού σας. Ο τρόπος που κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει,
εξαρτάται από τον κατασκευαστή του κινητού τηλεφώνου.
Παραδειγματικά:
Σε συσκευές Huawei το βρίσκετε ως εξής:


Ρυθμίσεις Κινητού > Εφαρμογές > Εφαρμογές > ΚΥΔ Online > Άδειες >
Χώρος αποθήκευσης (ενεργοποίηση)

Σε συσκευές Xiaomi το βρίσκετε ως εξής:


Ρυθμίσεις Κινητού > Εφαρμογές > Διαχείριση Εφαρμογών > ΚΥΔ
Online > Άδειες Εφαρμογής > Αποθηκευτικός χώρος (ενεργοποίηση)

Πιθανό
Πρόβλημα

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, δεν βλέπετε την οθόνη του χειριστή ΚΥΔ ή
δεν τον ακούτε

Πιθανή αιτία

Δεν έχετε αρκετά γρήγορη σύνδεση διαδικτύου

Αντιμετώπιση

Δοκιμάστε να συνδεθείτε σε δίκτυο WiFi με καλή ταχύτητα. Εναλλακτικά,
δοκιμάστε να κλείσετε τη ροή βίντεο από την πλευρά σας ώστε να μειώσετε τα
δεδομένα που μεταφέρονται μέσω της σύνδεσής σας.

Πιθανό
Πρόβλημα

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, ο χειριστής ΚΥΔ δεν σας βλέπει ή δε σας
ακούει

Πιθανή αιτία

Δεν έχετε παραχωρήσει στην εφαρμογή το δικαίωμα πρόσβασης στο
μικρόφωνο ή την φωτογραφική μηχανή της συσκευής σας

Αντιμετώπιση

Πρέπει να παραχωρήσετε στην εφαρμογή το δικαίωμα πρόσβασης στην
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φωτογραφική μηχανή και το μικρόφωνο του κινητού σας. Ο τρόπος που κάτι
τέτοιο μπορεί να γίνει, εξαρτάται από τον κατασκευαστή του κινητού
τηλεφώνου.
Παραδειγματικά:
Σε συσκευές Huawei το βρίσκετε ως εξής:


Ρυθμίσεις Κινητού > Εφαρμογές > Εφαρμογές > ΚΥΔ Online > Άδειες >
Κάμερα / Μικρόφωνο (ενεργοποίηση)

Σε συσκευές Xiaomi το βρίσκετε ως εξής:


Ρυθμίσεις Κινητού > Εφαρμογές > Διαχείριση Εφαρμογών > ΚΥΔ
Online > Άδειες Εφαρμογής > Κάμερα / Μικρόφωνο (ενεργοποίηση)

Πιθανό
Πρόβλημα

Η τηλεδιάσκεψη δεν μπορεί να εκκινήσει

Πιθανή αιτία

Η συσκευή Android που έχετε δεν πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές
υλισμικού όπως περιγράφονται ανωτέρω.

Αντιμετώπιση

Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή σε κάποιο άλλο κινητό τηλέφωνο
ώστε να μπορέσετε να την εκκινήσετε. Εναλλακτικά αντιγράψετε τον σύνδεσμο
της τηλεδιάσκεψης (φαίνεται χαμηλά στην οθόνη πληροφοριών της
τηλεδιάσκεψης) σε ένα φυλλομετρητή ιστού ενός υπολογιστή και συνδεθείτε
στην τηλεδιάσκεψη από εκεί.

Πιθανό
Πρόβλημα

Δεν έρχονται ειδοποιήσεις (1/2)

Πιθανή αιτία

Δεν έχετε συνδεθεί στο διαδίκτυο

Αντιμετώπιση

Συνδεθείτε στο διαδίκτυο.

Πιθανό
Πρόβλημα

Δεν έρχονται ειδοποιήσεις (2/2)
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Πιθανή αιτία

Δεν έχετε δώσει στην εφαρμογή δικαιώματα προβολής ειδοποιήσεων

Αντιμετώπιση

Πρέπει να παραχωρήσετε στην εφαρμογή το δικαίωμα προβολής
ειδοποιήσεων. Ο τρόπος που κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει, εξαρτάται από τον
κατασκευαστή του κινητού τηλεφώνου

Παραδειγματικά:
Σε συσκευές Huawei το βρίσκετε ως εξής:


Ρυθμίσεις Κινητού > Εφαρμογές > Εφαρμογές > ΚΥΔ Online >
Ειδοποιήσεις > Να επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις (Ενεργοποίηση)

Σε συσκευές Xiaomi το βρίσκετε ως εξής:


Ρυθμίσεις Κινητού > Εφαρμογές > Διαχείριση Εφαρμογών > ΚΥΔ
Online > Ειδοποιήσεις > Εμφάνιση ειδοποιήσεων (Ενεργοποίηση)

6.1 Ελάχιστες απαιτήσεις κινητού τηλεφώνου/Tablet
Η εφαρμογή ΚΥΔ Mobile απαιτεί κινητό τηλέφωνο ή Tablet με τα εξής χαρακτηριστικά:


Λειτουργικό Σύστημα: Android 6.0 ή νεότερο



Μνήμη: 2GB ή περισσότερο



Ελεύθερος Αποθηκευτικός: 100ΜΒ ή περισσότερο
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Η υλοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας έγινε από την εταιρεία:
Synelixis Α.Ε.
Έδρα: Φαρμακίδου 10, 34100, Χαλκίδα, Εύβοια,
Παράρτημα: Περισσού 157, 14343, Νέα Χαλκηδόνα, Αττική
Τηλ.+30 210 2511 584, Fax: +30 22210 75053,
Web: www.synelixis.com, Email: info@synelixis.com

