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1. Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων – 
Εφαρμογή Διαχείρισης (ΚΣΗΔΕ-ΕΔ) 

 

Σκοπός της πλατφόρμας είναι πρωτίστως η έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών (ΨΠ) για τους 
υπαλλήλους του ελληνικού Δημοσίου. Για τον σκοπό αυτό, υπάρχει η πρόβλεψη δημιουργίας 
συγκεκριμένων ρόλων στο σύστημα, μέσα από εύχρηστες φόρμες και πρόσθετη ασφάλεια σε 
κάθε βήμα. Οι ρόλοι αυτοί είναι: 

1. Αρχή εγγραφής 
2. Επόπτες 
3. Διαχειριστές Ψηφιακών Πιστοποιητικών (στο εξής ΔΨΠ) 
4. Διαχειριστές ΣΗΔΕ (στο εξής Δ-ΣΗΔΕ) 
5. Χρήστες (ή δικαιούχοι ΨΠ) 

 

Όλοι οι παραπάνω ρόλοι, πλην του απλού χρήστη (αρ. 5 στην παραπάνω λίστα), έχουν 
διαχειριστικό ρόλο και για την είσοδό τους στο σύστημα απαιτείται μηχανισμός πρόσβασης δύο 
παραγόντων (Two-Factor-Authentication – 2FA) όπως επεξηγείται στην επόμενη ενότητα. 

  

1.1  Προαπαιτούμενα 
 

Ο αναγνώστης καλείται προτού διαβάσει το συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης, να έχει εκ των 
προτέρων διαβάσει και κατανοήσει την σχετική εγκύκλιο 25321 ΕΞ 2020/15-9-2020 (ΑΔΑ: 
ΩΣΒΒ46ΜΤΛΠ-ΡΥ1) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨΔ). Το παρόν αποτελεί 
εγχειρίδιο χρήσης και όχι εγχειρίδιο διαδικασιών, περιγράφει δηλαδή το περιβάλλον διεπαφής 
και τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των ΨΠ. 

Η πλατφόρμα διαχειρίζεται μια εικονική δεντρική δομή (ψηφιακό ιδεατό οργανόγραμμα) της 
Ελληνικής Κυβέρνησης με πλήρη ανάπτυξη των Υπουργείων, Φορέων, Οργανικών Μονάδων και 
Ανεξάρτητων Αρχών της Κεντρικής Κυβέρνησης. H Αρχικοποίηση του οργανογράμματος αυτού 
έγινε με βάση στοιχεία σε ψηφιακή μορφή που δόθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή και τα οποία 
προήλθαν από το σύστημα της Απογραφής,  

Για την ευκρινή εμφάνιση των στοιχείων και την σωστή λειτουργία της πλατφόρμας, απαιτείται 
η χρήση σύγχρονου σταθμού εργασίας με περιηγητή ιστοσελίδων (προτείνεται Google Chrome, 
Firefox πρόσφατων εκδόσεων). Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να λαμβάνει τον κωδικό 
μας χρήσης (OTP) μέσω συσκευής κινητού τηλεφώνου, απαιτείται η ύπαρξη  έξυπνου κινητού 
τηλεφώνου στην οποία θα εγκατασταθεί εφαρμογή ανάγνωσης QR κωδικού. 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A3%CE%92%CE%9246%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A0-%CE%A1%CE%A51
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A3%CE%92%CE%9246%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A0-%CE%A1%CE%A51
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Σημείωση: Για Android προ της έκδοσης v.8 και για IΟS προ της έκδοσης v.11 απαιτείται η χρήση 
QR scanner τρίτου κατασκευαστή.  Το QR Code είναι model 2.  

Ο χρήστης πρέπει επίσης να διαθέτει επιχειρησιακό email μοναδικής πρόσβασης (δηλαδή το 
email να είναι προσβάσιμο μόνο από τον κάτοχό του και να μην το μοιράζεται με άλλους). Ο 
λόγος είναι ότι η χρήση ΨΠ απαιτεί από το κανονιστικό πλαίσιο και την κείμενη νομοθεσία την 
χρήση αυθεντικοποίησης με δύο διαφορετικούς τρόπους ή παράγοντες (Two-Factor-
Authentication – 2FA). Ο πρώτος τρόπος είναι ένας μυστικός κωδικός που ορίζεται από τον 
χρήστη κατά την διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού, ενώ ο δεύτερος 
τρόπος είναι ένας κωδικός μιας χρήσης (One Time Password – OTP) που είτε δημιουργείται μέσω 
εφαρμογής που εγκαθίσταται σε κινητό τηλέφωνο, ή παραλαμβάνεται μέσω email. 

Οι χρήστες της εφαρμογής που έχουν διαχειριστικούς ρόλους (όπως αναφέρθηκε στην 
προηγούμενη ενότητα), αυθεντικοποιούνται επίσης με μηχανισμό Τwo Factor Authentication 
(2FA). Για την είσοδό τους στην εφαρμογή, επιπλέον του κωδικού πρόσβασης που ορίζεται, 
παραλαμβάνουν και κωδικό μίας χρήσης μέσω SMS στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλωθεί κατά 
την διάρκεια ορισμού τους στην πλατφόρμα. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να δηλωθεί ο 
σωστός αριθμός κινητού τηλεφώνου. 

Οι χρήστες της εφαρμογής που δεν έχουν διαχειριστικούς ρόλους, αυθεντικοποιούνται με τη 
χρήση των κωδικών εισόδου στο σύστημα TaxisΝet.  

Η πλατφόρμα ΚΣΗΔΕ-ΕΔ προβάλλει και ενισχύει τον ρόλο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, 
δηλαδή η επικοινωνία και ενημέρωση των χρηστών της εφαρμογής γίνεται με  χρήση του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό γίνεται για δυο λόγους. Πρώτον το ευρωπαϊκό κανονιστικό 
πλαίσιο έκδοσης ΨΠ απαιτεί την καταγραφή των βημάτων έκδοσης ΨΠ και την συνεχή 
ενημέρωση του χρήστη, και  δεύτερον η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι η πλέον αποδοτική όταν 
οι χρήστες της εφαρμογής βρίσκονται σε απομακρυσμένους φυσικούς χώρους  ο ένας από τον 
άλλον. 

Οι χρήστες της πλατφόρμας είναι  στην πλειονότητά τους οι δικαιούχοι ΨΠ. Οι συγκεκριμένοι 
χρήστες με βάση την εγκύκλιο έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο, να εκτελέσουν τις απαραίτητες 
ενέργειες για την ταυτοποίησή τους από τους ΔΨΠ, να αποδεχτούν τους όρους χρήσης των ΨΠ 
και να επιλέξουν το user id και τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα απομακρυσμένων 
εγκεκριμένων ψηφιακών υπογραφών ώστε να μπορούν στην συνέχεια να υπογράφουν 
ψηφιακά έγγραφα. Ο ρόλος δηλαδή του δικαιούχου ΨΠ είναι πολύ απλός και πολύ 
συγκεκριμένος. 

Με βάση όμως πάλι την εγκύκλιο, υπάρχουν και αναβαθμισμένοι ρόλοι για μικρότερο πλήθος 
χρηστών που σχετίζονται με την έννοια του φορέα. Πιο συγκεκριμένα ο Επόπτης διαχειρίζεται 
την δομή  του φορέα για τον οποίον έχει οριστεί υπεύθυνος και επιλέγει τον ΔΨΠ για τον φορέα, 
ενώ ο ΔΨΠ είναι αυτός που επιλέγει και ταυτοποιεί τους χρήστες ΨΠ. Δηλαδή από την άποψη 
του φορέα, ο Επόπτης αποτελεί το οργανωτικό μέλος και ο ΔΨΠ  το επιχειρησιακό μέλος.  
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Η Αρχή Εγγραφής αποτελείται από στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨΔ) με 
αυξημένες αρμοδιότητες που αποτελούν την κεντρική ομάδα διαχείρισης και συντονισμού των 
Εποπτών και των ΔΨΠ σε όλα τα Υπουργεία και τις Ανεξάρτητες Αρχές. Όσοι χρήστες της 
εφαρμογής είναι δικαιούχοι ΨΠ, υπόκεινται σε διαδικασία ταυτοποίησης με συγκεκριμένη 
διαδικασία που περιγράφεται πλήρως στην εγκύκλιο. Οι Επόπτες και οι ΔΨΠ υπόκεινται επίσης 
σε διαδικασία ταυτοποίησης προκειμένου να εκδοθεί και γι’ αυτούς ψηφιακό πιστοποιητικό. Οι 
Επόπτες είναι χρήστες που διαχειρίζονται την δομή και το οργανόγραμμα ενός οργανισμού, οι 
ΔΨΠ είναι οι χρήστες που ταυτοποιούν  τους δικαιούχους ΨΠ. Επιπλέον υπάρχουν και οι ΔΣΗΔΕ 
που είναι οι τεχνικά υπεύθυνοι υποστήριξης του συστήματος ΣΗΔΕ στον κάθε φορέα. 

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για χρήση από διαφορετικούς ρόλους. Στον παρακάτω πίνακα 
απεικονίζεται η πρόσβαση πλοήγησης με βάσει τους ρόλους.  

Ρόλος Επιλογές στο Μενού Πλοήγησης Σχόλια 

Αρχή Εγγραφής 

 

 
 

 

 
Επόπτης 

 

 

 

 
ΔΨΠ 
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Ρόλος Επιλογές στο Μενού Πλοήγησης Σχόλια 

 
Χρήστες ή δικαιούχοι ΨΠ  Περιορισμένη πρόσβαση   

ΔΣΗΔΕ 

Ο ρόλος ΔΣΗΔΕ έχει σκοπό την 
συμπλήρωση τεχνικού 
ερωτηματολογίου για το 
υφιστάμενο ΣΗΔΕ του Φορέα για 
τον οποίο ορίζεται. Παράλληλα 
υποστηρίζει σε πρώτο επίπεδο 
τους χρήστες του φορέα του σε 
θέματα που αφορούν το τοπικό 
ΣΗΔΕ ή το ΣΗΔΕ-Φ . Ο ρόλος δεν 
εμπλέκεται στην έκδοση 
Ψηφιακών Πιστοποιητικών.  
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1.2  Σύνδεση 
 

Η πλατφόρμα ΚΣΗΔΕ-ΕΔ είναι προσβάσιμη στην διεύθυνση : 

https://register.mindigital-shde.gr/  

Σε αυτή μπορούν να εισέλθουν οι χρήστες που έχουν διαχειριστικό ρόλο (αρ. 1-4 όπως 
αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα). 

Ο ορισμός των χρηστών γίνεται ιεραρχικά, ξεκινώντας από τα μέλη της Αρχής Εγγραφής τα οποία 
ορίζονται κατά την αρχικοποίηση του συστήματος, τα οποία στην συνέχεια ορίζουν τους 
Επόπτες των Φορέων του 1ου ιεραρχικού επιπέδου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές Κεντρικής 
Κυβέρνησης) και αυτοί με τη σειρά τους ορίζουν τους ΔΨΠ και τους ΔΣΗΔΕ των Φορέων καθώς 
και τους Επόπτες του αμέσως επόμενου ιεραρχικά επιπέδου κοκ. Ο τρόπος ορισμού των ρόλων 
αυτών και των κωδικών πρόσβασης στους λογαριασμούς τους, παρουσιάζεται στις επόμενες 
ενότητες.  

Οθόνη εισόδου στην πλατφόρμα: 

 

Για την ασφαλή είσοδο στο σύστημα απαιτείται το υπηρεσιακό email και ένας κωδικός 
πρόσβασης ο οποίος προσδιορίζεται κατά την διάρκεια ορισμού του χρήστη. Επιπλέον του 
κωδικού αυτού θα απαιτηθεί και κωδικός μίας χρήσης (OTP) που παραλαμβάνεται μέσω SMS 
στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη που δηλώθηκε κατά τον ορισμό του χρήστη στην πλατφόρμα.  
Η μέγιστη διάρκεια χρήσης του κωδικού αυτού είναι δύο (2) λεπτά.  Εάν παρέλθει ο μέγιστος 

https://register.mindigital-shde.gr/
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χρόνος χρήσης ή εάν ο χρήστης εισάγει λανθασμένο κωδικό, θα αποσταλεί αυτόματα από το 
σύστημα νέο SMS στο κινητό του. 
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2. Αρχή εγγραφής (ΑΕ) 
 

Στο αντίστοιχο εδάφιο της εγκυκλίου περιγράφονται συγκεκριμένα οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις 
της ΑΕ. Τα στελέχη με τον ρόλο ΑΕ έχουν εποπτικό ρόλο.  Σε επίπεδο εφαρμογής, στην ΑΕ 
προσφέρονται οι κάτωθι λειτουργικότητες.   

 

2.1  Ορισμός επόπτη 
 

Από το μενού «Ο φορέας μου», το στέλεχος της Αρχής Εγγραφής μπορεί να ορίσει έναν Επόπτη 
για Υπουργεία ή Ανεξάρτητες Αρχές (δηλαδή στο αμέσως κατώτερο επίπεδο). 

 

Επιλέγει το tab «Εποπτευόμενοι Φορείς». 

 

Επιλέγει το πράσινο κουμπί  δίπλα στον φορέα για τον οποίο θέλει να ορίσει επόπτη  

 

Οδηγείται στην οθόνη συμπλήρωσης στοιχείων: 
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Στο τέλος της παραπάνω οθόνης, υπάρχει επίσης και checkbox μέσω του οποίου καθορίζεται 
(από τον χρήστη της Αρχής Εγγραφής ή  από τον Επόπτη εποπτευόμενου Φορέα) εάν ο 
οριζόμενος  επόπτης θα  έχει τη δυνατότητα να ορίσει τον εαυτό του και σαν ΔΨΠ.  

Στη συνέχεια πληκτρολογεί τον ΑΦΜ του δημοσίου υπαλλήλου (του υποψηφίου Επόπτη 
δηλαδή) και το σύστημα πραγματοποιεί αναζήτηση στη βάση της Απογραφής.  
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Αν ο ΑΦΜ αυτός αντιστοιχεί σε Δημόσιο Υπάλληλο, τότε μπορεί να προχωρήσει, και τα στοιχεία 
του υπαλλήλου (Όνομα και Επώνυμο) ανακτώνται από το Σύστημα της Απογραφής και 
συμπληρώνονται αυτόματα. Τα υπόλοιπα στοιχεία επικοινωνίας του Επόπτη είναι υποχρεωτικά 
και θα πρέπει να καταχωρηθούν. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ορθότητα των στοιχείων  
ιδιαίτερα όσον αφορά στο email και το τηλέφωνο, μιας και δεν υπάρχει τρόπος επαλήθευσης 
αυτών. 

Στην περίπτωση που ο ΑΦΜ είναι λανθασμένος ή δεν αντιστοιχεί σε δημόσιο υπάλληλο, τότε 
με βάση την εγκύκλιο, η διαδικασία δεν προχωρά και επιστρέφεται μήνυμα σφάλματος: 

 

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων και την επιλογή «Προσθήκη», δημιουργείται 
λογαριασμός Επόπτη για τον συγκεκριμένο χρήστη στην Εφαρμογή Διαχείρισης. Ο 
χρήστης/Επόπτης θα λάβει δύο διακριτά emails στην ηλεκτρονική διεύθυνση που 
καταχωρήθηκε στο προηγούμενο βήμα.   

Ο χρήστης/Επόπτης για να συνεχίσει θα πρέπει να εισέλθει στην εφαρμογή ηλεκτρονικής  
αλληλογραφίας που χρησιμοποιεί (εκτός ΚΣΗΔΕ-ΕΔ) και να διαβάσει το email που έλαβε στον 
φάκελο εισερχομένων. Σ’ αυτό το email,   παρέχεται ένας σύνδεσμος (link) ενεργοποίησης του 
λογαριασμού του στην εφαρμογή. 
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Στην περίπτωση που ο χρήστης κάνει ενεργοποίηση του λογαριασμού, τότε αυτόματα λαμβάνει 
ένα δεύτερο email με έναν αρχικό προσωρινό κωδικό πρόσβασης. 

 

 

Στη συνέχεια, ο χρήστης που έχει οριστεί ως Επόπτης, εισέρχεται στην Εφαρμογή Διαχείρισης 
με τα στοιχεία που του απεστάλησαν στο παραπάνω email. Είναι υποχρεωτικό για λόγους 
ασφαλείας να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης την πρώτη φορά που θα συνδεθεί, και εν συνεχεία 
να αποσυνδεθεί και να συνδεθεί εκ νέου. 

 

2.2  Επεξεργασία Στοιχείων Φορέων 
 

Στο μενού «Ο φορέας μου», το στέλεχος της ΑΕ επιλέγει το κουμπί edit / επεξεργασίας δίπλα 
στον φορέα για τον οποίο θέλει να ορίσει το πλήθος πιστοποιητικών μόνο στο παρακάτω 
ιεραρχικό επίπεδο: 

 

Οδηγείται στην οθόνη επεξεργασίας και στο πεδίο «Συνολικός αριθμός πιστοποιητικών» εισάγει 
τον επιθυμητό αριθμό.  
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2.3  Επεξεργασία στοιχείων χρηστών φορέα / Αντικατάσταση χρηστών. 
 

Οι χρήστες της ΑΕ έχουν την δυνατότητα να αντικαταστήσουν ή να επεξεργαστούν τους Επόπτες 
/ ΔΣΗΔΕ / ΔΨΠ ενός φορέα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παρακάτω οθόνης η οποία βρίσκεται 
στο tab «Εποπτευόμενοι φορείς» και είναι προσβάσιμη τόσο από τους χρήστες της Αρχής 
Εγγραφής όσο και από τους επόπτες. Πατώντας το εικονίδιο «Πληροφορίες» εμφανίζεται το 
παράθυρο που περιέχει τις επιλογές «Επεξεργασία στοιχείων» και «Αφαίρεση»  (Τα αντίστοιχα 
highlighted σημεία ). 
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2.4  Παρακολούθηση έκδοσης ΨΠ και ενεργειών χρηστών. 
 

Οι χρήστες της ΑΕ έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης του ιστορικού έκδοσης ΨΠ καθώς 
και την παρακολούθηση ενεργειών ( logins – logouts ) των χρηστών της εφαρμογής. Πρόσβαση 
στα παραπάνω δίδεται μέσα από τις παρακάτω οθόνες,  

 

 Η επιλογή με το μολύβι και το κόκκινο περίγραμμα στο πάνω μέρος της οθόνης, οδηγεί στην 
οθόνη των logs του συστήματος όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (η κατηγοριοποίηση 
γίνεται ανά ημέρα), 
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H επιλογή με το βελάκι και το κόκκινο περίγραμμα στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης, 
οδηγεί στην οθόνη καταγραφής ενεργειών (login / logout) των χρηστών: 
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2.5  Αναζήτηση φορέων. 
 

Οι χρήστες με ρόλο ΑΕ μπορούν να κάνουν αναζήτηση μεταξύ των φορέων. Για την διευκόλυνση 
της διαδικασίας αυτής υπάρχουν κάποια φίλτρα αναζήτησης όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα  

 

Στο παραπάνω παράδειγμα έχουμε πραγματοποιήσει αναζήτηση με τα εξής κριτήρια, 

• «φορείς που, EXOYN  ΕΠΟΠΤΗ και ΕΧΟΥΝ ΔΨΠ»  

Με ανάλογη λογική μπορούμε να ψάξουμε και φορείς οι οποίοι υπάγονται σε κάποιον 
συγκεκριμένο αρχικό φορέα μέσω του φίλτρου «Εποπτεύων φορέας».  

 

2.6  Διαχείριση λίστας επιτρεπτών Email domains (White list)  
 

Οι χρήστες της ΑΕ έχουν την δυνατότητα να προσθέσουν Email domains τα οποία θα 
συμπεριληφθούν στην Whitelist της εφαρμογής. Αυτό επιτυγχάνεται με την οθόνη που φαίνεται 
παρακάτω στην οποία μεταβαίνουμε επιλέγοντας «Email whitelist» : 
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Για να προσθέσουμε νέα εγγραφή ενός email domain επιλέγουμε το κίτρινο εικονίδιο με τον 
σταυρό (+). Αντίστοιχα για την διαγραφή ενός domain από την whitelist επιλέγουμε το 
αντίστοιχο κόκκινο εικονίδιο. 

Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης email συμπληρώνοντας τα κατάλληλα φίλτρα αναζήτησης. 

 

2.7  Στατιστικά στοιχεία έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών 
 

Οι χρήστες της αρχής εγγραφής έχουν πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία των ενεργών, και μη, 
ψηφιακών πιστοποιητικών.  

Στις παρακάτω εικόνες βλέπουμε τα προαναφερθέντα στατιστικά σε μορφές γραφημάτων,
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s

 

 

2.8  Κατάλογος χρηστών 
 

Οι χρήστες με ρόλο ΑΕ, μπορούν να δουν αναλυτική κατάσταση με τους χρήστες που έχουν οριστεί στα 
διάφορα συστήματα του έργου ΚΣΗΔΕ. 

Στο μενού «Κατάλογος Χρηστών» εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη 
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Εδώ υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης χρήστη βάση ονόματος αλλά και βάση φορέα. 

Επίσης για κάθε χρήστη, διακρίνεται αν έχει δικαίωμα για κάθε εφαρμογή. 

Το μπλε κουμπί που φαίνεται κάτω από την κατηγορία «ΨΠ» οδηγεί στην καρτέλα ψηφιακού 
πιστοποιητικού του εκάστοτε χρήστη. 

Αντίστοιχα το εικονίδιο που θα υπήρχε κάτω από τις κατηγορίες ΚΣΗΔΕ και ΚΣΗΔΕ - ΕΔ, οδηγεί στην 
επεξεργασία στοιχείων χρήστη για τα αντίστοιχα συστήματα. 

 

3. Επόπτης  
Στο αντίστοιχο εδάφιο της εγκυκλίου περιγράφονται συγκεκριμένα οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις 
του Επόπτη. Γενικά ο ρόλος του Επόπτη επιτρέπει τα παρακάτω: 

• Ορίζει —αποκλειστικά για τον φορέα του— Διαχειριστές Ψηφιακών Πιστοποιητικών 
(ΔΨΠ) 

• Ορίζει —αποκλειστικά για τον φορέα του—  Διαχειριστές ΣΗΔΕ (ΔΣΗΔΕ). 
• Για κάθε εποπτευόμενο φορέα (υποφορέα) αποκλειστικά του αμέσως παρακάτω 

ιεραρχικού επιπέδου (single level), με βάση το οργανόγραμμα, ορίζει κάποιον Επόπτη. 
• Μπορεί να δημιουργεί εικονικούς υποφορείς, για καλύτερη ομαδοποίηση των 

υποφορέων και αποτελεσματικότερη διαχείριση των δικαιούχων, αν είναι πολλοί. 
Σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι αποκλειστικά και μόνο η καλύτερη οργάνωση της 
εργασίας του Επόπτη.  

• Ορίζει – αποκλειστικά για τους υποφορείς του Φορέα στον οποίο έχει οριστεί ως 
Επόπτης - , τον αριθμό των ΨΠ που θα διανεμηθούν 
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Π.χ. οι Περιφέρειες και οι Δήμοι στο ΥΠΕΣ εμφανίζονται στο ίδιο επίπεδο. Ο Επόπτης μπορεί να 
δημιουργήσει έναν υποφορέα «Τοπική Αυτοδιοίκηση», που θα περιλαμβάνει και τα δύο. 

 

3.1  Ορισμός ΔΨΠ 
 

Ο Επόπτης επιλέγει «Ο φορέας μου > Υπεύθυνο προσωπικό > Προσθήκη διαχειριστή ψηφιακών 
πιστοποιητικών» 

 

Ο Επόπτης επιλέγει το κουμπί «Προσθήκη διαχειριστή ΨΠ». 

Στη συνέχεια, οδηγείται στην οθόνη συμπλήρωσης στοιχείων όπου υπάρχουν δύο επιλογές.  
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Εάν ο Επόπτης αποφασίσει να είναι ο ίδιος και ΔΨΠ (δηλαδή ο ίδιος δημόσιος υπάλληλος να 
έχει διπλό ρόλο στο ΣΗΔΕ), τότε επιλέγει το κουμπί “Συμπλήρωση Προσωπικών μου Στοιχείων” 
και προ συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα τα στοιχεία. 

Εάν ο Επόπτης αναθέσει τον ρόλο του ΔΨΠ σε άλλο δημόσιο υπάλληλο του ιδίου φορέα, τότε 
συμπληρώνει μόνο το ΑΦΜ στο αντίστοιχο πεδίο και επιλέγει το κουμπί της «Αναζήτησης»  
(εικονίδιο Μεγεθυντικού Φακού). 

Διευκρινίζεται ότι όλα τα παραπάνω πεδία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.  

Και στις δύο περιπτώσεις, στο τέλος επιλέγει «Προσθήκη» και στον χρήστη εμφανίζεται το 
αντίστοιχο pop-up. 
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Εάν ο Επόπτης επιλέξει το κουμπί “Δημιουργία”, τότε ο υποψήφιος ΔΨΠ λαμβάνει σχετικό 
ηλεκτρονικό μήνυμα για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του στην εφαρμογή: 

 

 

Με το αντίστοιχο πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ο νέος χρήστης που θα αποκτήσει 
τον ρόλο του ΔΨΠ βλέπει το παρακάτω μήνυμα που περιέχει το σύνδεσμο (link) ενεργοποίησης 
και είναι ενεργό για 5 ημερολογιακές ημέρες. 

Σημείωση 1: Ο σύνδεσμος ενεργοποίησης, δεν περιέχει τον κωδικό πρόσβασης που 
αποστέλλεται με ξεχωριστό email για λόγους ασφαλείας. 

Σημείωση 2: Στην περίπτωση που ο Επόπτης αποκτά ο ίδιος και τον ρόλο του ΔΨΠ, δεν 
αποστέλλεται ξεχωριστό email με κωδικό πρόσβασης 
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Σημείωση: Η παρακάτω εικόνα δείχνει και το δεύτερο email που λαμβάνει ο νέος χρήστης που 
περιέχει μόνο τoν κωδικό πρόσβασης (password) με βάση την σημείωση 2 προηγουμένως 

 

Εάν ο χρήστης είναι ο ίδιος Επόπτης και ΔΨΠ, επιλέγοντας το σύνδεσμο ενεργοποίησης μέσα 
από το σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εμφανίζεται η αντίστοιχη σελίδα στον  
περιηγητή ιστοσελίδων. 
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Εάν ο νέος χρήστης, υποψήφιος για το ρόλο του ΔΨΠ, δεν είναι ταυτόχρονα Επόπτης, τότε θα 
πρέπει να καταχωρήσει τα στοιχεία εισόδου (που έχει ήδη λάβει στα δύο προηγούμενα emails) 
ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί σαν χρήστης και θα λάβει αντίστοιχο email όπως και στην 
προηγούμενη περίπτωση (του Επόπτη που έχει και το ρόλο του ΔΨΠ).  

Με την επιλογή «Αποδέχομαι», ο χρήστης αποκτά τον ρόλο του ΔΨΠ και του εμφανίζεται και το 
αντίστοιχο μήνυμα επιβεβαίωσης. 

 

Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. 
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3.2  Ορισμός ΔΣΗΔΕ 
 

Με την επιλογή Ο φορέας μου > Υπεύθυνο προσωπικό> Προσθήκη διαχειριστή ΣΗΔΕ 

 

 

Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί «Προσθήκη διαχειριστή ΣΗΔΕ». 

 

 

Ο Επόπτης πατά στο κουμπί «Προσθήκη διαχειριστή ΣΗΔΕ». 

Στη συνέχεια, οδηγείται στην οθόνη συμπλήρωσης στοιχείων όπου υπάρχουν δυο επιλογές: είτε 
να κάνει τον εαυτό του ΔΣΗΔΕ (δηλαδή να έχει επιπλέον και αυτό το ρόλο) επιλέγοντας 
«Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων), είτε να εισάγει το ΑΦΜ του υπαλλήλου τον οποίο 
επιθυμεί να ορίσει ως Διαχειριστή ΣΗΔΕ και πατώντας στο εικονίδιο του Μεγεθυντικού Φακού 
να εμφανίσει τα στοιχεία του. 
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Επιλέγοντας το πλήκτρο «Προσθήκη» , η εφαρμογή εμφανίζει το κάτωθι pop-up παράθυρο:

 

Συνεχίζοντας ο χρήστης και επιλέγοντας το πλήκτρο «Δημιουργία», ο υπάλληλος που θα του 
ανατεθεί ο ρόλος ΔΣΗΔΕ,  θα λάβει στο email του το παρακάτω ηλεκτρονικό μήνυμα με το 
σύνδεσμο ενεργοποίησης που είναι ενεργός για τις επόμενες πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.  
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Στην περίπτωση που ο νέος ΔΣΗΔΕ δεν είναι ο ίδιος ο Επόπτης, τότε επιπλέον μέσω της 
εφαρμογής αποστέλλεται και το δεύτερο email με τον κωδικό πρόσβασης (για λόγους 
ασφαλείας). 
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3.3  Προσθήκη Επόπτη Υποφορέα 
 

Στο μενού «Ο φορέας μου», ο Επόπτης μπορεί να ορίσει Επόπτες για τους εποπτευόμενους 
υποφορείς του. 

 

Με το αντίστοιχο πράσινο εικονίδιο με τον τίτλο Επόπτης, ο χρήστης ορίζει τον Επόπτη για τον 
συγκεκριμένο εποπτευόμενο φορέα 
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Στη συνέχεια συμπληρώνει το ΑΦΜ και πατώντας στο εικονίδιο του Μεγεθυντικού Φακού το 
σύστημα αναζητά και επιστρέφει τα υπόλοιπα στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα της 
Απογραφής. Μόλις o χρήστης επιλέξει «Αποθήκευση» θα σταλεί ένα email στον υποψήφιο 
Επόπτη ώστε να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό (αν δεν διαθέτει ήδη ενεργό λογαριασμό στην 
πλατφόρμα)  και να αποδεχτεί τον ρόλο του. Με δεύτερο email, εφόσον δεν είναι ήδη 
εγγεγραμμένος χρήστης της εφαρμογής λαμβάνει, τον κωδικό πρόσβασης που θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει κατά την πρώτη του είσοδο στην εφαρμογή. 

 

Το email με τον κωδικό πρόσβασης 

 

Πατώντας την επιλογή «Ενεργοποίηση Λογαριασμού», ο υποψήφιος Επόπτης ανακατευθύνεται 
στην παρακάτω σελίδα όπου καλείται να συμπληρώσει το email του και τον κωδικό που έλαβε 
μέσω email καθώς και τον κωδικό μίας χρήσης (OTP) που θα του σταλεί με SMS. 
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Αφού πραγματοποιήσει είσοδο στην πλατφόρμα, υπάρχει μια ειδοποίηση  με το πλήκτρο 
«Αποδέχομαι» που καλεί  τον υποψήφιο Επόπτη να αποδεχτεί τον ρόλο του. 

 

Μόλις επιλέξει,  «Αποδέχομαι» ο χρήστης έχει αναλάβει επιτυχώς τον ρόλο του Επόπτη 
υποφορέα. 
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3.4  Δημιουργία  Υποφορέα (φυσικού ή εικονικού) 
 

O Επόπτης έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει έναν υποφορέα (φυσικό ή εικονικό) μέσω της 
καρτέλας «Εποπτευόμενοι φορείς». 

 

Επιλέγοντας το πλήκτρο «Δημιουργία υποφορέα», εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη  

 

Ο χρήστης καταχωρεί τα στοιχεία και χαρακτηρίζει τον φορέα σαν μη φυσικό (εικονικό) όταν 
δεν έχει χωροταξική  ή/και νομική υπόσταση και γίνεται για λόγους ομαδοποίησης. Ακολούθως 
επιλέγει «Προσθήκη». 

Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα φιλτραρίσματος των υποφορέων ανάλογα με το είδος 
τους (φυσικοί - εικονικοί) μέσω των ακόλουθων εικονιδίων:  . 
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Επιλέγοντας ο χρήστης ένα από τα παραπάνω εικονίδια ενεργοποιούνται τα αντίστοιχα φίλτρα 
και εμφανίζονται οι εποπτευόμενοι φορείς στην παρακάτω εικόνα. Το πρώτο εικονίδιο δείχνει 
όλους τους εποπτευόμενους φορείς, το δεύτερο μόνο τους φυσικούς και το τρίτο μόνο τους 
εικονικούς.  
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3.5  Επεξεργασία Στοιχείων Υποφορέων  
 

Ο Επόπτης έχει επίσης τη δυνατότητα  επεξεργασίας στοιχείων των εποπτευόμενων Φορέων 
του, πατώντας το εικονίδιο της Επεξεργασίας του φορέα του, στην παρακάτω οθόνη 

 

Ο Επόπτης πρέπει να ορίσει υποχρεωτικά τον αριθμό ΨΠ που θα είναι διαθέσιμα στον κάθε 
υποφορέα.  

Προϋπόθεση αποτελεί βεβαίως στο ανώτερο επίπεδο να έχουν οριστεί το πλήθος των προς 
διανομή  πιστοποιητικών. Απαιτείται δηλαδή η κατάλληλη προετοιμασία κατανομής 
πιστοποιητικών από τα πιο πάνω επίπεδα (ένας άλλος Επόπτης πρέπει να έχει κάνει το ίδιο για 
τον δικό του φορέα κοκ). 

Επιπλέον μπορεί να μεταβάλει τα στοιχεία που φαίνονται στην οθόνη για τον κάθε υποφορέα 
δηλαδή, τον ΔΨΠ, ΔΣΗΔΕ και τον Επόπτη. 
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4. Διαχειριστής Ψηφιακών Πιστοποιητικών (ΔΨΠ) 
 

Ο ΔΨΠ μπορεί να ορίσει δικαιούχους υπαλλήλους  ψηφιακών πιστοποιητικών του φορέα του 
με τον εξής τρόπο: 

(Σημείωση: Ο ΔΨΠ δεν μπορεί να ορίσει τον εαυτό του ως δικαιούχο ψηφιακού 
πιστοποιητικού) 

Στην καρτέλα «διάθεση ψηφιακών πιστοποιητικών» Επιλέγει το κουμπί «Νέο ψηφιακό 
πιστοποιητικό». 

 
Στην οθόνη που εμφανίζεται, εισάγει μόνο τον ΑΦΜ του υπαλλήλου και πατώντας στο εικονίδιο 
του Μεγεθυντικού Φακού γίνεται αναζήτηση στο σύστημα της Απογραφής και τα στοιχεία του 
υπαλλήλου συμπληρώνονται αυτόματα. 
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Στη συνέχεια, συμπληρώνει το προσωπικό υπηρεσιακό email του υπαλλήλου και 
προαιρετικά τα τηλέφωνά του (υπηρεσιακό και κινητό). 

Ακολούθως επιλέγει το πλήκτρο «Έναρξη Διαδικασίας» για να ξεκινήσει η ένταξη του 
συγκεκριμένου υπαλλήλου στους δικαιούχους (ή χρήστες) ΨΠ. 
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4.1  Εκκίνηση διαδικασίας έκδοσης ΨΠ δικαιούχου 
 

Ο υπάλληλος-δικαιούχος ΨΠ λαμβάνει email που τον προτρέπει να εκκινήσει τη διαδικασία 
από πλευράς του. Στην παρακάτω οθόνη/ μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας επιλέγει  
«Έναρξη»  

 
Επιλέγοντας Έναρξη, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία πρόσβασης  του 
TaxisNet (εμφανίζεται δηλαδή παρόμοια οθόνη αυθεντικοποίησης του  TaxisNet)  
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Με την καταχώρηση των στοιχείων, γίνεται έλεγχος αυθεντικοποίησης και σε περίπτωση 
επιτυχίας εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα  

 

Αντίστοιχα, σε περίπτωση αποτυχίας της αυθεντικοποίησης, που οφείλεται σε μη ταύτιση των 
στοιχείων του με τα πληροφοριακά συστήματα της Αστυνομίας και του  TaxisNet, εμφανίζεται 
η παρακάτω φόρμα, όπου ο δικαιούχος καλείται να ανεβάσει την ταυτότητά του.  

 

Το αρχείο που θα ανεβάσει θα πρέπει να είναι τύπου .pdf και να περιέχει και τις δύο όψεις της 
ταυτότητάς του. Την ταυτότητα θα τη δει στη συνέχεια ο διαχειριστής (ΔΨΠ), ο οποίος και θα 
εγκρίνει τη συνέχεια της διαδικασίας έκδοσης. 
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Στη συνέχεια, μπορούμε να κάνουμε «αποσύνδεση από το taxisnet» ώστε να τερματιστεί η 
συνεδρία (session).

 

Για να προχωρήσει ο υπάλληλος, χρειάζεται ο διαχειριστής (ΔΨΠ) να εγκρίνει τη διαδικασία για 
έκδοση ΨΠ του υπαλλήλου, πατώντας το πράσινο κουμπί «Έγκριση έκδοσης». 

Στην περίπτωση που η ταυτοποίηση των στοιχείων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ούτε από 
τον ΔΨΠ, τότε θα χρειαστεί να γίνει ακύρωση της διαδικασίας επιλέγοντας «Ακύρωση 
διαδικασίας έκδοσης ΨΠ». Ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διοικητική 
διαδικασία διόρθωσης των στοιχείων του στα διαλειτουργούντα συστήματα (Αστυνομία, 
TaxisNet) προκειμένου να γίνει η διόρθωση και θα πρέπει να λάβει νέα πρόσκληση από τον ΔΨΠ 
και να εκτελεστεί εκ νέου η διαδικασία έκδοσης ΨΠ. 

Για να μεταβεί ο ΔΨΠ στην παρακάτω οθόνη επιλέγει κατά σειρά «Οι Φορείς μου -> Διάθεση 
Ψηφιακών Πιστοποιητικών -> Μπλε κουμπί προβολής καρτέλας δικαιούχου και μεταβαίνει 
στην παρακάτω οθόνη, 

 

Στην περίπτωση που ο ΔΨΠ εγκρίνει την έκδοση ΨΠ, το σύστημα ζητά επιβεβαίωση 
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Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η συμβολή του ΔΨΠ στην διαδικασία έκδοσης του ΨΠ.  

 

 

4.2  Φόρτωση λίστας δικαιούχων για έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών. 
 

Οι αρμόδιοι για τον φορέα τους ΔΨΠ, έχουν την δυνατότητα φόρτωσης λίστας δικαιούχων για έκδοση 
ψηφιακών πιστοποιητικών. Για την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας,  ο ΔΨΠ ξεκινάει την διαδικασία 
ως εξής. 

Από το μενού «Ο φορέας μου -->  Ψηφιακά Πιστοποιητικά», 

 

ο ΔΨΠ επιλέγει “Μαζική έκδοση πιστοποιητικών” και οδηγείται στην παρακάτω οθόνη, 
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Σε αυτό το σημείο, ο ΔΨΠ καλείται να συμπληρώσει ένα κατάλληλα διαμορφωμένο template μορφής 
.xlsx, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία. To template έχει την παρακάτω μορφή, 

 

 

Αφού συμπληρωθεί σωστά το template, ο ΔΨΠ το ανεβάζει στην εφαρμογή με την επιλογή «Choose 
File» της προηγούμενης εικόνας και επιλέγει «Έλεγχος στοιχείων». 

 

Στη συνέχεια, εμφανίζονται τα στοιχεία που επιστρέφονται από της εμπλεκόμενες υπηρεσίες. 

Εκεί ο ΔΨΠ καλείται να επιλέξει (μέσω checkbox) τους δικαιούχους για τους οποίους θέλει να ξεκινήσει 
την διαδικασία. 
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Με την πρώτη επιλογή (checkbox)  που φαίνεται στην εικόνα επιλέγονται όλοι οι δικαιούχοι μαζικά. 

Εναλλακτικά ο ΔΨΠ μπορεί να επιλέξει έναν-έναν τους δικαιούχους με την επιλογή που βρίσκεται στο 
τέλος της γραμμής. 

Τέλος, ο ΔΨΠ επιλέγει Μεταφόρτωση, και η διαδικασία έκδοσης (ενότητα 5) ξεκινάει για όλους τους 
επιλεγμένους δικαιούχος. 
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5. Βήματα διαδικασίας έκδοσης ΨΠ που αφορούν το δικαιούχο ΨΠ 
 

Τα παρακάτω βήματα αφορούν τον δικαιούχο ΨΠ. 

Ο δικαιούχος ΨΠ λαμβάνει το ακόλουθο  email με τα στοιχεία ταυτοποίησης όσον αφορά το 
ΨΠ (ΑΔΤ, Επώνυμο, Όνομα) καθώς και τον ΑΦΜ (με το οποίο έγινε αυθεντικοποίηση από το  
TaxisNet) και το υπηρεσιακό του email.  

 

 

Με την επιλογή “Αποδέχομαι” μεταβαίνει στην ακόλουθη οθόνη όπου ζητείται να 
συμπληρωθούν  

• ένα username,  
• η μέθοδος με την οποία θέλει να λαμβάνει τον κωδικό OTP (μέσω συσκευής smartphone 

με χρήση εφαρμογής OTP ή μέσω email) και  
• προαιρετικά η Δ/νση Κατοικίας, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και τον αριθμό του 

Υπηρεσιακού Τηλεφώνου. 
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Επιλέγει το πλήκτρο «Εγγραφή χρήστη» 

 
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει ως μέθοδο απόκτησης OTP  «μέσω κινητού με χρήση 
εφαρμογής OTP» θα λάβει ένα email  της ακόλουθης μορφής . ΠΡΟΣΟΧΗ!: To παρακάτω email 
πρέπει να διατηρηθεί από τον χρήστη, ώστε στη περίπτωση που ο δικαιούχος χάσει/αλλάξει την 
κινητή συσκευή του να μπορεί να την επαναρυθμίσει.  
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 Το email περιέχει δύο QR codes. To πρώτο (που αναφέρεται στο βήμα 1 στο κείμενο του email) 
είναι για να οδηγήσει το χρήστη στην εγκατάσταση της εφαρμογής Google Authenticator στο 
κινητό του τηλέφωνο. Για την ανάγνωση αυτού του QR code απαιτείται η χρήση ενός QR scanner 
στο κινητό τηλέφωνο. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ήδη εγκατεστημένη στο κινητό του τηλέφωνο την εφαρμογή 
Google Authenticator δε χρειάζεται να εκτελέσει το βήμα 1 του email. 

 

To δεύτερο QR code (που αναφέρεται στο βήμα 3 στο κείμενο του email) χρησιμοποιείται μέσω 
της εφαρμογής Google Authenticator που o χρήστης θα πρέπει να έχει προ-εγκαταστήσει. Μέσω 
της εφαρμογής σαρώνει στην οθόνη του υπολογιστή το QR code, ώστε να ενεργοποιηθεί και να 
διασυνδεθεί η λειτουργία του κωδικού μιας πρόσβασης (One Time Password) με την εφαρμογή 
ΚΣΗΔΕ-ΕΔ.  Προτείνεται στον δικαιούχο να ανοίξει το αρχείο που επισυνάπτεται στο email για 
να σαρώσει τον κωδικό QR. 

 

Επιλέγοντας τον πράσινο σύνδεσμο “Αίτηση και Όροι Ψ.Π.” στο email,  ο δικαιούχος 
ανακατευθύνεται στην οθόνη που ακολουθεί: 
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Στην συγκεκριμένη οθόνη ο δικαιούχος: 
- συμπληρώνει το username του και το OTP που έλαβε βάση του τρόπου που είχε επιλέξει στο 
προηγούμενο βήμα και  
- ορίζει έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης για την υπογραφή. Ο κωδικός πρόσβασης 
πληκτρολογείται δυο φορές.  
 
Προσοχή: ο δικαιούχος πρέπει να διατηρήσει ασφαλή και να μην απωλέσει το username και τον 
κωδικό πρόσβασης καθώς χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν δύναται να υπογράψει ψηφιακά κανένα 
έγγραφο. Επιπλέον ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι ανακτήσιμος και δεν μπορεί να 
αρχικοποιηθεί εάν απωλεσθεί. Ο δικαιούχος θα μπορεί στο μέλλον να αλλάξει τον κωδικό 
πρόσβασης μόνο εάν έχει στην διάθεσή του τον ισχύοντα κωδικό πρόσβασης.  
Επιπλέον ο δικαιούχος πρέπει να διατηρήσει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή το ηλεκτρονικό 
μήνυμα που περιλαμβάνει τα QR Codes διότι η πληροφορία αυτή δεν είναι ανακτήσιμη. Τα εν 
λόγω QR Codes θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση αντικατάστασης κινητής συσκευής λόγω 
βλάβης ή απώλειας.  
 
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, πρέπει να αποδεχθεί τους όρους και να επιλέξει το κουμπί 
«Έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού». 
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Μετά από λίγο, εμφανίζεται ένα pop-up μήνυμα επιτυχούς έκδοσης του πιστοποιητικού. Επίσης 
ο δικαιούχος (κάτοχος ΨΠ πλέον) λαμβάνει σχετικό email με τα στοιχεία της έκδοσης του ΨΠ 
και επισυναπτόμενο το έγγραφο (σε μορφή PDF) με τους όρους χρήσης. 
 
Συγκεκριμένα λαμβάνει ένα email που τον ενημερώνει για τα ακόλουθα: 
 

 
 
Σημείωση: Υπογραμμίζεται ότι το username και ο κωδικός πρόσβασης (password) είναι 
προσωπικά για τον χρήστη ΨΠ και σε περίπτωση απώλειας τους, ο χρήστης δεν δύναται να 
χρησιμοποιήσει το ΨΠ του.  Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται ο δικαιούχος να συγκρατήσει το 
username αλλά και τον κωδικό πρόσβασης. 
 
 
 Η διαδικασία έκδοσης έχει ολοκληρωθεί και ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το ΨΠ για να   
υπογράψει.  
 
 Στην περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής του 
(προαπαιτούμενο  είναι να γνωρίζει τον ισχύοντα κωδικό ) μπορεί να το πραγματοποιήσει 
επιλέγοντας  τον σύνδεσμο σ το παραπάνω email, ο οποίος τον ανακατευθύνει στην παρακάτω 
οθόνη, 
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Η πρόσβαση στην παραπάνω οθόνη είναι δυνατή τόσο μέσα από το σχετικό FAQ του portal 
υποστήριξης ( URL support.mindigital-shde.gr) όσο και από την αρχική οθόνη της εφαρμογής 
ΚΣΗΔΕ-ΕΔ (https://register.mindigital-shde.gr/) χρησιμοποιώντας το σχετικό σύνδεσμο στο κάτω μέρος 
της οθόνης 

.  

https://register.mindigital-shde.gr/
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6. Συγχρονισμός OTP 
 

Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει η πιθανότητα να αποσυγχρονιστεί ο μηχανισμός παραγωγής του 
κωδικού ΟΤP ενός χρήστη με την εφαρμογή Google Authenticator και στις περιπτώσεις αυτές ο χρήστης 
λαμβάνει μήνυμα λάθους όταν προσπαθεί να υπογράψει ψηφιακά ένα έγγραφο ακόμη και όταν δίνει 
σωστά username και κωδικό password. 

Σημείωση: Αυτό δεν μπορεί να συμβεί, εάν ο χρήστης έχει επιλέξει ως μέσο παραλαβής του κωδικού 
OTP την αποστολή του με e-mail. 

Η κατάσταση αποσυγχρονισμού μπορεί να προκύψει εάν ο χρήστης επιλέξει πάρα πολλές, συνεχόμενες 
φορές να πάρει νέο κωδικό OTP μέσα από την εφαρμογή Google Authenticator. Επιπλέον εάν o 
χρήστης αλλάξει κινητή συσκευή, θα πρέπει να ξανασυνδέσει την εφαρμογή Google Authenticator με 
τη βοήθεια του QR Code που έχει κρατήσει στο email του στην διάρκεια της αρχικής έκδοσης του 
Ψηφιακού Πιστοποιητικού του και αυτό θα απαιτήσει εκ νέου τον συγχρονισμό της εφαρμογής.   

Η διαδικασία συγχρονισμού έχει ως εξής: Ο χρήστης επιλέγει το σύνδεσμο «Συγχρονισμός OTP» στο 
κάτω μέρος της κύριας οθόνης της εφαρμογής ΚΣΗΔΕ-ΕΔ και εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα.  

 

Εδώ συμπληρώνει το username και τον κωδικό της υπογραφής και δύο (2) συνεχόμενα OTP. Τέλος, 
πατάει το κουμπί «Συγχρονισμός» και η διαδικασία ολοκληρώνεται. 

7. Ακύρωση - Ανάκληση Ψηφιακού Πιστοποιητικού 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια έκδοσης ΨΠ για κάποιον δικαιούχο, ο ΔΨΠ έχει την δυνατότητα ακύρωσης 
της διαδικασίας (πριν την έκδοση ΨΠ) αλλά και ανάκλησης του ΨΠ (εφόσον έχει εκδοθεί 
επιτυχώς). 
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Ο ΔΨΠ μέσω του tab «Ο φορέας μου -> Διάθεση Ψηφιακών πιστοποιητικών» μπορεί να επιλέξει 
το παρακάτω μπλε εικονίδιο για να δει τις σχετικές πληροφορίες έκδοσης ΨΠ  του κάθε 
δικαιούχου. 
 
 

 
 
Επιλέγοντας το μπλε εικονίδιο, ο χρήστης βλέπει τις παρακάτω πληροφορίες όπου με το 
πλήκτρο «Ακύρωση» σταματά την διαδικασία ανάθεσης ΨΠ (ο δικαιούχος δεν έχει ακόμα 
καταχωρήσει username) 
 

 

 

Μόλις ο ΔΨΠ επιλέξει το κουμπί «Ακύρωση» πραγματοποιείται απευθείας ακύρωση της 
διαδικασίας  

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει κάνει ήδη ταυτοποίηση στοιχείων με τα 
διαλειτουργούντα κεντρικά συστήματα (Taxisnet, Αστυνομία, Απογραφή) και ο δικαιούχος έχει 
λάβει ήδη username από την πλατφόρμα, τότε εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.  
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Πατώντας το κουμπί «Ακύρωση έκδοσης» εμφανίζεται ένα pop-up text box και στο πεδίο 
«Περιγραφή» ο ΔΨΠ καλείται να συμπληρώσει τον λόγο για τον οποίο έγινε η ακύρωση της 
διαδικασίας.   

  

 

Στην συνέχεια επιλέγει «Επιβεβαίωση» ώστε να πραγματοποιηθεί η ακύρωση της διαδικασίας. 
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Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει ήδη εκδώσει ΨΠ, τότε ακολουθείται η διαδικασία της 
ανάκλησης. 

 

Μόλις ο ΔΨΠ επιλέξει «Ανάκληση πιστοποιητικού» εμφανίζεται ένα pop-up παράθυρο στο 
οποίο πρέπει να συμπληρωθεί ο λόγος (οι επιλογές εμφανίζονται σε μία προεπιλεγμένη  λίστα  
από  την  οποία υπάρχει δυνατότητα μόνο μίας (1) επιλογής): 

 

 

Αφού ο ΔΨΠ επιλέξει τον λόγο από την λίστα που υπάρχει, απαιτείται να συμπληρώσει και 
πρόσθετο κείμενο στην περιγραφή.  
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Με την επιλογή «Επιβεβαίωση», ολοκληρώνεται η διαδικασία ανάκλησης ΨΠ. 
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8. Ξεκλείδωμα κωδικού χρήστη Εγκεκριμένης Ψηφιακής Υπογραφής 
(αφορά ΔΨΠ) 

 
Εάν κατά την διάρκεια χρήσης της ψηφιακής υπογραφής, ο χρήστης δικαιούχος ΨΠ εισάγει 8 
φορές λανθασμένα τον συνδυασμό username – password – OTP (συνεχόμενα ή συνολικά), τότε 
ο λογαριασμός του χρήστη στο σύστημα χρήσης της ψηφιακής υπογραφής κλειδώνεται. Ο μόνος 
τρόπος για να ξεκλειδώσει, είναι με την βοήθεια του ΔΨΠ στον οποίο ο δικαιούχος υποβάλει 
σχετικό αίτημα προβλήματος όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα. 
 
Μετά το ξεκλείδωμα από τον ΔΨΠ, ο χρήστης δικαιούχος πρέπει να πληκτρολογήσει τον σωστό 
συνδυασμό username-password-OTP προκειμένου να υπογράψει ψηφιακά ένα έγγραφο.   
Ο ΔΨΠ μπορεί να ξεκλειδώσει τον χρήστη μόνο 3 φορές στην διάρκεια ζωής του ΨΠ. Εάν 
κλειδώσει για 4η φορά ο λογαριασμός, το ΨΠ αχρηστεύεται. 
 
Εάν ο ΔΨΠ παραλάβει αίτημα ξεκλειδώματος από τον χρήστη δικαιούχο τότε θα πρέπει να 
μεταβεί στην οθόνη επισκόπησης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού. Εκεί θα πρέπει να επιλέξει την 
ενέργεια ξεκλειδώματος με το πάτημα του κουμπιού (εικονίδιο με λουκέτο), όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα. Με το ξεκλείδωμα του λογαριασμού, ο χρήστης του Ψηφιακού 
Πιστοποιητικού θα λάβει σχετικό ενημερωτικό email. 
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9. Αναζήτηση για χρήστες που έχουν κάνει ανάκληση και 
επανέκδοση ΨΠ 

 

Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης για δικαιούχους οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει 
ανάκληση και επανέκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

 

Μέσα από το μενού «Ο φορέας μου» επιλέγουμε «Φίλτρα Αναζήτησης», στη συνέχει 
επιλέγουμε «Έγινε ανάκληση και επανέκδοση» και πατάμε «Αναζήτηση».  

 

 

10. Εξαγωγή στοιχείων Ψηφιακών Πιστοποιητικών του Φορέα 
μου. ( Σε μορφή excel ). 

 

Στο μενού «Ο Φορέας μου/ Οι Φορείς μου  Διάθεση Ψηφιακών Πιστοποιητικών» υπάρχει η 
δυνατότητα εξαγωγής των στοιχείων όλων των ψηφιακών πιστοποιητικών του φορέα σε αρχείο excel.  
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Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα,

 

 

Επιλέγοντας το πράσινο εικονίδιο γίνεται η εξαγωγή σε ένα αρχείο μορφής .xlsx .  
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11. Φόρμα υποβολής προβλήματος (Υποστήριξη)  
 

Κατά τη διαδικασία έκδοσης ΨΠ, ο δικαιούχος σε όλα τα mail που λαμβάνει, έχει τη δυνατότητα 
(μέσω συνδέσμου-link) να μεταβεί στη σελίδα Υποστήριξης ΚΣΗΔΕ, μέσα από την οποία μπορεί 
να μελετήσει όλο το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.  

Η διαδικασία φαίνεται στις παρακάτω εικόνες:  

 

 

Σε οποιοδήποτε  σημείο της διαδικασίας, πατώντας τον σύνδεσμο «σελίδα υποστήριξης» που 
βρίσκεται μέσα στο κείμενο σε κάθε ενημερωτικό  email κατά την διαδικασία έκδοσης ΨΠ, 
μπορούμε να μεταβούμε στην σελίδα υποστήριξης ΚΣΗΔΕ. Εναλλακτικά μπορούμε να 
επισκεφθούμε την σελίδα υποστήριξης στην διεύθυνση support.mindigital-shde.gr που είναι 
επίσης προσβάσιμη επιλέγοντας την ενέργεια «Επίλυση προβλημάτων» στο κάτω αριστερό 
μέρος της οθόνης της εφαρμογής ΚΣΗΔΕ-ΕΔ.  

Η σελίδα που εμφανίζεται  είναι η ακόλουθη: 
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Μια γρήγορη αναφορά στα πεδία εντός των κόκκινων πλαισίων: 

• «Manuals», πατώντας αυτή την επιλογή μπορούμε να δούμε όλα τα εγχειρίδια χρήσης 
που βρίσκονται αναρτημένα στην σελίδα, 

 

 

• «Videos»: από εδώ μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση σε όλα τα εκπαιδευτικά video 
που είναι διαθέσιμα,  
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• «FAQs»: σελίδα που περιέχει συνηθισμένες ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους 
(Frequently Αsked Questions).Επίσης,  από αυτή τη σελίδα παρέχεται η δυνατότητα στον 
δικαιούχο να απευθύνει αίτημα υποστήριξης προς τον ΔΨΠ που αντιστοιχεί σ΄ αυτόν. 
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Αρχικά ο χρήστης που έχει κάποιο πρόβλημα, κάνει μια γρήγορη ανάγνωση των FAQ, για 
να διαπιστώσει εάν υπάρχει απάντηση στο ερώτημά του. 
 
Στην περίπτωση που τα FAQs δεν βοηθήσουν να βρεθεί λύση στο πρόβλημά του χρήστη, 
υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλει ένα αίτημα στον αντίστοιχο ΔΨΠ μας μέσω 
εξατομικευμένης φόρμας υποβολής αιτήματος.  
 
Για να μεταβεί σε αυτή τη φόρμα, ο χρήστης χρειάζεται να ολισθήσει στο κάτω μέρος της 
σελίδας των FAQs και να πατήσει το κουμπί «Αίτημα Υποστήριξης», όπως φαίνεται 
παρακάτω:  
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11.1 Διαδικασία υποβολής αιτήματος προς τον ΔΨΠ 
 

Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, ένας δικαιούχος ΨΠ μπορεί (αφού έχει διαβάσει 
τα FAQs) να απευθύνει στον ΔΨΠ του ένα αίτημα υποστήριξης. 

Πατώντας το κουμπί «Αίτημα Υποστήριξης» ανακατευθύνεται στην ειδική σελίδα της 
εφαρμογής ΚΣΗΔΕ-ΕΔ, όπου πραγματοποιεί σύνδεση με κωδικούς  TaxisNet και πραγματοποιεί 
υποβολή αιτήματος όπως παρακάτω: 

 

Αφού πατήσει το πράσινο κουμπί «Σύνδεση (με κωδικούς  TaxisNet)» συμπληρώνει τους 
κωδικούς του.  

 

Σε αυτό το σημείο ο δικαιούχος μπορεί να περιγράψει το πρόβλημα που έχει προκύψει και με 
την επιλογή «Καταχώρηση αιτήματος» προωθεί το αίτημα στον ΔΨΠ. 

Στη συνέχεια της διαδικασίας και μέχρι την επίλυση του προβλήματος, ο δικαιούχος 
ενημερώνεται για την εξέλιξη του αιτήματός του μέσω αυτοματοποιημένων email. 
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Σε περίπτωση που το αίτημα λυθεί άμεσα από τον ΔΨΠ ο δικαιούχος θα παραλάβει το 
παρακάτω email :  
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11.2  Διαδικασία υποστήριξης και επίλυσης αιτημάτων από τους ΔΨΠ 
 

Όταν ένας δικαιούχος υποβάλει αίτημα υποστήριξης, ο αντίστοιχος ΔΨΠ θα ενημερωθεί με 
αυτοματοποιημένο email: 

 

 

Πέρα από τα αυτοματοποιημένα email οι ΔΨΠ μπορούν να ενημερωθούν για το αν εκκρεμεί 
κάποιο αίτημα υποστήριξης ενός δικαιούχου μέσα από την οθόνη «Ο Φορέας μου».  

Αν εμφανίζεται ένα κόκκινο τρίγωνο  στην οθόνη, αυτό σημαίνει πως εκκρεμεί κάποιο 
αίτημα υποστήριξης για τον εκάστοτε δικαιούχο ΨΠ.
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Πατώντας το link στο σώμα του email ή  στο μπλε κουμπί της προηγούμενης οθόνης , ο ΔΨΠ 
θα ανακατευθυνθεί στην κονσόλα του εκάστοτε δικαιούχου ΨΠ που υπέβαλε το αίτημα  στο 
σύστημα ΚΣΗΔΕ-ΕΔ. 

 

Στην κονσόλα του ΔΨΠ βλέπουμε πως το τελευταίο καταχωρημένο συμβάν είναι το πρώτο που 
φαίνεται, με κίτρινα γράμματα: «Showcasing helpdesk mechanism». 

Αυτό είναι το αίτημα που υπέβαλε ο δικαιούχος προς τον ΔΨΠ. 

Για να δώσει απάντηση ο ΔΨΠ πρέπει να πατήσει το πορτοκαλί κουμπί με το ερωτηματικό:      

 

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο: 
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Στο σημείο αυτό ο ΔΨΠ έχει 2 επιλογές: 

1. Άμεση απάντηση και επίλυση του προβλήματος από τον ίδιο ( όταν αυτό καθίσταται 
δυνατό ). Σε αυτή την περίπτωση οι απαιτούμενες ενέργειες είναι οι παρακάτω: 

1) Πληκτρολογεί την απάντηση που θέλει να δώσει στον δικαιούχο στο 
πεδίο ελεύθερου κειμένου που φαίνεται στην εικόνα.  

2) ΠΡΟΣΟΧΗ!  Αν ο ΔΨΠ θέλει να στείλει άμεση απάντηση στον δικαιούχο, 
είναι απαραίτητο να μην επιλέξει το πεδίο «Αποστολή στο helpdesk».  

3) Προαιρετικά, μπορεί να ανεβάσει κάποιο βοηθητικό έγγραφο η 
screenshot. 

4) Πατώντας το κουμπί «Επιβεβαίωση», η απάντηση του ΔΨΠ θα σταλεί 
στο καταχωρημένο email του δικαιούχου. 

5) Το email με την απάντηση που θα σταλεί στον δικαιούχο είναι το εξής: 
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2. Δημιουργία δελτίου αιτήματος και προώθηση του αιτήματος στο 2ο επίπεδο 
υποστήριξης (Γραφείο Αρωγής). Σε αυτή την περίπτωση ο ΔΨΠ πρέπει να κάνει τα 
παρακάτω:  

 
1) Στο πεδίο ελεύθερου κειμένου πληκτρολογεί την περιγραφή του 

προβλήματος του δικαιούχου. Αυτό είναι το μήνυμα με το οποίο θα 
ανοίξει το δελτίο. 

2) ΠΡΟΣΟΧΗ!! Για να προωθήσει το δελτίο στο 2ο επίπεδο υποστήριξης 
(Γραφείο Αρωγής) είναι απαραίτητο ο ΔΨΠ να επιλέξει «Αποστολή στο 
helpdesk” 

3) Προαιρετικά μπορεί να ανεβάσει κάποιο βοηθητικό αρχείο/ screenshot 
του σφάλματος που ενδεχομένως λαμβάνει ο δικαιούχος. 

4) Αφού έχει ελέγξει την περιγραφή και τα αρχεία που επισυνάπτει, 
πατώντας «Επιβεβαίωση» προωθεί το δελτίο στο help desk tool απ’ 
όπου θα το δουν οι αρμόδιοι από το 2ο επίπεδο υποστήριξης (Γραφείο 
Αρωγής). 

 

Στην περίπτωση που ο ΔΨΠ προωθήσει το δελτίο στο 2ο επίπεδο υποστήριξης (Γραφείο 
Αρωγής), ο ΔΨΠ θα λάβει μια επιβεβαίωση δημιουργίας αιτήματος υποστήριξης της 
ακόλουθης μορφής: 
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Καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ο ΔΨΠ ενημερώνεται για τις εξελίξεις και τις απαντήσεις 
του αιτήματός του μέσω αυτοματοποιημένων μηνυμάτων. 
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11.3  Διαδικασία υποστήριξης και ενημέρωσης χρηστών(ΔΨΠ και δικαιούχων)  
από το γραφείο αρωγής. 

 

Καθ' όλο τον κύκλο ζωής του δελτίου, o ΔΨΠ αλλά και ο δικαιούχος  ενημερώνονται για κάθε 
εξέλιξη μέσω αυτοματοποιημένων μηνυμάτων (email). 

( Προσοχή: τα email που λαμβάνει ο δικαιούχος έχουν αυστηρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Αυτό 
συνεπάγεται πως η επικοινωνία με το γραφείο αρωγής γίνεται μέσω του ΔΨΠ χρησιμοποιώντας 
τα links που θα λαμβάνει στα email ) .  

1. Αυτοματοποιημένο μήνυμα κατά τη δημιουργία νέου αιτήματος, 
 

• Προς  τον ΔΨΠ, 

 

• Προς τον δικαιούχο, 
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2. Αυτοματοποιημένο μήνυμα για κάθε νέα απάντηση που λαμβάνει το αίτημα, 
 

• Προς τον ΔΨΠ, 

 

 

• Προς τον δικαιούχο, 
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3. Αυτοματοποιημένο μήνυμα στη περίπτωση που το γραφείο αρωγής χρειάζεται 
επιπρόσθετες πληροφορίες ( π.χ. Στιγμιότυπο του σφάλματος ), 
 

• Προς τον ΔΨΠ, 

 

 
 

• Προς τον δικαιούχο,  
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4. Αυτοματοποιημένο μήνυμα όταν το αίτημα επιλυθεί, 
 
• Προς τον ΔΨΠ, 

 

 
 
 

• Προς τον δικαιούχο, 
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12. Ιστοσελίδα υποστηρικτικού υλικού και ανακοινώσεων 
 

12.1  Γενικά 
 

Στη σελίδα Υποστήριξης ΚΣΗΔΕ, υπάρχουν αναρτημένα τα εγχειρίδια (manuals) για όλες τις 
πλατφόρμες του περιβάλλοντος (σε μορφή .pdf), μια σειρά από βοηθητικά videos για 
διευκόλυνση των χρηστών, αλλά και Συχνές Ερωτήσεις (FAQs), κατηγοριοποιημένες ανά 
πλατφόρμα για την ευκολότερη ανεύρεσή τους.  

Όποτε κρίνεται απαραίτητο, αναρτώνται στον διαδικτυακό αυτό τόπο και σχετικές 
Ανακοινώσεις από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ενδεικτικές οθόνες της σελίδας υποστήριξης αναφέρθηκαν και στην προηγούμενη ενότητα και 
επαναλαμβάνονται παρακάτω: 

Κεντρική σελίδα 

 

Manuals 
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Βοηθητικά βίντεο λειτουργίας 
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Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) 
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12.2  Οδηγίες ανάρτησης Ανακοινώσεων (για εξουσιοδοτημένους χρήστες) 
 

Για την ανάρτηση ανακοινώσεων, ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να ακολουθήσει τα 
παρακάτω βήματα: 

1. Σύνδεση στο διαχειριστικό της ιστοσελίδας με τοusername / password που έχει δοθεί: 

 

2. Στο πλευρικό μενού επιλέγουμε Άρθρα > Προσθήκη Νέου 

 

3. Κάνουμε συμπλήρωση τίτλου, κειμένου, κατηγορίας, χαρακτηριστικής εικόνας. 
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4. Για προσθήκη αρχείου στην Ανακοίνωση, πατάμε πάνω αριστερά το «+», 
πληκτρολογούμε τη λέξη «αρχείο» και επιλέγουμε το εικονίδιο με τον φάκελο, όπως 
φαίνεται στην εικόνα: 

 

5. Επιλέγουμε «Δημοσίευση» 

τίτλος 

κείμενο 
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13. Διαχειριστής ΣΗΔΕ (ΔΣΗΔΕ) 
 

13.1. Δημιουργία χρήστη ΚΣΗΔΕ 
 

Ο ΔΣΗΔΕ επιλέγοντας το μενού “O Φορέας μου --> Χρήστες ΚΣΗΔΕ”  κατευθύνεται στο παρακάτω 
παράθυρο, 

 

 

Με την επιλογή  «Νέος χρήστης», ο ΔΣΗΔΕ πραγματοποιεί την εγγραφή ενός χρήστη ΣΗΔΕ του φορέα 
του, στον κατάλογο χρηστών του Κεντρικού ΣΗΔΕ (ΚΣΗΔΕ), συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!! Οι χρήστες ΚΣΗΔΕ, στην πλατφόρμα ΚΣΗΔΕ-ΕΔ αναφέρονται μόνο σε φορείς που 
διαθέτουν ΣΗΔΕ-Φ. Για φορείς με τοπικά ΣΗΔΕ ισχύει διαφορετική διαδικασία. 
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Το πεδίο Ρόλος στο ΣΗΔΕ-Φ, αντιστοιχεί σε μία λίστα με τις παρακάτω επιλογές, 

 

Ο ΔΣΗΔΕ καλείται να συμπληρώσει τις εφαρμογές (Helpdesk - ΡΕΑ - ΣΗΔΕ-Φ) στις οποίες ο χρήστης θα 
αποκτήσει πρόσβαση. 

Επιλέγοντας «Δημιουργία Χρήστη», ο χρήστης θα λάβει αυτοματοποιημένο email με τον κωδικό 
(password) για τις επιλεγμένες εφαρμογές. 
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Σε συνδυασμό με το email και τον κωδικό που θα λάβει, ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί στα επιλεγμένα 
συστήματα. 

 

13.2. Μαζική δημιουργία χρηστών ΚΣΗΔΕ 
 

Ο εκάστοτε ΔΣΗΔΕ έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ταυτόχρονα πολλαπλούς χρήστες ΚΣΗΔΕ. 

Η διαδικασία εμπεριέχει την σωστή συμπλήρωση ενός πρότυπου εγγράφου .xlsx. 

Η διαδικασία ξεκινάει από το μενού, «Ο Φορέας μου  Χρήστες ΚΣΗΔΕ», εκεί ο ΔΣΗΔΕ επιλέγει 
«Μαζική εισαγωγή χρηστών», 

 

Στο παρακάτω παράθυρο, ο ΔΣΗΔΕ μπορεί να κατεβάσει το πρότυπο έγγραφο ώστε να το συμπληρώσει 
και στη συνέχεια να το ανεβάσει στην εφαρμογή, 

 

Το πρότυπο έγγραφο έχει την παρακάτω μορφή: 
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Έπειτα ο ΔΣΗΔΕ το ανεβάζει και επιλέγει «Έλεγχος στοιχείων», 

 

Στο επόμενο παράθυρο, ο ΔΣΗΔΕ καλείται να επιλέξει μέσω πεδίου επιλογής (checkbox), τους χρήστες 
στους οποίος εν τέλει θέλει να αποσταλεί ο κωδικός (υπάρχει η δυνατότητα ατομικής επιλογής, αλλά 
και όλων των χρηστών ταυτόχρονα) όπως φαίνεται παρακάτω, 

 

Επιλέγοντας το πεδίο checkbox που υπάρχει στην επικεφαλίδα του πίνακα, αυτόματα 
συμπληρώνονται όλα τα πεδία των χρηστών που φαίνονται στην εικόνα (σε όσους αυτό υπάρχει). 

Στη συνέχεια για κάθε χρήστη, ο ΔΣΗΔΕ ορίζει το username για τον κάθε χρήστη. 

Τέλος, με την επιλογή «Μεταφόρτωση»  θα όλα τα απαραίτητα στοιχεία πρόσβασης στους χρήστες 
μέσω αυτοματοποιημένου email 
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13.3. Επεξεργασία χρήστη ΚΣΗΔΕ 
Από το μενού «Ο φορέας μου -> Χρήστες ΚΣΗΔΕ» ο ΔΣΗΔΕ μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία κάποιου 
χρήστη ΣΗΔΕ-Φ του φορέα του αλλά και να ανακτήσει τον κωδικό του χρήστη (μέσω email).
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13.4. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου ΣΗΔΕ 
 

Ο ΔΣΗΔΕ του φορέα, καλείται να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το ΣΗΔΕ που 
χρησιμοποιείται στον φορέα του. 

Το ερωτηματολόγια βρίσκεται στο πλαϊνό μενού «Ερωτηματολόγιο», 

 

Αφού συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, επιλέγει «ΤΕΛΟΣ» και το καταχωρεί. 

Αφού συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο, η ένδειξη δίπλα από το menu θα αλλάξει ώστε να φαίνεται ότι 
το ερωτηματολόγιο είναι συμπληρωμένο. 
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