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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τι περιλαμβάνει το εγχειρίδιο της ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΉΣΕΩΝ;
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Κατανόηση μηχανισμού εξουσιοδοτήσεων
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O Φορέας ζητάει τον πρόσθετο ρόλο και ο πρόσθετος ρόλος ενεργοποιείται
αυτόματα
Ο Φορέας κάνει μια εξουσιοδότηση σε έναν υπάλληλο
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Ο Υπάλληλος πρέπει να αποδεχθεί την εξουσιοδότηση και στη συνέχεια
μπορεί να δράσει στην εφαρμογή
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Ο Υπάλληλος μπορεί να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή για την οποία έχει
εξουσιοδοτηθεί και με τον ρόλο της εφαρμογής για τον οποία έχει
εξουσιοδοτηθεί

Η λογική της εφαρμογής εξουσιοδοτήσεων είναι βασίζεται στο γενικότερο μοντέλο των
εξουσιοδοτήσεων όπως έχουν εισαχθεί και από το Taxisnet. O έλεγχος των
εξουσιοδοτήσεων από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, στην περίπτωση αυτή Φορέας ή ΓΔΟΥ,
έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως άμεση προσαρμογή στις υπηρεσιακές ανάγκες,
ηλεκτρονική καταγραφή όλης της ιστορικότητας και πρόσβασης σε αυτήν από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο κλπ
Σε κάθε εφαρμογή δύνανται να υπάρχουν διαφορετικοί ρόλοι με διαφορετικές
δυνατότητες, οι οποίοι επιλέγονται από τον εκπρόσωπο κάθε οντότητας, στην περίπτωση
αυτή Φορέας ή ΓΔΟΥ, να αποδοθούν σε συγκεκριμένους υπαλλήλους.
Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στον ορισμό του εξουσιοδοτούμενου ΑΦΜ, ο οποίος όπως
ειπώθηκε θα πρέπει να είναι υπάλληλος της εκάστοτε υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση και ο
εξουσιοδοτούμενος πρέπει να αποδεχθεί την αντίστοιχη εξουσιοδότηση μόνο εφόσον είναι
υπάλληλος του φορέα. Η εφαρμογή δεν έχει φτιαχτεί για να εξυπηρετεί εξωτερικούς
συνεργάτες και αυτό είναι κάτι που μπορεί να διασφαλιστεί μόνο από τη διαδικασία.
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Η εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων βασίζεται σε δυο έννοιες:
-

Αυτόν που έχει τη δυνατότητα να ορίζει/διαγράφει τις εξουσιοδοτήσεις σε μια
εφαρμογή.
Π.χ. στην περίπτωση της εφαρμογής ΣΥΝΟΨΕΩΝ/ΕΚΘΕΣΕΩΝ αυτή η έννοια θα είναι ή
το ΝΠ του φορέα ή το ΝΠ της ΓΔΟΥ και θα δημιουργεί εξουσιοδοτήσεις είτε για το ρόλο
του Υπαλλήλου Φορέα ο οποίος θα Υποβάλει ΣΥΝΟΨΕΙΣ και ΕΚΘΕΣΕΙΣ, είτε αντίστοιχα
για το ρόλο Υπαλλήλου ΓΔΟΥ ο οποίος θα κάνει τις ενέργειες που προβλέπονται στην
πλευρά της ΓΔΟΥ π.χ. έγκριση ΣΥΝΟΨΕΩΝ, Υποβολή Έκθεσης Συνόλου Φορέων.
Για να μπορέσει ένα τέτοιο ΑΦΜ να δράσει υπό αυτήν την έννοια πρέπει να αιτηθεί με
τα διαπιστευτήρια του TAXISnet να λάβει τον αντίστοιχο Πρόσθετο Ρόλο ότι είναι
Δημόσιος Φορέας.
Τα ΑΦΜ των Φορέων ή ΓΔΟΥ βρίσκονται καταγεγραμμένα σε πίνακες όπου τηρούνται
οι σχετικές τους πληροφορίες. Με την αίτηση για την απόδοση του πρόσθετου ρόλου
εφόσον διασταυρωθεί η ύπαρξη του ΑΦΜ στους πίνακες των φορέων/ΓΔΟΥ, ο
Πρόσθετος Ρόλος αποδίδεται άμεσα.
Στη συνέχεια το ΑΦΜ του Φορέα ή της ΓΔΟΥ έχοντας την ιδιότητα του Πρόσθετου
Ρόλου μπορεί να προβεί στις αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις υπαλλήλων.

-

Αυτόν που γίνεται δέκτης της εξουσιοδότησης για να ενεργήσει σε μια εφαρμογή με
έναν ρόλο.
Για να μπορέσει ένα τέτοιο ΑΦΜ να δράσει υπό αυτήν την έννοια σε πρώτο βήμα
ορίζεται στην εξουσιοδότηση από τον Φορέα ή τη ΓΔΟΥ.
Σε επόμενο βήμα, θα πρέπει το εξουσιοδοτούμενο ΑΦΜ (Φυσικό Πρόσωπο) εφόσον,
και μόνο τότε, αποτελεί Υπάλληλο του Φορέα να αποδεχτεί την εξουσιοδότηση οπότε
με την αποδοχή της μπορεί να χρησιμοποιήσει την αντίστοιχη εφαρμογή για την οποία
εξουσιοδοτήθηκε, στην προκειμένη περίπτωση την εφαρμογή για τις
ΣΥΝΟΨΕΙΣ/ΕΚΘΕΣΕΙΣ. Αν το υποψήφιο εξουσιοδοτημένο ΑΦΜ δεν αποτελεί Υπάλληλο
του Φορέα δεν θα πρέπει να κάνει δεκτή την εξουσιοδότηση.
Μια ενεργή εξουσιοδότηση αίρεται και πρέπει να αίρεται ανά πάσα στιγμή εφόσον
σταματήσουν να συντρέχουν λόγοι ύπαρξής της είτε με πρωτοβουλία του Φορέα είτε
και με πρωτοβουλία του ίδιου του εξουσιοδοτούμενου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ URL ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Η Ηλεκτρονική Διεύθυνση/url που μπορείτε να προσπελάσετε την εφαρμογή
εξουσιοδοτήσεων είναι: https://www1.gsis.gr/dsae/appauth
Οι μηχανισμοί περιγράφονται εκτενέστερα αμέσως παρακάτω.
4

Φορέας εξουσιοδοτεί Υπαλλήλους
ΒΗΜΑ1: Αίτηση πρόσθετου ρόλου Φορέα για συγκεκριμένη Εφαρμογή
Στο ΤΑΒ Διαχείριση Πρόσθετου Ρόλου, επιλέγεται ο Πρόσθετος Ρόλος σε μια συγκεκριμένη
Εφαρμογή

Με την «Οριστική Υποβολή» αποδίδεται αυτόματα ο ρόλος καθώς είναι γνωστός (υπάρχει
στο σύστημα ο πίνακας των φορέων / ή και ΓΔΟΥ ).

Υπάρχει λίστα με τους Πρόσθετους Ρόλους και την πρόσβασή τους σε Εφαρμογές.

Επιπρόσθετα και μετά το αίτημα απόκτησης πρόσθετου ρόλου, δίνονται σε κάθε στιγμή οι
δυνατότητες:
-

Ανάκλησης του αιτήματος και κατάργησης του ρόλου
Επισκόπησης της ιστορικότητας των Αιτημάτων και Ανακλήσεών τους

5

ΒΗΜΑ2: Εξουσιοδότηση Υπαλλήλου για να δράσει με έναν ρόλο
εφαρμογής σε συγκεκριμένη εφαρμογή

Ενεργοποιώντας το κουμπί Νέα Εξουσιοδότηση (δείχνεται από το κόκκινο βελάκι), εισάγετε
πρώτα το ΑΦΜ του εξουσιοδοτούμενου και με το κουμπί «Αναζήτηση» βλέπετε τα στοιχεία
του οριζόμενου εξουσιοδοτούμενου προσώπου (Φυσικό Πρόσωπο).

Στη συνέχεια εισάγετε τον Ρόλο Εφαρμογής και πατάτε «Καταχώρηση».
Για το ΜΔ- Συνόψεις και Εκθέσεις ΕΦ υπάρχουν οι εξής ρόλοι εφαρμογής:
Χρήστης Φορέας ΜΔ – ανάγνωση μόνο
Χρήστης Φορέα ΜΔ

Μπορεί να βλέπει ή και να κάνει
προσωρινές Αποθηκεύσεις
Μπορεί να οριστικοποιεί τις υποβολές
Συνόψεων και Εκθέσεων
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Με την καταχώρηση της εξουσιοδότησης, το δικαίωμα πρόσβασης στην επιλεγμένη
εφαρμογή δεν αποδίδεται αυτόματα όπως γίνεται με την αίτηση πρόσθετου ρόλου.

Στην περίπτωση αυτή για την ενεργοποίηση της
εξουσιοδότησης απαιτείται η αποδοχή της εξουσιοδότησης
από τον υποψήφιο εξουσιοδοτημένο Υπάλληλο και
εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.
Με την καταχώρηση της εξουσιοδότησης προστίθεται η συγκεκριμένη εξουσιοδότηση στη
λίστα των εξουσιοδοτημένων χρηστών και εμφανίζονται τα στοιχεία της.

Επιπρόσθετα, δίνονται σε κάθε στιγμή οι δυνατότητες:
-

Ανάκλησης μιας δοθείσης Εξουσιοδότησης, είτε από τον εξουσιοδοτών, είτε και από τον
ίδιο τον εξουσιοδοτούμενο.
Επισκόπηση της Ιστορικότητας όλων των σχετικών με τις Εξουσιοδοτήσεις κινήσεων.
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Υπάλληλος ενεργοποιεί την Αποδοχή μιας εξουσιοδότησης σε
συγκεκριμένη εφαρμογή και αποκτά πρόσβαση στην Εφαρμογή
ΒΗΜΑ1 Πρόσβαση στις εξουσιοδοτήσεις με δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης
μιας εξουσιοδότησης
Με την είσοδο στην εφαρμογή εμφανίζεται λίστα με όλες τις πιθανές εξουσιοδοτήσεις του
υπαλλήλου και την κατάστασή τους:

Για κάθε υποψήφια εξουσιοδότηση μπορεί να γίνει αποδοχή ή απόρριψη.

Μετά την αποδοχή της εξουσιοδότησης η εξουσιοδότηση ενεργοποιείται και ενημερώνεται
η κατάστασή της:
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Σε κάθε στιγμή υπάρχει πρόσβαση στην ιστορικότητα των εξουσιοδοτήσεων:

Σε κάθε στιγμή μπορεί να γίνει ανάκληση της εξουσιοδότησης από τον ίδιο τον υπάλληλο.

ΒΗΜΑ2 Πρόσβαση στην εφαρμογή για την οποία ο Υπάλληλος είναι
εξουσιοδοτημένος
Πλέον η εφαρμογή αναγνωρίζει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν, από τον συγκεκριμένο
υπάλληλο και με συγκεκριμένο ρόλο σε αυτήν. Για παράδειγμα αν ο υπάλληλος έχει
εξουσιοδοτηθεί από έναν Εποπτευόμενο Φορέα για να λειτουργήσει σαν Χρήστης Φορέα
ΜΔ, μετά την είσοδό του στην εφαρμογή με τα διαπιστευτήρια του TAxisnet, επιλέγει τον
φορέα που τον έχει εξουσιοδοτήσει και έχει αποδεχθεί την εξουσιοδότηση και για τον
οποίο θα ενεργήσει με τον αντίστοιχο ρόλο.
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