Εγχειρίδιο Υποβολής Σχεδίων Δράσης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρόν εγχειρίδιο, για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των
Σχεδίων δράσης.
Για την υποβολή του Σχεδίου Δράσης, παρακαλούμε συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, χρησιμοποιώντας
τα στοιχεία εισόδου που έχετε λάβει. Για να συνδεθείτε πατήστε την επιλογή Σύνδεση που βρίσκεται
επάνω αριστερά στην αρχική σελίδα όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.

Εικόνα 1: Αρχική Σελίδα – Επιλογή Σύνδεση Χρήστη

Στην συνέχεια, καταχωρείστε τα στοιχεία εισόδου σας στην παρακάτω φόρμα (Εικόνα 2), για να
εισέλθετε στην σελίδα διαχείρισης του λογαριασμού σας, απ’ όπου θα μπορέσετε να ανεβάσετε τα
αρχεία του σχεδίου δράσης.

Εικόνα 2: Φόρμα Σύνδεσης Χρήστη

Εφόσον εισέλθετε με τα στοιχεία του λογαριασμού σας, μεταφέρεστε αυτόματα στην σελίδα του προφίλ
σας (Εικόνα 3), στην οποία φαίνονται τα στοιχεία σας. Παρακαλούμε, προχωρήστε σε υποβολή του
Σχεδίου Δράσης μεταβαίνοντας στην σελίδα «Σχέδια Δράσης» που βρίσκεται στο πλευρικό μενού
αριστερά (μενού διαχείρισης).

Εικόνα 3: Προφίλ Χρήστη

Μετέπειτα, έχοντας επιλέξει τα Σχέδια Δράσης από το μενού διαχείρισης, βλέπετε την σελίδα υποβολής
Σχεδίων Δράσης (Εικόνα 4). Σε αυτή θα βρείτε κάποιες σχετικές οδηγίες καθώς και τους συνδέσμους των
πρότυπων εντύπων των απαραίτητων αρχείων υποβολής. Όπως θα παρατηρήσετε, υπάρχουν ξεχωριστοί
φάκελοι ανάλογα με το είδος του αρχείου υποβολής. Κάντε διπλό κλικ για να μεταβείτε στον επιθυμητό
φάκελο, προκειμένου να ανεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο. Επισημαίνεται ότι κάθε ηλεκτρονική
υποβολή αρχείου στο σύστημα είναι οριστική, καθώς μετά την υποβολή των αρχείων δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί περαιτέρω επεξεργασία τους. Σε περίπτωση που θέλετε να πραγματοποιήσετε
διόρθωση του υποβαλλόμενου αρχείου δημιουργήστε αίτημα, όπως αναφέρεται παρακάτω.

Εικόνα 4: Σελίδα Υποβολής Σχεδίων Δράσης

Εφόσον μπείτε μέσα σε έναν φάκελο π.χ. στην αίτηση όπως φαίνεται στην εικόνα 5, μπορείτε να
επιλέξετε το εικονίδιο της δισκέτας που βλέπετε μαρκαρισμένο με κόκκινο χρώμα στην ίδια εικόνα.

Εικόνα 5: Ανάρτηση αρχείου

Έχοντας επιλέξει το εικονίδιο της δισκέτας εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο το οποίο σας δίνει την
δυνατότητα να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε (Εικόνα 6).

Εικόνα 6: Παράθυρο ανάρτησης αρχείου

Στη συνέχεια, αφού ανεβάσετε με επιτυχία το αρχείο θα εμφανίζεται όπως στην εικόνα παρακάτω
(Εικόνα 7). Αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρξει πρόβλημα με την υποβολή του αρχείου σας ή κάποιο άλλο

τεχνικό θέμα χρησιμοποιήστε την επιλογή «Υποστήριξη» που υπάρχει στην κεντρική μπάρα (στο πάνω
μέρος της σελίδας) και στείλτε ένα «Νέο Αίτημα» (Εικόνα 8) περιγράφοντας το πρόβλημα σας.

Εικόνα 7: Ολοκληρωμένη ανάρτηση αρχείου

Εικόνα 8: Νέο Αίτημα Υποστήριξης

