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Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογής διαχείρισης αιτημάτων προς 

την Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών  

 

Το εγχειρίδιο σας καθοδηγεί με απλά βήματα και εικονογραφημένες οδηγίες  για την 

διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε ώστε να εγγραφείτε στο site και να 

χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αιτημάτων της  Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ανοίξτε την ιστοσελίδα itd.rhodes.gr με έναν  φυλλομετρητή. Δεν χρειάζεται το πρόθεμα 

www. Για καλύτερα αποτελέσματα  συνιστάται η χρήση   Firefox  ή Internet explorer  8 ή 

μεταγενέστερη έκδοση.  

 

Σύνδεση -Εγγραφή χρήστη, ανάκτηση κωδικού  

Αριστερά υπάρχει το ένθεμα σύνδεση. 

 

Επεξήγηση  

1. Όνομα χρήστη είναι το username    

                      που δώσατε κατά την εγγραφή σας. 

2. Κωδικός  είναι ο κωδικός σας 

3. Να με θυμάσαι, για την δική σας 

ασφάλεια  σας προτείνουμε να μην 

είναι επιλεγμένο.  

4. Κουμπί «σύνδεση» Το πατάμε για να 

συνδεθούμε μετά την συμπλήρωση των 

παραπάνω πεδίων. 

5. Επιλογή ξεχάσατε τον κωδικό σας, σας 

παραπέμπει στην σελίδα ανάκτησης 

κωδικού σε περίπτωση που δεν τον 

θυμάστε. 

6. Ξεχάσατε το όνομα χρήστη σας 

παραπέμπει στην σελίδα ανάκτησης του 

ονόματος  χρήστη 

7. Εγγραφή χρήστη σας παραπέμπει στην 

φόρμα εγγραφής 

 

 



Εγγραφή χρήστη 

 

Πατώντας  τον σύνδεσμο  Εγγραφή χρήστη (εικόνα 1) στην οθόνη σας εμφανίζεται  η 

παρακάτω φόρμα. 

 

 

Όνομα: Δίνετε το όνομα σας με ελληνικούς χαρακτήρες 

Όνομα χρήστη: Εδώ συμπληρώνετε με λατινικούς χαρακτήρες το username σας, πχ ένα 

ψευδώνυμο ή το όνομά σας. 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι απαραίτητο για τη 

ταυτοποίηση του λογαριασμού σας. Μετά την εγγραφή θα σας αποσταλεί email με   

οδηγίες ενεργοποίησης του λογαριασμού σας. 

Κωδικός πρόσβασης : Εισάγετε των κωδικό με τον οποίο θέλετε να συνδέεστε στην πύλη.  

Ο κωδικός θα πρέπει να είναι αυστηρά προσωπικός . 

 

Μετά την Εγγραφή σας εμφανίζεται στην οθόνη σας το παρακάτω μήνυμα. 



Στη συνέχεια ανοίγετε το email που σας έστειλε η Διεύθυνση Πληροφορικής με τίτλο:  

Στοιχεία Λογαριασμού για τον/την 

  και το αντίστοιχο κείμενο 

 

Γεια σας, ……………..! 

 

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας στον ιστότοπο itd.rhodes.gr. Ο λογαριασμός σας δημιουργήθηκε και 

απομένει η ενεργοποίησή του. 

Κάντε κλικ στον παρακάτω Σύνδεσμο Ενεργοποίησης ή αντιγράψτε και επικολλήστε τον στο πεδίο διευθύνσεων 

του φυλλομετρητή σας: 

http://itd.rhodes.gr/index.php?option=com_user&task=activate&activation=6ab357cd6117643b816f841ab735ce
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Μετά την ενεργοποίηση μπορείτε να συνδεθείτε στον ιστότοπο http://itd.rhodes.gr/ χρησιμοποιώντας το 

ακόλουθο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης: 

Όνομα Χρήστη: ntritsos 

Κωδικός Πρόσβασης: ******** 

 

Ακολουθώντας τον παραπάνω σύνδεσμο, ολοκληρώνετε την εγγραφής σας. 

 



 

Εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων χρηστών 

 

Λίγα λόγια για την εφαρμογή 

H εφαρμογή Huru Helpdesk μετά από τροποποιήσεις που δέχτηκε από την Διεύθυνση 

Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, σχεδιάστηκε  για να βοηθήσει τους  υπαλλήλους του 

Δήμου Ρόδου, να δηλώνουν γρήγορα και εύκολα τα αιτήματά  - βλάβες τους προς την 

Διεύθυνση Πληροφορικής, την παρακολούθηση και τον χειρισμό των θεμάτων υποστήριξης 

από τους προϊσταμένους. 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά είναι: 

  

• Τεχνογνωσία  (Knowledgebase) 

• Οι χρήστες μπορούν να δουν την πρόοδο σχετικά με κάποιο ζήτημα και να 

υποβάλουν συμπληρωματικές πληροφορίες . 

• Οι χρήστες μπορούν να φορτώσουν και να επισυνάψουν αρχεία στα ζητήματα που 

πού  υποβάλλουν  

• Έχει ενσωματωμένη λειτουργία που εμφανίζει  στατιστικά στοιχεία  σχετικά με το 

χρόνο που δαπανάται ανά κατηγορία και ανά υπηρεσία βλάβης - αιτήματος . 

 

Διαχείριση Εφαρμογής. 

 

Μετά την επιτυχή σύνδεσή σας στην πύλη μας,  επιλέξτε από την οριζόντια μπάρα 

πλοήγησης  την επιλογή Διαχείριση αιτημάτων.  

 

 

 

 



 

Κεντρικό menu της εφαρμογής 

 

 

 

Νέο αίτημα: Καταχώρηση νέου αιτήματος 

Τα αιτήματά μου: Προβολή λίστας με όλα τα αιτήματά σας και εισαγωγή νέων 

πληροφοριών – σημειώσεων σε ήδη υπάρχοντα  αιτήματα. 

Προβολή αιτήματος: Δίνοντας τον αριθμό αιτήματος θα εμφανίζεται  στην οθόνη το αίτημα 

Τα στοιχεία μου: Εδώ συμπληρώνετε περισσότερες πληροφορίες όπως τηλέφωνο, 

Διεύθυνση που υπάγεστε...  Οι πληροφορίες αυτές είναι προεπιλεγμένες σε κάθε νέο 

αίτημα οπότε η καταχώρηση νέου αιτήματος γίνεται πιο εύκολη. 

 

Τα στοιχεία μου 

 



Η Δημοτική ενότητα και η Διεύθυνση θα είναι προεπιλεγμένες τιμές για  κάθε νέο  αίτημα 

σας . 

 

Νέο αίτημα 

 

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα αλλά  μπορείτε να τα 

τροποποιήσετε χωρίς κανένα περιορισμό. 

Στον τίτλο δίνετε το είδος του αιτήματος πχ  Βλάβη εκτυπωτή. 

Εάν υπάρχει διαθέσιμο Barcode απογραφής,  το εισάγετε στο αντίστοιχο πεδίο  και στην 

περιγραφή του προβλήματος  αναφέρετε αναλυτικά το αίτημα ή την βλάβη. 

Παράδειγμα  

Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής  σε κάθε εκτύπωση βγάζει μία μαύρη σελίδα 

Αποθήκευση.  

 

 

           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  


