Καταχώριση urls στη διαδικτυακή πλατφόρμα
Οι εκπρόσωποι όλων των Παραρτημάτων του Κανονισμού παρακαλούνται να
ακολουθήσουν τα εξής βήματα για την ορθή καταχώριση των urls των φορέων
τους που περιέχουν τις πληροφορίες για τις διαδικασίες και θεματικές ενότητες
για τις οποίες έχουν οριστεί. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν εγγραφεί
στην πλατφόρμα και να διαθέτουν ενεργό λογαριασμό.
1. Είσοδος στην ιστοσελίδα: https://sdg.mindigital.gr με τα στοιχεία του
λογαριασμού σας, όπως τα καταχωρίσατε κατά την εγγραφή σας.
2. Αφού εισέρθετε επιτυχώς στο περιβάλλον διαχείρισης του εργαλείου, στην
αριστερή πλευρική κατακόρυφη μπάρα, επιλέγετε: «Σύνδεσμοι υπηρεσιών»
(εικόνα 2).

Εικόνα 2
Αριστερή πλευρική κατακόρυφη μπάρα

3. Θα οδηγηθείτε σε μια σελίδα με τη λίστα των αποθηκευμένων συνδέσμων και
επιλέγετε το πράσινο κουμπί: «Προσθήκη συνδέσμων για άλλη υπηρεσία»
(εικόνα 3).

Εικόνα 3
Προσθήκη
4. Επιλέγετε το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» που αρμόζει καλύτερα για το εν λόγω url (εικόνα
4).
5. Εν συνεχεία επιλέγετε τη «θεματική ενότητα» που ταιριάζει με το περιεχόμενο
του url (εικόνα 4).
6. Για κάθε θεματική ενότητα που έχετε οριστεί πρέπει να καταχωρίσετε δύο url
του φορέα σας, ένα για την ελληνική και ένα για την αγγλική γλώσσα. Η επιλογή
της γλώσσας γίνεται από τις αντίστοιχες σημαίες.
7. Στην περίπτωση που ο
επιλέγετε: «Η παραπάνω
συμπληρώνετε το url της
καταχωριθούν δύο url, ένα
(εικόνα 4).

φορέας σας παρέχει online σχετική διαδικασία,
υπηρεσία παρέχεται online» και στη συνέχεια
παρεχόμενης υπηρεσίας. Ομοίως, θα πρέπει να
για την ελληνική και ένα για την αγγλική γλώσσα

Εικόνα 4
Προσθήκη ενός νέου συνδέσμου

8. Πατάτε το κουμπί αποθήκευση. Αν έχουν συμπληρωθεί σωστά τα απαραίτητα
πεδία στη φόρμα, θα επιστρέψετε στη σελίδα με τη λίστα των αποθηκευμένων
συνδέσμων, όπου θα βλέπετε όλα τα url που έχετε μέχρι τώρα καταχωρίσει.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα ή χρειάζεστε
παραπάνω βοήθεια με τη χρήση της πλατφόρμας, μπορείτε να ανατρέξετε στις
ερωτοαπαντήσεις στη διεύθυνση https://sdg.mindigital.gr/faqs.
Αν δε βρίσκετε βοήθεια για το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε στις
ερωτοαπαντήσεις, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας του
ιστοτόπου στη διεύθυνση https://sdg.mindigital.gr/contact

