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ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ HELP DESK 

1. Είσοδος Χρηστών στην Εφαρµογή 

Η είσοδος στην πλατφόρµα για την προστασία της πρώτης κατοικίας πραγµατοποιείται 

µέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.∆.Ι.Χ. (www.keyd.gov.gr) από το σύνδεσµο για την αίτηση 

υπαγωγής. Στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.∆.Ι.Χ. εµφανίζονται τρεις (3) σύνδεσµοι, όπου ο 

καθένας αφορά τους ρόλους «Αιτών», «Σύζυγος αιτούντα» «Εξαρτώµενο µέλος 

αιτούντα». O χρήστης ανακατευθύνεται σε κατάλληλα διαµορφωµένη σελίδα, όπου 

καλείται να καταχωρήσει τα διαπιστευτήρια (Όνοµα χρήστη, Κωδικός) που χρησιµοποιεί 

για την είσοδό του στο TAXISnet (εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1 
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2. Επισκόπηση Συχνών Ερωτήσεων 

Από τη κεντρική σελίδα της Πλατφόρµας o χρήστης(αιτών/σύζυγος/εξαρτώµενο µέλος) 

έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs - Frequent Asked 

Questions) σε κάθε στάδιο της αίτησης, επιλέγοντας το πεδίο «Βοήθεια» και «Συχνές 

Ερωτήσεις». Κατόπιν, µπορεί να επιλέξει µια από τις βασικές κατηγορίες ερωτηµάτων, στη 

λίστα «Κατηγορία Ερωτήσεων» και στη συνέχεια «Αναζήτηση» (εικόνα 2).  

Πιο συγκεκριµένα, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει «Αναζήτηση» και να εφαρµόσει 

συγκεκριµένο φίλτρο ανά κατηγορία ερωτήµατος, ως ακολούθως: 

 Λειτουργικότητα ΗΠΠΚΚ 

 Τεχνικά θέµατα 

 Νοµικά θέµατα 

 Φορολογικά δεδοµένα 

 Τραπεζικά δεδοµένα 

 Επιλεξιµότητα οφειλέτη 

 Σχέδιο σύµβασης ρύθµισης 

 Συνεισφορά ∆ηµοσίου 

 Καταβολές ∆ηµοσίου 

Στη συνέχεια ο χρήστης επισκοπεί τις διαθέσιµες ερωταπαντήσεις που περιλαµβάνονται 

στη λίστα των Συχνών Ερωτήσεων (εικόνα 2). 
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Εικόνα 2 
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3. ∆ηµιουργία Νέου Ερωτήµατος 

Ο χρήστης(αιτών/σύζυγος/εξαρτώµενο µέλος) έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει νέο 

Ερώτηµα, επιλέγοντας το πεδίο «Βοήθεια» και «Ερωτήµατα» (εικόνα 3). Στη συνέχεια ο 

χρήστης επιλέγει το πεδίο «Προσθήκη».  

 

 
Εικόνα 3 

 

Στην οθόνη που εµφανίζεται, ο χρήστης καταχωρεί την ηλεκτρονική διεύθυνση 

αλληλογραφίας του, στο πεδίο “Email”. Για την ταυτοποίηση της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης που έχει καταχωρηθεί, ο χρήστης επιλέγει «Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης» 

(εικόνα 4). Η πλατφόρµα αποστέλλει αυτοµατοποιηµένο ηλεκτρονικό µήνυµα µε κωδικό 

επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη. Με την επιτυχή αποστολή του 

µηνύµατος µε κωδικό επιβεβαίωσης, εµφανίζεται το µήνυµα «Επιτυχία Αποστολής» 

(εικόνα 5). 
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Εικόνα 4 

 

 
Εικόνα 5 

 

Ο χρήστης συµπληρώνει τον κωδικό επιβεβαίωσης που έχει λάβει στην ηλεκτρονική του 

διεύθυνση, στο πεδίο «Κωδικός Επιβεβαίωσης». Ο χρήστης δύναται να συνδέσει το 

τρέχον ερώτηµα µε κάποια υπάρχουσα αίτηση εφόσον υφίσταται, από το πεδίο «Σχετική 

Αίτηση», στο οποίο εµφανίζονται όλες οι αιτήσεις που έχει δηµιουργήσει ο χρήστης 

(εικόνα 4). 

Επίσης, ο χρήστης δύναται να συνδέσει το τρέχον ερώτηµα µε κάποιο προγενέστερο 

ερώτηµα που έχει δηµιουργήσει, επιλέγοντας τον αριθµό του ερωτήµατος στο πεδίο 

«Σχετικό Ερώτηµα».  
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Στο πεδίο «Θέµα» ο χρήστης καταγράφει τον τίτλο του θέµατος, ενώ στο πεδίο 

«Ερώτηµα», αναπτύσσει λεπτοµερώς το ζήτηµα που αντιµετωπίζει.  

Για τη καταχώρηση υποστηρικτικού εγγράφου, ο χρήστης δύναται να επιλέξει το πεδίο 

«Έγγραφο» και να το επισυνάψει σε µορφή pdf.  

Για να καταχωρηθεί το ερώτηµα και να αποσταλεί προς διερεύνηση, ο χρήστης επιλέγει  

«Αποθήκευση» (εικόνα 4).  

 

4. Παρακολούθηση Ερωτήµατος 

Μετά την υποβολή ερωτήµατος, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει το 

στάδιο εξέλιξης του ερωτήµατος, επιλέγοντας το πεδίο «Βοήθεια» και «Ερωτήµατα» από τη 

κύρια οθόνη της πλατφόρµας. Στη συνέχεια, ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο επεξεργασίας 

« » στη στήλη «Ενέργειες», για το επιθυµητό ερώτηµα (εικόνα 6).  

 
Εικόνα 6 

 

Στην οθόνη που εµφανίζεται, η πλατφόρµα παρέχει πεδίο µε σχόλια που αφορούν το 

στάδιο του ερωτήµατός, για τη παρακολούθηση της εξέλιξής του (εικόνα 7, πεδίο 

«Σχόλια»). Να σηµειωθεί ότι η πλατφόρµα προσφέρει τη δυνατότητα παροχής 

διευκρινήσεων από πολλούς χώρους εµπειρογνωµόνων στο ερώτηµα που υποβάλει ο 

χρήστης. ∆εδοµένου ότι µέρος του ερωτήµατος δύναται να βρίσκεται σε διαφορετικό 

στάδιο επεξεργασίας/εµπειρογνώµονα, η πλατφόρµα εµφανίζει τη πλήρη ιστορικότητα 

του σταδίου επεξεργασίας από το χρονικά πιο πρόσφατο έως το παλαιότερο µε τις 

σχετικές ηµεροµηνίες.  
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Εικόνα 7 
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5. Ακύρωση Ερωτήµατος 

Μετά την υποβολή ερωτήµατος, ο χρήστης δύναται να ακυρώσει το ερώτηµα, 

επιλέγοντας το πεδίο «Βοήθεια» και «Ερωτήµατα». Στη συνέχεια, ο χρήστης επιλέγει το 

εικονίδιο επεξεργασίας « » στη στήλη «Ενέργειες», για το ερώτηµα που επιθυµεί να 

ακυρώσει (εικόνα 8).  

 
Εικόνα 8 

 

Στην οθόνη που εµφανίζεται ο χρήστης επιλέγει το πεδίο «Ακύρωση» (εικόνα 9). 
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Εικόνα 9 
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6. Επισκόπηση Απαντητικού Μηνύµατος 

Μετά την απάντηση του ερωτήµατος από εξειδικευµένους εµπειρογνώµονες 

αποστέλλεται ενηµερωτικό µήνυµα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του 

χρήστη, το οποίο περιλαµβάνει το απαντητικό µήνυµα επί του ερωτήµατος που έχει τεθεί. 

Ταυτόχρονα, στη λίστα αιτήσεων, η κατάσταση της αντίστοιχης αίτησης στη στήλη 

«Ολοκληρωµένο» αλλάζει σε «» (εικόνα 10).  

 

 
Εικόνα 10 

 

Επίσης ο χρήστης δύναται να αναγνώσει την απάντηση µέσω της πλατφόρµας, 

επιλέγοντας το εικονίδιο επεξεργασίας « » της αντίστοιχης αίτησης, στη στήλη 

«Ενέργειες» (εικόνα 10). Να σηµειωθεί ότι η απάντηση βρίσκεται στο κάτω µέρος της 

οθόνης που εµφανίζεται, στο πεδίο «Απάντηση».  Ο χρήστης δύναται να αποθηκεύσει τα 

σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα της ερώτησης ή της απάντησης, επιλέγοντας το 

αντίστοιχο πεδίο «Λήψη Εγγράφου» (εικόνα 11). 
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Εικόνα 11 


