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Εγχειρίδιο χρήσης  

για την εφαρμογή “Χαρτοφυλάκιο Έργων Ψηφιακής Διακυβέρνησης”  

 

 

 

Περιεχόμενα 

 

Είσοδος 

Εγγραφή 

Νέα Πρόταση - οδηγίες για τον υποβολή 

Αναζήτηση - Λίστα έργων - Εγκεκριμένα Έργα 
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Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται: 

● Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape 

Navigator), 

● Όνομα χρήστη(username) και κωδικός(password) Taxisnet. 

 
Εικόνα 1. Οθόνη επιλογής τρόπου σύνδεσης 

 

Στη σελίδα αυτή ο χρήστης συνδέεται κάνοντας κλικ στο Σύνδεση με Taxisnet ή κάνοντας κλικ στο 

Σύνδεση Δημοσίων Υπαλλήλων. 

 

Εγγραφή στην πλατφόρμα 

 
Κατά την πρώτη σύνδεση στην πλατφόρμα, το σύστημα θα κατευθύνει τον χρήστη στη 

σελίδα εγγραφής, όπου συμπληρώνει τα στοιχεία του. Το Όνομα, Επώνυμο και ΑΦΜ είναι 

προσυμπληρωμένα αυτόματα. Η εγγραφή χρήστη γίνεται με τους φορείς για τους οποίους 

μπορεί ο χρήστης να κάνει αίτημα. 
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Εικόνα 2. Φόρμα εγγραφής 

 

Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης συμπληρώνει την ηλεκτρονική του διεύθυνση και το τηλέφωνο 

επικοινωνίας του. Στο πεδίο Φορέας και ρόλος, ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει τα 4 

πρώτα γράμματα του τίτλου του φορέα που ανήκει και να τον επιλέξει από την αναζήτηση 

(όπως φαίνεται στο παράδειγμα της εικόνας 7). Ο ρόλος που θα πρέπει να επιλέξει είναι 

Χειριστής. 
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Εικόνα 3. Πεδίο αναζήτησης φορέα 

 

Λειτουργίες εφαρμογής 

 

Αφού ο χρήστης συνδεθεί ως χειριστής, η σελίδα της αρχικής οθόνης παρουσιάζεται όπως 

την παρακάτω εικόνα 8. 

 

 
Εικόνα 4. Αρχική Σελίδα 

 

Το μενού επιλογών αποτελείται από τις Προτάσεις, που είναι ήδη επιλεγμένη, από τα 

Εγκεκριμένα Έργα, το όνομα-ρόλο του φορέα στον οποίο έχει συνδεθεί ο χρήστης, ένα 

καμπανάκι και ένα εικονίδιο «προφίλ». 
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Εικόνα 5. Μπάρα - μενού 

 

● Προτάσεις: ο χρήστης μπορεί να δει τη λίστα με όλες τις προτάσεις που έχουν γίνει 

από το φορέα του (εικόνα 8). 

● Εγκεκριμένα Έργα: ο χρήστης μπορεί να δει έναν πίνακα με όλα τα έργα του φορέα 

του που έχουν εγκριθεί. 

● Προφίλ: ο χρήστης μπορεί να δει και να επεξεργαστεί τα στοιχεία του(ηλεκτρονική 

διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) ενώ μπορεί και να προσθέσει επιπλέον φορείς 

για να υποβάλλει προτάσεις. Επίσης, μπορεί να πραγματοποιήσει την αποσύνδεση 

του χρήστη από την εφαρμογή με την επιλογή Έξοδος.  

● Καμπανάκι: εδώ εμφανίζονται όλες οι ειδοποιήσεις σχετικά με την εξέλιξη των 

έργων. 

 

Καταχώρηση νέας πρότασης 

 

● Για την καταχώρηση μιας νέας πρότασης προς έγκριση πατήστε το κουμπί Νέα 

πρόταση πάνω δεξιά της σελίδας. 

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι: 

➔ Τίτλος προτεινόμενου έργου 

➔ Κύριος στρατηγικός άξονας παρέμβασης 

➔ Δευτερεύοντες στρατηγικοί άξονες παρέμβασης 

➔ Κύριος τομέας παρέμβασης 

➔ Δευτερεύοντες τομείς παρέμβασης 

➔ Χρονικός Ορίζοντας 

➔ Ορίζοντας δημοπράτησης 

➔ Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενου έργου 

➔ Βιωσιμότητα  

➔ Φορέας/εις υλοποίησης  

➔ Ωφελούμενος Φορέας 

➔ Υπεύθυνος/οι Ψηφιακού Έργου 

➔ Συμμετέχοντες φορείς 

➔ Δείκτες επίπτωσης 

➔ Υφιστάμενη κατάσταση 

➔ Σκοπιμότητα 

➔ Εφικτότητα/ρίσκα  

➔ Παρεμφερή έργα  

➔ Αποτελέσματα/Παραδοτέα 

➔ Εκτιμώμενα οφέλη 

➔ Έγγραφα 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας κάντε 

mouse over στο εικονίδιο  για να εμφανιστούν τα tooltips, όπως στο παράδειγμα της 

παρακάτω εικόνας, 

 
Εικόνα 6. Ένδειξη tooltip 
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*Στα πεδία Φορέας/εις υλοποίησης , Ωφελούμενος Φορέας , Συμμετέχοντες φορείς θα πρέπει 

να πληκτρολογήσει ο χρήστης τα 4 πρώτα γράμματα της επιλογής του για να εμφανιστούν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα αναζήτησης και να επιλέξει αυτό που θέλει, όπως την παρακάτω 

εικόνα, 

 
Εικόνα 7. αναζήτηση με τα 4 πρώτα γράμματα 

 
Με βάση τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ορίζονται στρατηγικοί άξονες και Τομείς Παρέμβασης. Το 

προτεινόμενο έργο μπορεί να εμπίπτει σε έναν ή περισσότερους άξονες ή/και τομείς. Αν ένα έργο δεν είναι 

οριζόντιου χαρακτήρα, και αφορά συγκεκριμένο τομέα παρέμβασης, ο χρήστης επιλέγει στο Κύριο Στρατηγικό 

άξονα το “Ενίσχυση μόνο τομέα παρέμβασης” 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της σελίδας με το κουμπί 

Προσωρινή Αποθήκευση. Για την υποβολή πατάμε το κουμπί Οριστική Υποβολή. 

Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων με αστερίσκο(*). Σε περίπτωση που 

δεν έχουν συμπληρωθεί όλα το σύστημα σας ενημερώνει για τις παραλείψεις/λάθη, 

 

Εικόνα με τα λάθη (π.χ. δεν συμπληρώθηκε ο τίτλος) 

Για την επιστροφή στο μενού των προτάσεων μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο . 

 

 

 

 

 

Αναζήτηση προτάσεων 

 

Στην καρτέλα Προτάσεις (εικόνα 8) υπάρχουν κάποια φίλτρα αναζήτησης και ταξινόμησης 

των προτάσεων που έχει κάνει ο χρήστης όπως φαίνονται και στην παρακάτω εικόνα 13. 

 
Εικόνα 8. Φίλτρα αναζήτησης - ταξινόμησης Προτάσεων 

 

Στην καρτέλα Εγκεκριμένα Έργα τα φίλτρα αναζήτησης και ταξινόμησης των προτάσεων 

είναι όπως στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 9. Φίλτρα αναζήτησης - ταξινόμησης Εγκεκριμένων Έργων 

 

Ενέργειες Προτάσεων 

 

Για κάθε μία πρόταση, μπορούν να πραγματοποιηθούν 3 ενέργειες. Αυτές είναι η προβολή 

ιστορικού, η επεξεργασία τους και η εκτύπωσή τους σε μορφή pdf. 

 

● Η προβολή του ιστορικού πραγματοποιείται όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο εικονίδιο 

που βρίσκεται στη στήλη Ενέργειες του πίνακα με τις Προτάσεις. 

 
Εικόνα 10.  Προβολή ιστορικού 

 

 

● Η επεξεργασία της πρότασης πραγματοποιείται όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο 

εικονίδιο που βρίσκεται στη στήλη Ενέργειες του πίνακα με τις Προτάσεις. Στη 

συνέχεια εμφανίζεται η φόρμα επεξεργασίας και ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τα πεδία 

της φόρμας και να την υποβάλλει οριστικά.  
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● Η προβολή της πρότασης σε μορφή pdf πραγματοποιείται κάνοντας κλικ στο 

εικονίδιο που βρίσκεται στη στήλη Ενέργειες του πίνακα με τις Προτάσεις.

 
Εικόνα 11. Παράδειγμα πρότασης σε μορφή pdf 

 

Κατάσταση της αίτησης 
 

Οι καταστάσεις μιας πρότασης μπορεί να είναι: 

● Εκκρεμεί: όταν η πρόταση είναι ακόμα υπό παρακολούθηση από τον ελεγκτή 

έργων. 

● Επιστροφή: όταν ο ελεγκτής έργων κρίνει ότι η πρόταση πρέπει να γίνουν 

τροποποιήσεις στην πρόταση. 

● Προσωρινή Αποθήκευση: όταν ο χρήστης κατά τη συμπλήρωση της φόρμας για τη 

νέα πρόταση πατήσει Προσωρινή Αποθήκευση. 

● Εγκεκριμένο: όταν ο ελεγκτής έργων έχει εγκρίνει την πρόταση που έχει υποβάλλει 

ο χρήστης. 

● Απορρίφθηκε: όταν ο ελεγκτής έργων έχει απορρίψει την πρόταση που έχει 

υποβάλλει ο χρήστης. 

Παρακολούθηση της κατάστασης της πρότασης 

 

Αφού υποβληθεί οριστικά, ο ελεγκτής θα επεξεργαστεί το αίτημα του χρήστη. 

Έγκριση/Απόρριψη/Επιστροφή με σχόλια 

 

Αφού υποβληθεί οριστικά η πρόταση 
 

● Επιπλέον στο πάνω μέρος της φόρμας υπάρχει το κουμπί Σχόλια ελεγκτή σε 

περίπτωση που έχει επιστραφεί. Κάνοντας κλικ σε αυτό εμφανίζεται η ημερομηνία και 

ένα μικρό κείμενο με τις παρατηρήσεις που έκανε ο ελεγκτης σχετικά με την 

πρόταση.
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Εικόνα 12. Σχόλια ελεγκτή 
 


