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Πριν την 1η σύνδεση 
Όταν λαμβάνουμε το αυτοματοποιημένο email πως δημιουργήθηκε ο λογαριασμός μας, έχουμε δύο 

links: 

 

 

Πατώντας στον 1ο σύνδεσμο, αλλάζουμε το συνθηματικό μας για λόγους ασφαλείας. 

 

Ο σύνδεσμος μας οδηγεί στην ακόλουθη σελίδα: 
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Αφού συμπληρώσουμε το συνθηματικό μας δύο φορές (σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας που 

μας υποδεικνύονται) πατάμε το κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΤΝΘΗΜΑΣΙΚΟΤ». 

τη συνέχεια πατάμε στον 2ο σύνδεσμο του email για να συνδεθούμε στην πλατφόρμα: 

 

 

 

Σύνδεση στο Site 
Βήμα 1: Ακολουθούμε τον 2ο σύνδεσμο ή από το κυρίως μενού επιλέγουμε «ύνδεση». 
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Βήμα 2: υμπληρώνουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και πατάμε το κουμπί 

«ΤΝΔΕΗ». 

 

ημείωση: Καταλαβαίνουμε πως είμαστε συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα, γιατί εμφανίζεται μία μαύρη 

γραμμή στο πάνω μέρος της σελίδας και στο δεξιό μέρος βλέπουμε το όνομα χρήστη που έχουμε. 

 

Βήμα 3: Από το κυρίως μενού επιλέγουμε «Τποβολή αιτήματος» για να δημιουργήσουμε ένα νέο 

αίτημα. Από το μενού, επιλέγουμε το κατάλληλο κουμπί: 

 

 

 



 

socialmind.gr 

 
Θεσσαλονίκη 
Μοναστηρίου 90 
54627 Θεσσαλονίκη 
Τ: 2310551107 

 
Αθήνα 
Εθνικής Αντιστάσεως 11 
16121 Καισαριανή 
Τ: 2107243276 

 

 

 

1. ΔΙΟΡΘΩΕΙ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ ΣΟ SITE / E-SHOP ΜΟΤ: την συγκεκριμένη επιλογή μπορούμε 

να συμπληρώσουμε μικρές διορθώσεις που θέλουμε να γίνουν στο περιεχόμενο, για 

παράδειγμα να αλλάξει κάποιο κείμενο ή μία φωτογραφία σε μία σελίδα. 

 

το πεδίο «Περιγραφή» συμπληρώνουμε αναλυτικά τις διορθώσεις που θέλουμε να γίνουν. ημαντικό 

είναι να αναφέρουμε τη σελίδα και το ακριβές τμήμα που θέλουμε να διορθωθούν. το πεδίο 

«υνημμένα» μπορούμε να επισυνάψουμε κάποιο αρχείο (ένα αρχείο word ή pdf ή κάποιο printscreen 

από τη σελίδα για τις αλλαγές που θέλουμε). Αν τα αρχεία που θέλουμε να στείλουμε είναι 

περισσότερα από δύο ή έχουν μεγάλο μέγεθος, θα πρέπει να σταλούν με εναλλακτικούς τρόπους 

όπως: weTransfer, Google Drive ή Dropbox. 

τη συνέχεια πατάμε το κουμπί «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ». 
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2. ΑΛΛΑΓΕ/ΠΡΟΘΗΚΕ ΣΟ SITE / E-SHOP ΜΟΤ: τη συγκεκριμένη επιλογή μπορούμε να 

συμπληρώσουμε μικρές αλλαγές που θέλουμε να γίνουν, για παράδειγμα να αλλάξει κάποιο 

μενού, να προστεθεί μία φόρμα επικοινωνίας ή μία σελίδα με περιεχόμενο. 

 

Ομοίως με την 1η περίπτωση, στο πεδίο «Περιγραφή» συμπληρώνουμε αναλυτικά τις διορθώσεις που 

θέλουμε να γίνουν. ημαντικό είναι να αναφέρουμε τη σελίδα και το ακριβές τμήμα που θέλουμε να 

διορθωθούν. το πεδίο «υνημμένα» μπορούμε να επισυνάψουμε κάποιο αρχείο (ένα αρχείο word ή 

pdf ή κάποιο printscreen από τη σελίδα για τις αλλαγές που θέλουμε). Αν τα αρχεία που θέλουμε να 

στείλουμε είναι περισσότερα από δύο ή έχουν μεγάλο μέγεθος, θα πρέπει να σταλούν με 

εναλλακτικούς τρόπους όπως: weTransfer, Google Drive ή Dropbox. 

τη συνέχεια πατάμε το κουμπί «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ». 
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3. ΔΕΝ ΕΦΩ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ SITE/EMAIL ΜΟΤ: τη συγκεκριμένη επιλογή υπάρχει και εσωτερικό 

αρχείο .pdf με αναλυτικές οδηγίες. 

 

 

 
 

 

υγκεκριμένα, στο pdf αρχείο των οδηγιών περιέχονται τα βήματα για να βρούμε τη διεύθυνση 

IP του υπολογιστή μας. 

τη συνέχεια, γράφουμε τη διεύθυνση αυτή στην «Περιγραφή» και πατάμε το κουμπί 

«ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ». 
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4. ΠΡΟΘΑΥΑΙΡΕΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ EMAIL: τη συγκεκριμένη επιλογή συμπληρώνουμε στην 

«Περιγραφή» τη διεύθυνση email που θέλουμε να δημιουργήσουμε ή να καταργήσουμε. τη 

συνέχεια πατάμε το κουμπί «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ». 

 

 

5. ΑΛΛΟ ΑΙΣΗΜΑ: τη συγκεκριμένη επιλογή γράφουμε το αίτημά μας, αν δεν μπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί κάπου αλλού. 

 

 

  



 

socialmind.gr 

 
Θεσσαλονίκη 
Μοναστηρίου 90 
54627 Θεσσαλονίκη 
Τ: 2310551107 

 
Αθήνα 
Εθνικής Αντιστάσεως 11 
16121 Καισαριανή 
Τ: 2107243276 

 

 

 

Εδώ συμπληρώνουμε πρώτα το «Θέμα» με μια σύντομη περιγραφή του αιτήματος. τη 

συνέχεια περιγράφουμε αναλυτικά το αίτημά μας στο πεδίο «Περιγραφή». Μπορούμε να 

επισυνάψουμε αρχεία στο πεδίο «υνημμένα» ή να προσθέτοντας το σχετικό link στην 

περιγραφή. 

τη συνέχεια πατάμε το κουμπί «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ». 

 

Τα αιτήματά μου 
Από τη συγκεκριμένη επιλογή του κεντρικού μενού μπορούμε να δούμε τα αιτήματά που έχουμε κάνει 

και την κατάστασή τους. 

 

 

Όταν δημιουργούμε ένα νέο αίτημα, τότε χαρακτηρίζεται ως «Νέο». 
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Σαυτόχρονα, λαμβάνουμε και σχετικό email για το αίτημά μας. 

 

 

 

Αν πατήσουμε στο κουμπί «Προβολή Αιτήματος» θα επιστρέψουμε στην πλατφόρμα 

αιτημάτων. Αυτός είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος επικοινωνίας για τα αιτήματα. Αν 

προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο email, μπορεί να καθυστερήσει αρκετά η παράδοσή του. 

Κάποιος από τους διαχειριστές της πλατφόρμας θα χαρακτηρίσει το αίτημά μας ως «ε 

επεξεργασία» και θα λάβουμε σχετικό email. Με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνουμε πως το 

αίτημά μας έχει ληφθεί και θα επιλυθεί σύντομα. 
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Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να ανοίξουμε το αίτημά μας, κάνοντας κλικ πάνω. 

 

  
 

 

Όταν ανοίξουμε το αίτημα, μπορούμε να δούμε τις απαντήσεις που έχουν δοθεί και από εμάς, 

και από τον διαχειριστή που επιλύει το αίτημα. 

 

 
 

Μπορούμε να γράψουμε μία διευκρίνιση ή να επισυνάψουμε κάποιο αρχείο, σε περίπτωση που 

χρειαστεί. Επίσης, μπορεί ο διαχειριστής που επιλύει το αίτημά μας να μας ζητήσει επιπλέον 

διευκρινήσεις. 
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Για να γίνει αυτό, γράφουμε στο πλαίσιο την απάντησή μας, επισυνάπτουμε τα αρχεία μας και 

πατάμε στο κουμπί «ΑΠΑΝΣΗΗ» (όπως δηλαδή κάνουμε και όταν δημιουργούμε ένα νέο 

αίτημα). 

 

 
 

Επίσης μπορεί να θέλουμε να «κλείσουμε» το αίτημά μας, γιατί το πρόβλημα επιλύθηκε ή τελικά 

δεν θέλουμε να προχωρήσουμε στις αλλαγές που ζητήσαμε. ε αυτή την περίπτωση γράφουμε 

τον λόγο που κλείνουμε το αίτημα (πχ. Σελικά για το πρόβλημα προσβασιμότητας ήταν θέμα 

σύνδεσης στο ίντερνετ και πλέον έχει αποκατασταθεί) κάνουμε κλικ στο «Κλείστε αυτό το 

αίτημα» και πατάμε το κουμπί «ΑΠΑΝΣΗΗ». Με αυτό τον τρόπο ενημερώνουμε τον διαχειριστή 

του αιτήματος να μην το επιλύσει τελικά. 

 

  

Εδώ γράφουμε την απάντησή μας 
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Αν δεν κλείσουμε μόνοι μας το αίτημα, τότε ο διαχειριστής που του έχει ανατεθεί, θα το 

επιλύσει. Μπορεί να υπάρξει κάποια επικοινωνία για να περισσότερες διευκρινήσεις, αν 

χρειαστεί. το τέλος, θα απαντήσει και θα κλείσει το αίτημά μας. Για όλα αυτά θα λαμβάνουμε 

και σχετικά emails ή μπορούμε να παρακολουθούμε την πορεία του όπως είδαμε και 

παραπάνω. 

Αν για κάποιο λόγο το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει ή θέλουμε να γίνουν επιπλέον 

αλλαγές, τότε δεν χρειάζεται να ανοίξουμε νέο αίτημα, αλλά να ανοίξουμε το υπάρχον. 

 

 
Πατώντας στον σύνδεσμο στο κάτω μέρος του αιτήματος, μπορούμε να το ανοίξουμε πάλι, και 

να γράψουμε τις διευκρινήσεις μας.  
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