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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 την 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 Ψηφιακής Πλατφόρμας και απευθύνεται στα
συνεργαζόμενα ΚΥΔ.
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων της εφαρμογής.

1.1 Σύνοψη βασικών ενεργειών
Η Ψηφιακή Πλατφόρμα έχει πολλές δυνατότητες που θα τις αποκαλύψετε σταδιακά. Το παρόν
εγχειρίδιο χρήσης σας δίνει οδηγίες για τις πιο σημαντικές. Μια βασική σύνοψη των ενεργειών είναι
η παρακάτω:

Φάση 1: Προετοιμασία ΚΥΔ
Όλα τα πιστοποιημένα ΚΥΔ έχουν εισαχθεί στην πλατφόρμα. Ο Υπεύθυνος του ΚΥΔ θα πρέπει:
1) Να ενεργοποιήσει το ΚΥΔ πραγματοποιώντας είσοδο στη πλατφόρμα (§7.1 Ενεργοποίηση ΚΥΔ)
2) Να δημιουργεί τους εργαζόμενους/χειριστές ΚΥΔ (§7.3 Διαχείριση Εργαζομένων ΚΥΔ)
3) Περιοδικά να αναθέτει τα νέα αιτήματα στους χειριστές ΚΥΔ (§7.4 Νέα Αιτήματα προς ΚΥΔ)

Φάση 2: Δικαιούχοι ΟΣΔΕ
Η πλατφόρμα δεν περιέχει κάποιον δικαιούχο ΟΣΔΕ. Οι δικαιούχοι ΟΣΔΕ θα πρέπει:
1) Να εγκαταστήσουν την εφαρμογή ΚΥΔ Mobile από το Google Play Store στο κινητό του
2) Να μπουν στην πλατφόρμα από το κινητό τηλέφωνο και να επιλέξουν ΚΥΔ
3) Να κάνουν αίτημα εξυπηρέτησης στο ΚΥΔ
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Εγχειρίδιο Χρήσης Πλατφόρμας ΚΥΔ Mobile.

.

4

Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Πλατφόρμας A.Y.A.E.A.E.

Φάση 3: Επεξεργασία αιτήσεων
Ο χειριστής ΚΥΔ
1) Κάνει εισαγωγή στο σύστημα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς “taxisnet”
2)

Ελέγχει τα «Υπό Επεξεργασία» αιτήματα και είτε τα απορρίπτει, είτε ζητάει κάποιο να ανατεθεί
σε άλλο χειριστή, είτε ελέγχει τα δικαιολογητικά και ορίζει τηλεδιάσκεψη με το δικαιούχο ΟΣΔΕ

3) Κατά τη τηλεδιάσκεψη με τον δικαιούχο ΟΣΔΕ, ο χειριστής ΚΥΔ μπορεί να μοιράζει την οθόνη
του υπολογιστή του με το κινητό του δικαιούχου ΟΣΔΕ ώστε
i. να αποσαφηνίσει διάφορα θέματα και εν γένη να παρέχει υποστήριξη στο δικαιούχο
ii. να γίνει υπόδειξη των χωραφιών χρησιμοποιώντας κατάλληλα προγράμματα.
4) Αν όλα είναι εντάξει υποβάλει τη δήλωση. Ταυτόχρονα
i. Καταγράφει την ημέρα και ώρα της τηλεδιάσκεψης
ii. έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει στην πλατφόρμα κάποιο αποδεικτικό της υπόδειξης
από το δικαιούχο ΟΣΔΕ (π.χ. ένα στιγμιότυπο από την οθόνη που να φαίνεται η ώρα της
τηλεδιάσκεψης και το χωράφι που έχει υποδειχθεί από το δικαιούχο)
iii. αποθηκεύει το αποδεικτικό της κατάθεσης της δήλωσης ΟΣΔΕ
Όλες οι παραπάνω ενέργειες αναλύονται στις παρακάτω ενότητες
Σημείωση 1: Υπενθυμίζουμε ότι για την αποθήκευεση οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά
με την αιτηση ΟΣΔΕ του δικαιούχου, το αποδεικτικό τηλεδιάσκεψης κλπ. ο χειριστής ΚΥΔ θα
πρέπει να πάρει τη συγκατάθεση του δικαιούχου ΟΣΔΕ. Επιβάλλεται να υπευθυμήσει στο
δικαιούχο ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαγράψει τα στοιχεία του και όλα τα αποδεικτικά
από την πλατφόρμα μέσω της εφαρμογής ΚΥΔ mobile.
Σημείωση 2: Η χρήση των προσωπικών κωδικών “taxisnet” δε θα πρέπει σε καμιά
περίπτωση να δίνονται ή να χρησιμοποιούνται από τρίτα πρόσωπα. Ο χειριστής ΚΥΔ δε θα
πρέπει σε καμία περίπτωση να ζητήσει από το δικαιούχο ΟΣΔΕ να του δώσει τους
προσωπικούς κωδικούς “taxisnet” του δικαιούχου ΟΣΔΕ.
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2 Είσοδος στην Ψηφιακή Πλατφόρμα
Η είσοδος στην Πλατφόρμα γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου http://kyd.gov.gr/

Εικόνα 1: Αρχική Σελίδα

2.1 Είσοδος χειριστή/εργαζόμενου ΚΥΔ στην πλατφόρμα
Για να μπορέσει να μπει ο χειριστής/εργαζόμενος ΚΥΔ στην πλατφόρμα απαραίτητη προϋπόθεση
είναι ο υπεύθυνος ΚΥΔ να το έχει εγγράψει σαν χειριστή/εργαζόμενο ΚΥΔ.
Στη συνέχεια ο χειριστής/εργαζόμενος ΚΥΔ θα πιστοποιηθεί χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς
κωδικούς “taxisnet”. Πιο συγκεκριμένα:
Βήμα 1: Ο χειριστής ΚΥΔ πατάει την επιλογή εισαγωγή μέσω “taxisnet”

Εικόνα 2: Επιλογή Εισαγωγής στην πλατφόρμα μέσω “taxisnet”

.
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Βήμα 2: Το σύστημα αυτομάτως τον ανακατευθύνει στην σελίδα που φαίνεται Εικόνα 3 και να εισάγει
τους προσωπικούς κωδικούς του πληροφοριακού συστήματος της ΓΓΠΣ “taxisnet”

Εικόνα 3: Εισαγωγή στην πλατφόρμα μέσω “taxisnet”

Βήμα 3: Εισάγοντας σωστούς κωδικούς το σύστημα αυτομάτως τον ανακατευθύνει στην σελίδα που
φαίνεται στην Εικόνα 4 στην οποία δίνει την συγκατάθεσή του να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά
στοιχεία του και το ΑΦΜ του για αυθεντικοποιηθεί του χρήστη.

Εικόνα 4: Έγκριση χρήσης των στοιχείων του χειριστής ΚΥΔ από την πλατφόρμα

Αφού αυθεντικοποιηθεί ο χρήστης και δώσει την συγκατάθεσή του τα στοιχεία του (π.χ.
Ονοματεπώνυμο) θα καταχωρηθούν στην πλατφόρμα.

.
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3 Δομή διεπαφής Πλατφόρμας
Η βασική δομή της διεπαφής της πλατφόρμας φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Στο αριστερό πάνω
άκρο φαίνεται το εικονίδιο για ενεργοποίηση του «Μενού Επιλογής» της πλατφόρμας. Στο πάνω
δεξιό τμήμα φαίνονται το εικονίδιο για επιλογή εξόδου από την πλατφόρμα καθώς και το όνομα του
χειριστή ΚΥΔ όπως τον έχει αναγνωρίσει η πλατφόρμα.

Εικόνα 5: Δομή Διεπαφής της Πλατφόρμας

Οι περισσότερες οθόνες που δείχνουν πίνακες (π.χ. με αιτήσεις) έχουν δυο επιπλέον εικονίδια:


Εικονίδιο Ανανέωσης. Οι φόρμες ανανεώνουν το περιεχόμενό τους αυτόματα σε τακτά
χρονικά διαστήματα. Για άμεση ανανέωση πατήστε στο εικονίδιο «Ανανέωση»



Πεδίο Αναζήτησης. Σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνει αναζήτηση στα περιεχόμενα της
φόρμας, εισάγετε τη λέξη, όνομα ή αριθμό που ψάχνετε στο πεδίο αναζήτησης και πατήστε
το εικονίδιο «Εύρεση».

3.1 Μενού Πλατφόρμας
Αν πατήστε στο εικονίδιο «Μενού Επιλογής» θα εμφανιστεί το μενού με τις εξής επιλογές:


Τηλεδιασκέψεις. Παρέχει πληροφορίες για τις τηλεδιασκέψεις που έχουν προγραμματιστεί
καθώς και ημερολόγιο για καλύτερη εποπτεία.



Αιτήματα. Παρέχει πληροφορίες για τα αιτήματα προς το ΚΥΔ ανάλογα με την κατάστασή
τους π.χ. νέα, υπό επεξεργασία, ολοκληρωμένα.



Δικαιούχοι. Παρέχει λίστα με τους δικαιούχους ΟΣΔΕ που έχουν κάνει αίτημα προς το ΚΥΔ.



Εργαζόμενοι. Παρέχει πληροφορίες για τους εργαζόμενους/χειριστές ΚΥΔ και δυνατότητα
εισαγωγής νέων εργαζομένων.

.
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Εικόνα 6: «Μενού Επιλογής» της πλατφόρμας

Στο πάνω μέρος του μενού υπάρχει ένα εικονίδιο απενεργοποίησης του μενού. Δίπλα σε κάθε πεδίο
του Μενού υπάρχει το εικονίδιο
αλλάζει σε

. Αν το πατήσετε ανοίγει το ανάλογο υπο-μενού και το εικονίδιο

.

Εικόνα 7: «Μενού Επιλογής» της πλατφόρμας με ενεργοποιημένα τα υπο-μενού

.
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3.2 Διαχείριση Δικαιούχων ΟΣΔΕ
Επιλέγοντας «Όλοι» στο υπό-μενού «Δικαιούχοι» εμφανίζεται λίστα με τους δικαιούχους ΟΣΔΕ
που έχουν κάνει αίτημα εξυπηρέτησης στο συγκεκριμένο ΚΥΔ.

3.3 Διαχείριση Χειριστών ΚΥΔ
Η διαχείριση των χειριστών ΚΥΔ γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο του ΚΥΔ όπως περιγράφεται στην
§7.3 Διαχείριση Εργαζομένων ΚΥΔ.

.
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4 Διαχείριση Αιτημάτων
Επιλέγοντας το υπό-μενού «Αιτήματα» υπάρχουν οι εξής επιλογές:


Νέα Αιτήματα



Υπό επεξεργασία



Διεκπεραιωμένες



Όλες

4.1 Νέα Αιτήματα προς ΚΥΔ
Η φόρμα «Νέα Αιτήματα» παρουσιάζει τα αιτήματα που έχει λάβει συνολικά το ΚΥΔ και δεν έχουν
ακόμα ανατεθεί σε κάποιο χειριστή ΚΥΔ. Στη φόρμα ο υπεύθυνος ΚΥΔ αναθέτει κάθε αίτημα σε ένα
χειριστή ΚΥΔ όπως αναλύεται στην παράγραφο §7.4 Νέα Αιτήματα προς ΚΥΔ.

4.2 Αιτήματα «Υπό επεξεργασία»
Η φόρμα «Υπό επεξεργασία» παρουσιάζει τα αιτήματα που είναι υπό επεξεργασία. Η φόρμα δίνει
τη δυνατότητα να δείτε τα αιτήματα που έχουν ανατεθεί σε εσάς ή όλα τα αιτήματα που έχουν
ανατεθεί στο συγκεκριμένο ΚΥΔ. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο τα αιτήματα
που έχουν ανατεθεί σε εσάς από τον υπεύθυνο ΚΥΔ.
Επίσης μπορείτε να κάνετε «Εύρεση» για να αναζητήσετε το αίτημα που θέλετε να επεξεργαστείτε.
Αν υπάρχουν περισσότερα από 10 αιτήματα αυτά εμφανίζονται σε διαδοχικές σελίδες.

Εικόνα 8: Φόρμα «Υπό Επεξεργασία» Αιτήματα προς το ΚΥΔ

Πατώντας το εικονίδιο «Άνοιγμα» εμφανίζεται η φόρμα που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα στην
οποία ο χειριστής ΚΥΔ έχει τις εξής επιλογές.
Βήμα 1: Έλεγχος δικαιολογητικών. Ελέγξτε τα δικαιολογητικά που έχει αποστείλει ο δικαιούχος
ΟΣΔΕ πατώντας το εικονίδιο «Άνοιγμα» δίπλα στα δικαιολογητικά. Για ευκολία τα δικαιολογητικά
εμφανίζονται σαν ένα ενιαίο αρχείο.
.
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Εικόνα 9: Φόρμα Επεξεργασία Αιτήματος

Βήμα 2: Έλεγχος Εξουσιοδότησης. Ελέγξτε την εξουσιοδότηση που έχει αποστείλει ο δικαιούχος
ΟΣΔΕ πατώντας το εικονίδιο «Άνοιγμα» δίπλα στην εξουσιοδότηση. Αν για οποιοδήποτε λόγο η
εξουσιοδότηση δεν είναι σωστή μπορείτε να τη διαγράψετε πατώντας το εικονίδιο «Καθαρισμός»
και είτε σε αυτή τη φάση αν σαν την έχει ήδη αποστείλει ο δικαιούχος με άλλο μέσο (π.χ. email) είτε
κατά την τηλεδιάσκεψη να ανεβάσετε και να αποθηκεύσετε ένα νέο αρχείο με την εξουσιοδότηση
πατώντας το πεδίο επιλογής αρχείου.
Βήμα 3: Σημειώσεις. Αν θέλετε να προσθέσετε κάποιες σημειώσει μπορείτε να τις γράψετε το
ανάλογο πεδίο κειμένου.
Βήμα 4: Ορισμός τηλεδιάσκεψης. Επιλέξτε πρώτα την ημέρα και μετά την ώρα που θέλετε να
ορίσετε τηλεδιάσκεψη με το συγκεκριμένο δικαιούχο και πατήστε στο εικονίδιο «Ορισμός». Το
αποτέλεσμα θα είναι να οριστεί μια τηλεδιάσκεψη με το συγκεκριμένο δικαιούχο ΟΣΔΕ και να του
σταλεί μια ειδοποίηση στην εφαρμογή για έξυπνο Mobile που θα περιέχει το σύνδεσμο για την
τηλεδιάσκεψη.
Βήμα 5: Αλλαγή Κατάστασης. Αφού κάνετε τις παραπάνω ενέργειες αλλάξτε την κατάσταση του
αιτήματος από «Υπό Επεξεργασία» σε «Έχει οριστεί τηλ/ψη».
Βήμα 6: Αποθήκευση. Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το αίτημα.
Το αποτέλεσμα θα είναι το αίτημα να πάψει να είναι στα αιτήματα «Υπό Επεξεργασία» και να μεταβεί
στα αιτήματα που έχει οριστεί τηλεδιάσκεψη.
Σημείωση 1: Αν το αίτημα θεωρείτε ότι δεν έχει ανατεθεί σωστά σε εσάς και πρέπει να ανατεθεί σε
κάποιον άλλο χειριστή ΚΥΔ, επιλέξτε στο πεδίο «Κατάσταση» την επιλογή «Δεν έχει ανατεθεί». Το
αίτημα θα επιστρέψει μετά την αποθήκευση στα «Νέα Αιτήματα».
Σημείωση 2: Αν το αίτημα δεν έχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, επιλέξτε στο πεδίο «Κατάσταση»
την επιλογή «Ακυρωμένη». Το αίτημα θα μπει σε κατάσταση ακύρωσης και θα σταλεί ειδοποίηση
στο δικαιούχο ΟΣΔΕ ότι πρέπει να ξαναστείλει την αίτησή του.
Σημείωση 3: Η αλλαγή κατάσταση είναι σημαντική για τη σωστή ιχνηλασιμότητα του αιτήματος.

.
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4.3 «Όλα» τα Αιτήματα
Η φόρμα «Όλα» παρουσιάζει όλα τα αιτήματα υποβολής δήλωσης ΟΣΔΕ που έχουν ανατεθεί στο
συγκεκριμένο ΚΥΔ. Η φόρμα δίνει τη δυνατότητα να δείτε και να επεξεργαστείτε τα αιτήματα που
έχουν ανατεθεί σε εσάς ή όλα τα αιτήματα που έχουν ανατεθεί στο συγκεκριμένο ΚΥΔ (χωρίς όμως
να δίνονται επιπλέον πληροφορίες). Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να δείτε και να
επεξεργαστείτε μόνο τα αιτήματα που έχουν ανατεθεί σε εσάς από τον υπεύθυνο ΚΥΔ.

Εικόνα 10: Φόρμα Εμφάνισης/Επεξεργασίας «Όλων» των αιτημάτων

4.4 «Διεκπεραιωμένα» Αιτήματα
Η φόρμα «Διεκπεραιωμένα» παρουσιάζει όλα τα αιτήματα υποβολής δήλωσης ΟΣΔΕ που έχουν
διεκπεραιωθεί από το συγκεκριμένο ΚΥΔ. Η φόρμα δίνει τη δυνατότητα να δείτε και να
επεξεργαστείτε τα αιτήματα που έχουν ανατεθεί σε εσάς ή όλα τα αιτήματα που έχουν ανατεθεί στο
συγκεκριμένο ΚΥΔ. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να δείτε πληροφορίες μόνο για τα αιτήματα
που έχουν διεκπεραιωθεί από εσάς.

.
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5 Διαχείριση Τηλεδιασκέψεων
Επιλέγοντας το υπό-μενού «Τηλεδιασκέψεις» υπάρχουν οι εξής επιλογές:


Προγραμματισμένες



Ημερολόγιο



Όλες

5.1 Προγραμματισμένες τηλεδιασκέψεις
Η φόρμα «Προγραμματισμένες» παρουσιάζει τις τηλεδιασκέψεις που έχουν οριστεί. Η φόρμα δίνει
τη δυνατότητα να δείτε τις τηλεδιασκέψεις που έχουν οριστεί από εσάς ή όλες τις τηλεδιασκέψεις
που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο ΚΥΔ. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επεξεργαστείτε και
να διεκπεραιώσετε μόνο τα αιτήματα που έχουν τηλεδιασκέψεις που έχουν οριστεί από εσάς.
Αν και οι τηλεδιασκέψεις παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά, μπορείτε να κάνετε «Εύρεση» για
να αναζητήσετε την τηλεδιάσκεψη που θέλετε να επεξεργαστείτε. Αν υπάρχουν περισσότερες από
10 αιτήσεις αυτές εμφανίζονται σε διαδοχικές σελίδες.

Εικόνα 11: Φόρμα «Προγραμματισμένες» Τηλεδιασκέψεις

Τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης στέλνεται αυτόματα υπενθύμιση στην
εφαρμογή ΚΥΔ Mobile του δικαιούχου ΟΣΔΕ, καθώς και νέο μήνυμα υπενθύμισης στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο του δικαιούχου ΟΣΔΕ. Σε κάθε περίπτωση σε αυτή τη φόρμα εμφανίζεται και το
τηλέφωνο του δικαιούχου, αν δεν συνδεθεί στην καθορισμένη ώρα.
Πατώντας το εικονίδιο «Έναρξη» εμφανίζεται μια νέα καρτέλα στον πλοηγό διαδικτύου (π.χ.
Chrome) και αρχίζει η τηλεδιάσκεψη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τηλεδιάσκεψη είναι
διαθέσιμες στο κεφάλαιο 6.
Σημείωση: Η τηλεδιάσκεψη είναι δυνατή ακόμα και σε διαφορετικό χρόνο από τον προκαθορισμένο.
Σε συνεννόηση με το δικαιούχο ΟΣΔΕ είναι δυνατή η έναρξη τηλεδιάσκεψης φτάνει να πατήσετε το
εικονίδιο «Έναρξη» και ο δικαιούχος ΟΣΔΕ να πατήσει την ειδοποίηση για τηλεδιάσκεψη.
Πατήστε το εικονίδιο «Άνοιγμα» για να επεξεργαστείτε την τηλεδιάσκεψη και την κατάσταση του
αιτήματος όπως φαίνεται στην παρακάτω παράγραφο.
.
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Επεξεργασία τηλεδιάσκεψης
Όπως φαίνεται από την Εικόνα 12, μέσω της φόρμας μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω ενέργειες:

Εικόνα 12: Φόρμα «Επεξεργασία Αιτήματος» κατά την Τηλεδιάσκεψη

Βήμα 1: Έλεγχος δικαιολογητικών. Ελέγξτε τα δικαιολογητικά (αν χρειαστεί) που έχει αποστείλει
ο δικαιούχος ΟΣΔΕ πατώντας το εικονίδιο «Άνοιγμα» δίπλα στα δικαιολογητικά.
Βήμα 2: Έλεγχος Εξουσιοδότησης. Ελέγξτε την εξουσιοδότηση που έχει αποστείλει ο δικαιούχος
ΟΣΔΕ (αν χρειαστεί) πατώντας το εικονίδιο «Άνοιγμα» δίπλα στην εξουσιοδότηση. Αν για
οποιοδήποτε λόγο η εξουσιοδότηση δεν είναι σωστή μπορείτε να τη διαγράψετε πατώντας το
εικονίδιο «Καθαρισμός». Σε αυτή την περίπτωση μην παραλείψετε να αποθηκεύσετε την
εξουσιοδότηση πατώντας το πεδίο επιλογής αρχείου.
Βήμα 3: Στοιχεία & αποδεικτικό τηλεδιάσκεψης. Καταγράψτε την έναρξη και τη λήψη της
τηλεδιάσκεψης.
Βήμα 4: Υποβολή δήλωσης & αλλαγή Κατάστασης. Αν κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης
καταθέσετε τη δήλωση, απαραιτήτως αποθηκεύστε το αποδεικτικό κατάθεσης. Στη συνέχεια αλλάξτε
την κατάσταση του αιτήματος από «Έχει οριστεί τηλ/ψη» σε «Ολοκληρωμένη».
Βήμα 5: Αποθήκευση. Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το αίτημα. Το αποτέλεσμα θα
είναι το αίτημα να πάψει να είναι στα αιτήματα «Προγραμματισμένες» για τηλεδιάσκεψη και να
μεταβεί στα αιτήματα που έχουν διεκπεραιωθεί .
Στο κάτω τμήμα της φόρμας, μπορείτε επίσης να:
 Να στείλετε Υπενθύμιση στο δικαιούχο ΟΣΔΕ για την τηλεδιάσκεψη
 Να κάνετε Αναβολή τηλεδιάσκεψης όπου το αίτημα θα επιτρέψει στα «Υπό Επεξεργασία»
αιτήματα
Σημείωση: Για την αποθήκευεση οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με την αιτηση ΟΣΔΕ
του δικαιούχου, το αποδεικτικό τηλεδιάσκεψης κλπ. ο χειριστής ΚΥΔ θα πρέπει να πάρει τη
συγκατάθεση του δικαιούχου ΟΣΔΕ. Επιβάλλεται να υπευθυμήσει στο δικαιούχο ότι ανά
πάσα στιγμή μπορεί να διαγράψει τα στοιχεία του και όλα τα αποδεικτικά από την

.
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πλατφόρμα μέσω της εφαρμογής ΚΥΔ mobile.

5.2 Δημιουργία αποδεικτικού τηλεδιάσκεψης
Σε αυτή την ενότητα παραθέτουμε ένα απλό τρόπο να δημιουργήσετε ένα στιγμιότυπο της οθόνης
του υπολογιστή σας.
Βήμα 1: Μόλις ολοκληρωθεί η επιλογή του αγροτεμαχίου στο χάρτη πατήστε το πληκτρολόγιο του
υπολογιστή το πλήκτρο Print Screen. Σε αρκετά πληκτρολόγια αναγράφεται σαν PrtScr. Εντούτοις
από υπολογιστή σε υπολογιστή μπορεί να διαφέρει. Προσέχουμε κατά τη στιγμή δημιουργίας του
στιγμιότυπου να είναι εμφανή:


Το αγροτεμάχιο που επιλέξαμε σε συνεργασία με το δικαιούχο ΟΣΔΕ



Ο δικαιούχος ΟΣΔΕ που είναι συνδεδεμένος στην τηλεδιάσκεψη (σε αυτό το σημείο μπορείτε
να ζητήσετε να ανοίξει την κάμερα του κινητού του αν είναι κλειστή)



Η ημερομηνία και ώρα της τηλεδιάσκεψης (συνήθως φαίνεται κάτω δεξιά στην οθόνη)

Βήμα 2: Ανοίξτε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων (π.χ. Ζωγραφική) και επιλέξτε από το μενού
του προγράμματος επεξεργασίας εικόνων «Επικόλληση».
Βήμα 3: Επιλέξτε από το μενού «Αρχείο» -> «Αποθήκευση ως» και επιλέξτε ένα αντιπροσωπευτικό
Όνομα Αρχείου (π.χ. το όνομα του δικαιούχου και ημερομηνία) και Τύπο Αρχείο (π.χ. .jpeg ή .png).
Για παράδειγμα: Παπαδόπουλος_06042020.jpeg
Βήμα 4: Αποθηκέψτε το αρχείο εικόνας στο πεδίο «Αποδεικτικό τηλεδιάσκεψης»
Σημείωση: Υπενθυμίζουμε ότι για την αποθήκευεση οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με
την αιτηση ΟΣΔΕ του δικαιούχου, το αποδεικτικό τηλεδιάσκεψης κλπ. ο χειριστής ΚΥΔ θα
πρέπει να πάρει την συγκατάθεση του δικαιούχου ΟΣΔΕ. Επιβάλλεται να υπευθυμήσει στο
δικαιούχο ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαγράψει τα στοιχεία του και όλα τα αποδεικτικά
από την πλατφόρμα μέσω της εφαρμογής ΚΥΔ mobile.

5.3 Ημερολόγιο
Η φόρμα «Ημερολόγιο» σας βοηθάει να βλέπετε τις προγραμματισμένες τηλεδιασκέψεις σας.

.
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Εικόνα 13: Φόρμα «Ημερολόγιο»

Επιλέγοντας μια τηλεδιάσκεψη ανοίγει η φόρμα επεξεργασίας τηλεδιάσκεψης που αναλύεται στην
παράγραφο «Επεξεργασία τηλεδιάσκεψης»

5.4 «Όλες» οι τηλεδιασκέψεις
Η φόρμα «Όλες» παρουσιάζει όλες τις τηλεδιασκέψεις που έχουν προγραμματιστεί ή έχουν
διεκπεραιωθεί από το συγκεκριμένο ΚΥΔ. Για τις τηλεδιασκέψεις που έχετε εσείς ορίσει:


Πατώντας το εικονίδιο «Άνοιγμα» μπορείτε να δείτε/επεξεργαστείτε λεπτομέρειες σχετικά με
το συγκεκριμένο αίτημα



Πατώντας το εικονίδιο «Έναρξη» μπορείτε να αρχίσετε την τηλεδιάσκεψη (ακόμα και αν δεν
είναι η προκαθορισμένη ώρα εφόσον ενημερώσετε και το δικαιούχο ΟΣΔΕ).

.
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6 Πλατφόρμα Τηλεδιάσκεψης/Ηλεκτρονικό Γκισέ
Η Ψηφιακή Πλατφόρμα αξιοποιεί την υποδομή τηλεδιάσκεψης Meet που φιλοξενείται από το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο meet.kyd.gov.gr. Η υποδομή τηλεδιάσκεψης Meet είναι
μια προηγμένη ψηφιακή πλατφόρμα που βασίζεται σε ανοιχτό κώδικα (Apache License) και
επιτρέπει:


Επικοινωνία με βίντεο και ήχο μεταξύ πολλών χρηστών



Συνδυασμό πολλαπλών συσκευών καθώς οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν τόσο μέσω
PC/Laptop όσο και μέσω κινητών τηλεφώνων/tablet Android



Ενσωμάτωση με την εφαρμογή ΚΥΔ Mobile, ώστε να μπορούν οι χρήστες να συμμετέχουν
στην προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσουν επιπλέον
εφαρμογές στο κινητό τους



Δυνατότητα κοινοποίησης της οθόνης ή μιας εφαρμογής μεταξύ των συμμετεχόντων.



Ασφάλεια στις επικοινωνίες, αφού ολόκληρη η τηλεδιάσκεψη φιλοξενείται σε υποδομή που
διαχειρίζεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όχι π.χ. το Skype ή άλλος πάροχος



Δυνατότητα απευθείας σύνδεσης μέσω κρυπτογραφημένου συνδέσμου,
συμμετέχοντες να έχουν παραχωρήσει επιπλέον στοιχεία π.χ. email



Δυνατότητα ανταλλαγής γραπτών διευκρινιστικών μηνυμάτων μεταξύ των συμμετεχόντων



Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον συνθηματικού για συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη



Κρυπτογραφημένη συνομιλία από άκρη σε άκρη (end-to-end)



Δυνατότητα μεταβολής της ποιότητας του μεταδιδόμενου βίντεο (για να μην καταναλώνεται
μεγάλο εύρος ζώνης), καθώς και θάμπωμα του φόντου για να μην παραβιάζεται η ιδιωτικότητα
των συμμετεχόντων.

χωρίς

οι

Με τη χρήση της πλατφόρμας Meet ο χειριστής ΚΥΔ και ο δικαιούχος ΟΣΔΕ μπορούν πραγματικά
να επικοινωνήσουν χωρίς περιορισμούς από το σπίτι τους.

6.1 Πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Meet
Την πρώτη φορά που ενεργοποιείται η εφαρμογή, θα ζητήσει από το χειριστή ΚΥΔ να την
εξουσιοδοτήσει ώστε να χρησιμοποιήσει το μικρόφωνο και την κάμερα του υπολογιστή. Συνιστάται η
παραχώρηση της εξουσιοδότησης.
Όπως φαίνεται από την Εικόνα 15 οι βασικές επιλογές της πλατφόρμας είναι:


Διαμοιρασμός Οθόνης/Εφαρμογής



Έναρξη/Παύση ανταλλαγής Μηνυμάτων



Έναρξη/Σίγαση μικροφώνου



Έναρξη/Παύση Βιντεοκάμερας



Αλλαγή διάταξης συμμετεχόντων/οθονών



Άλλες ρυθμίσεις



Εμφάνιση/Αλλαγή ποιότητας βίντεο

.
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Τέλος τηλεδιάσκεψης

Εικόνα 14: Ψηφιακή πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης Meet

Εικόνα 15: Βασικές επιλογές ελέγχου ψηφιακή πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης Meet

6.2 Κοινοποίηση οθόνης/εφαρμογής
Αφού αποκατασταθεί η σύνδεση με το δικαιούχο ΟΣΔΕ μπορείτε να ξεκινήσετε την επεξεργασία του
αιτήματος. Για καλύτερη συνεργασία η πλατφόρμα υποστηρίζει το διαμοιρασμό της οθόνης ή μιας
συγκεκριμένης εφαρμογής.
Βήμα 1: Ανοίξτε μια νέα καρτέλα στο πλοηγό (π.χ. chrome) και ξεκινήστε μια εφαρμογή γεω-

.
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πληροφορικών δεδομένων π.χ. google maps
Βήμα 2: Πατήστε το εικονίδιο «Διαμοιρασμός Οθόνης/Εφαρμογής». Στο παράθυρο που θα ανοίξει
επιλέξτε «Καρτέλα Chrome».
Βήμα 3: Στη συνέχεια επιλέξτε τη καρτέλα που θέλετε να κοινοποιήσετε και πατήστε κοινοποίηση.

Εικόνα 16: Βασικές επιλογές ελέγχου ψηφιακή πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης Meet

Βήμα 4: Στη συνέχεια εργάζεστε στο περιβάλλον της εφαρμογής γεω-πληροφορικών δεδομένων
σαν να ήσασταν στον ίδιο χώρο με τον δικαιούχο ΟΣΔΕ. Στην Εικόνα 17 φαίνεται η οθόνη του
χειριστή ΚΥΔ και στην Εικόνα 18 φαίνεται η οθόνη του κινητού του δικαιούχου ΟΣΔΕ.

Εικόνα 17: Χρήση google maps. Εμφάνιση από την οθόνη του χειριστή ΚΥΔ

.
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Εικόνα 18: Χρήση google maps. Εμφάνιση από την οθόνη του κινητού του δικαιούχου ΟΣΔΕ

Βήμα 5: Αφού ολοκληρωθεί η επιλογή του αγροτεμαχίου και γίνει η επισήμανση, προτείνεται να
δημιουργήσετε ένα πιστοποιητικό της τηλεδιάσκεψης, ως εξής:
5.1 Επιστρέψτε στην καρτελα chrome της τηλεδιάσκεψης
5.2 Αλλάξτε τη διάταξη των συμμετεχόντων πατόντας στο ανάλογο εικονίδιο
5.3 Πατήστε το print screen (PtrScr) στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή και ακολουθήστε τα
βήματα όπως περιγράφονται στην παράγραφο 5.2 Δημιουργία αποδεικτικού τηλεδιάσκεψης

Εικόνα 19: Αποδεικτικό τηλεδιάσκεψης

Βήμα 6: Τερματίστε την τηλεδιάσκεψη πατώντας το εικονίδιο
Σημαντική Σημείωση: Συστήνεται η τηλεδιάσκεψη να ολοκληρώνεται πατώντας το εικονίδιο
ολοκλήρωσης της τηλεδιάσκεψης (το κόκκινο κουμπί με το άσπρο τηλέφωνο) και όχι
κλείνοντας το παράθυρο πλοήγησης αλλιώς η τηλεδιάσκεψη ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί
σωστά και να απαιτηθεί τερματισμός της εφαρμογής μέσω του λειτουργικού συστήματος ή και
επανεκκίνηση του υπολογιστή.

.
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Σημείωση: Υπενθυμίζουμε ότι για την αποθήκευεση οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με
την αιτηση ΟΣΔΕ του δικαιούχου, το αποδεικτικό τηλεδιάσκεψης κλπ. ο χειριστής ΚΥΔ θα
πρέπει να πάρει την συγκατάθεση του δικαιούχου ΟΣΔΕ. Επιβάλλεται να υπευθυμήσει στο
δικαιούχο ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαγράψει τα στοιχεία του και όλα τα αποδεικτικά
από την πλατφόρμα μέσω της εφαρμογής ΚΥΔ mobile.

6.3 Άλλες ρυθμίσεις της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης
Σε αυτή την παράγραφο δίνονται μερικές επιπλέον ρυθμίσεις της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης
Ρύθμιση Βίντεο. Στη πάνω αριστερή γωνία του παραθύρου κάθε συμμετέχοντος στη
τηλεδιάσκεψης φαίνεται ένα εικονίδιο με 3 μπάρες που σχετίζεται με την ποιότητα της σύνδεσης στο
διαδίκτυο. Αν το εικονίδιο είναι:
o

Πράσινο: η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι καλή

o

Κίτρινο: η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι ικανοποιητική

o

Κόκκινο: η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι κακή

Αν η σύνδεση στο διαδίκτυο δεν είναι καλή, ενδέχεται η ποιότητα της επικοινωνίας (βίντεο και ήχος)
να μην είναι καλός. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπάλληλος ΚΥΔ ή ο δικαιούχος ΟΣΔΕ ή και οι δύο
μπορούν να σταματήσουν τη μετάδοση βίντεο πατώντας στο εικονίδιο με την βιντεοκάμερα.
Μια ενδιάμεση λύση είναι να μειώσετε την ποιότητα του βίντεο που μεταδίδεται. Η τυπική ποιότητα
είναι HD (High Definition) όπως φαίνεται στην Εικόνα 20. Για να μεταβάλλετε την ποιότητα του βίντεο
πατήστε τις 3 τελίτσες (Άλλες Ρυθμίσεις) και επιλέξτε «Manage Video quality». Για μια ικανοποιητική
σύνδεση στο διαδίκτυο η ποιότητα SD (Standard Definition) είναι συνήθως μια καλή επιλογή.

Εικόνα 20: Άλλες ρυθμίσεις τηλεδιάσκεψης

Θάμπωμα Φόντου. Για λόγους διατήρησης της ιδιωτικότητας πολλές φορές συνιστάται το θάμπωμα
του φόντου: πατήστε τις 3 τελίτσες (Άλλες Ρυθμίσεις) και επιλέξτε «Blur my background».
Σημείωση 1: Οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες και στο κινητό τηλέφωνο, οπότε μπορείτε
να ζητήσετε από τον δικαιούχο ΟΣΔΕ να προβεί σε αυτές αν το κρίνετε σκόπιμο.
Σημείωση 2: Για καλύτερη εμφάνιση στο κινητό του δικαιούχου ΟΣΔΕ, ζητήστε του να κρατά το
κινητό σε οριζόντια θέση αν το κρίνετε σκόπιμο.
.
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7 Ενέργειες Υπευθύνου ΚΥΔ
Η είσοδος στην Πλατφόρμα γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου http://kyd.gov.gr/

7.1 Ενεργοποίηση ΚΥΔ
Όλα τα πιστοποιημένα ΚΥΔ έχουν εισαχθεί στην πλατφόρμα. Εντούτοις η πρόσβαση έχει αποκλειστεί.
Για να μπορέσει ο υπεύθυνος ΚΥΔ να ενεργοποιήσει το ΚΥΔ θα πρέπει να κάνει την εξής διαδικασία:
Βήμα 1: Πατώντας το εικονίδιο «Είσοδος Χρήστη» μεταβαίνουμε στην σελίδα εισόδου ΚΥΔ στην
πλατφόρμα.

Εικόνα 21: Σελίδα Εισόδου ΚΥΔ στο Σύστημα

Βήμα 2: Πατώντας το σύνδεσμο «εδώ» (Εικόνα 24) μεταβαίνει στην παρακάτω σελίδα. Στη σελίδα
αυτή ο υπεύθυνος ΚΥΔ θα πρέπει να εισάγει το επίσημο email του ΚΥΔ.

Εικόνα 22: Σελίδα υπενθύμισης κωδικού πρόσβασης

.
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Βήμα 3: Η πλατφόρμα θα αποστείλει μήνυμα στο επίσημο email του ΚΥΔ που θα περιέχει ένα
Σύνδεσμο στο οποίο ο υπεύθυνος ΚΥΔ θα πατήσει για να μεταβεί στη σελίδα ανάκτησης/αλλαγής
κωδικών που φαίνεται στην Εικόνα 23.

Εικόνα 23: Σελίδα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης

Βήμα 4: Σε αυτή την οθόνη ο Υπεύθυνος ΚΥΔ θα πρέπει να εισάγει ένα νέο κωδικό πρόσβασης
συμβατό με την πολιτική για τους κωδικούς ασφαλείας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πιο συγκεκριμένα ο κωδικός
θα πρέπει να ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:








Πρέπει να έχουν μήκος τουλάχιστον 8 χαρακτήρων
Πρέπει να περιέχουν χαρακτήρες που ικανοποιούν 3 από τις 4 ακόλουθες κατηγορίες:
o Λατινικοί κεφαλαίοι χαρακτήρες (Α-Ζ)
o Λατινικοί μικροί χαρακτήρες (a-z)
o Ψηφία (0-9)
o Ειδικοί χαρακτήρες
Δεν πρέπει να περιέχουν περισσότερους από δύο διαδοχικούς ίδιους χαρακτήρες
Δεν πρέπει να είναι ίδιοι με την ταυτότητα των χρηστών (UserId) ή τα ονόματα των χρηστών
Πρέπει να αλλάζουν κάθε ενενήντα ημέρες
Πρέπει να είναι διαφορετικά από τα τελευταία τρία που έχουν χρησιμοποιήσει οι χρήστες

Βήμα 5: Αφού πατήσει το πλήκτρο «Επαναφορά Κωδικού» ο νέος κωδικός πρόσβασης θα
αποθηκευτεί στην πλατφόρμα και το ΚΥΔ θα ενεργοποιηθεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ο υπεύθυνος ΚΥΔ ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης μπορεί
να επαναλάβει την διαδικασία για να ανακτήσει νέο κωδικό.

7.2 Είσοδος Υπευθύνου ΚΥΔ
Αφού ενεργοποιήσει το ΚΥΔ, ο υπεύθυνος ΚΥΔ πάλι από την αρχική σελίδα έρχεται στη σελίδα που
φαίνεται στην Εικόνα 24.

.
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Εικόνα 24: Σελίδα Εισόδου στο Σύστημα

Για να σας επιτραπεί η είσοδος στην πλατφόρμα πρέπει:
1) Να εισάγει το Όνομα του χρήστη (το επίσημο email του ΚΥΔ)
2) Να εισάγει τον Κωδικό (όπως τον όρισε στη παράγραφο §7.1)
3) Να πατήσει το εικονίδιο «Είσοδος»

7.3 Διαχείριση Εργαζομένων ΚΥΔ
Επιλέγοντας το υπό-μενού «Εργαζόμενοι», ο υπεύθυνος ΚΥΔ έχει δύο επιλογές:
Α) Επιλέγοντας την επιλογή «Δημιουργία» από το υπο-μενού «Εργαζόμενοι» εμφανίζεται η φόρμα
εισαγωγής Εργαζομένων στα ΚΥΔ.. Για την εισαγωγή ενός νέου χειριστή ΚΥΔ, ο υπεύθυνος ΚΥΔ
θα πρέπει να εισαχθούν το ΑΦΜ του υπαλλήλου στο σύστημα.
Β) Επιλέγοντας «Όλοι» στο υπό-μενού «Εργαζόμενοι» εμφανίζονται τα στοιχεία για όλους τους
χειριστές του συγκεκριμένου ΚΥΔ. Επιλέγοντας έναν συγκεκριμένο εργαζόμενο είναι δυνατό να γίνει
τροποποίηση των στοιχείων του εργαζόμενου.

7.4 Νέα Αιτήματα προς ΚΥΔ
Η φόρμα «Νέα Αιτήματα» παρουσιάζει τα αιτήματα που έχει λάβει συνολικά το ΚΥΔ και δεν έχουν
ακόμα ανατεθεί σε κάποιο χειριστή ΚΥΔ. Στη φόρμα φαίνεται ο εξαψήφιος κωδικός που έχει πάρει
ο δικαιούχος ΟΣΔΕ καθώς και αν έχει αποσταλεί εξουσιοδότηση ή όχι. Σε περίπτωση που έχει δοθεί
εξουσιοδότηση εμφανίζεται ένα πράσινο σύμβολο, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Σημαντική Σημείωση: Ο έλεγχος εξουσιοδότησης αφορά μόνο αν ο δικαιούχος ΟΣΔΕ έχει
αποστείλει κάποιο αρχείο στο ανάλογο πεδίο με χρήση της εφαρμογής ΚΥΔ Mobile. Ο χειριστής
ΚΥΔ σε επόμενο στάδιο θα πρέπει να ελέγξει ότι η εξουσιοδότηση είναι σωστή.

.
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Εικόνα 25: Φόρμα «Νέα Αιτήματα» προς το ΚΥΔ

Δεξιά από κάθε νέο αίτημαυπάρχει ένα πεδίο λίστας που περιλαμβανει τα ονόματα όλων των
εργαζομένων/χειριστών ΚΥΔ όπως έχουν εισαχθεί από το υπέυθυνο ΚΥΔ.
Από τη λίστα των εργαζομένων/χειριστών ΚΥΔ, ο υπεύθυνος ΚΥΔ επιλέγει εκείνον στον οποίο θα
ανατεθεί το αίτημα.
Από τη στιγμή που ένα αίτημα ανατεθεί σε κάποιο χειριστή ΚΥΔ, το αίτημα περνάει στην
αποκλειστική ευθυνη του συγκεκριμένου χειριστή, εκτός και αν ο χειριστής κατά τη διάκρεια της
επεξεργασίας την επιστρέψει σε κατάσταση «Δεν έχει ανατεθεί».

.
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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

