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Εγχειρίδιο χρήσης εκπαιδευτικού προσωπικού 

 

Εικόνα 1. Αρχική σελίδα 

 

Η αρχική σελίδα που βλέπει οποιοσδήποτε χρήστης πριν εισέλθει στο σύστημα φαίνεται στην 

Εικόνα 1. Κάνοντας κλικ στην επιλογή Σύνδεση στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας, ο χρήστης 
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καλείται να εισάγει τα στοιχεία του λογαριασμού του, δηλαδή Όνομα χρήστη και Κωδικό 

πρόσβασης (Εικόνα 2). 

 

 

Εικόνα 2. Είσοδος στο σύστημα 

 

Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει εγγραφή στο σύστημα ο χρήστης μπορεί πατώντας στην 

επιλογή Αίτηση εγγραφής, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2, να αιτηθεί την εγγραφή του. Με τον 

τρόπο αυτό οδηγείται στην παρακάτω σελίδα (Εικόνα 3), όπου πατώντας πάλι στην επιλογή 

Αίτηση εγγραφής οδηγείται στη φόρμα συμπλήρωσης των προσωπικών του στοιχείων (Εικόνα 

4). 

 

 

Εικόνα 3. Αίτηση εγγραφής 
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Εικόνα 4. Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων εγγραφής 

 

Αφού ο χρήστης συμπληρώσει τα στοιχεία του, πρέπει να πατήσει στο πλήκτρο Υποβολή 

προκειμένου να γίνει η αποστολή της αίτησής του στο σύστημα, οπότε εμφανίζεται το μήνυμα 

της Εικόνας 5. Στη συνέχεια, του αποστέλλεται μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που έχει δηλώσει σχετικά με τη συνέχεια της διαδικασίας. Αν η αίτηση γίνει 

δεκτή, ο χρήστης θα λάβει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για την είσοδό του στο 

σύστημα. Σε αντίθετη περίπτωση θα λάβει μήνυμα απόρριψης της αίτησής του. 

 

 

Εικόνα 5. Ενημερωτικό μήνυμα μετά την υποβολή της αίτησης εγγραφής 
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Αφού γίνει η είδοδος στο σύστημα, ο χρήστης οδηγείται στην αρχική σελίδα, όπου στο ειδικά 

διαμορφωμένο κεντρικό υπομενού εμφανίζεται μια σειρά επιλογών οι οποίες αφορούν τις 

εργασίες καταγραφής επιστημονικού έργου του εκπαιδευτικού προσωπικού (Εικόνα 6). 

 

 

Εικόνα 6. Κεντρικό υπομενού για το εκπαιδευτικό προσωπικό 

 

Υπάρχουν 2 τρόποι πλοήγησης στις καταχωρήσεις επιστημονικού έργου. Ο πρώτος τρόπος είναι 

από την επιλογή Οι καταχωρήσεις μου του κεντρικού υπομενού (Εικόνα 7), απ’ όπου ο χρήστης 

μπορεί να προβάλει, να επεξεργαστει ή να διαγράψει τις εγγραφές του, αλλά και να εισάγει 

νέες. 

 

Εικόνα 7. Οι καταχωρήσεις μου 

 

Ο δεύτερος τρόπος πλοήγησης είναι μέσω της επιλογής Γενικά  Το προφίλ μου του κεντρικού 

υπομενού (Εικόνα 8). 

 

Εικόνα 8. Επιλογή Το προφίλ μου 

 

Η σελίδα του προφίλ του εκπαιδευτικού προσωπικού δίνεται στην Εικόνα 9. 
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Εικόνα 9. Το προφίλ μου 
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Για κάθε κατηγορία ο χρήστης μπορεί είτε να δει τις καταχωρήσεις του είτε να δημιουργήσει μια 

νέα εγγραφή πατώντας στις αντίστοιχες επιλογές. Για παράδειγμα, πατώντας στο Δείτε τις 

καταχωρήσεις σας για τα Βιβλία-Μονογραφίες (Εικόνα 10) ο χρήστης οδηγείται στη σελίδα της 

Εικόνας 11. 

 

 

Εικόνα 10. Το προφίλ μου - Βιβλία/Μονογραφίες 

 

 

 

Εικόνα 11. Βιβλία/Μονογραφίες 

 

Στο αριστερό τμήμα της σελίδας ο χρήστης μπορεί να δει τις εγγραφές των βιβλίων ή/και των 

μονογραφιών που έχει καταχωρήσει. Για κάθε μία καταχώρηση βλέπει κάποια βασικά στοιχεία, 

όπως τίτλο, εκδοτικό οίκο και ακαδημαϊκό έτος έκδοσης. Οι επιλογές που υπάρχουν για κάθε 

εγγραφή είναι η Προβολή, η Επεξεργασία και η Διαγραφή. 

Στο δεξιό τμήμα της σελίδας ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη δημιουργία μιας νέας εγγραφής 

για τη συγκεκριμένη κατηγορία (μέσω του συνδέσμου Δημιουργία νέας καταχώρησης), οπότε 

οδηγείται στην παρακάτω φόρμα (Εικόνα 12): 
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Εικόνα 12. Δημιουργία εγγραφής για βιβλία/μονογραφίες 

 

Μέσω της παραπάνω φόρμας ο χρήστης καλείται να εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία για τη 

δημιουργία μιας νέας εγγραφής. Υπάρχει η δυνατότητα παροχής βοήθειας με διευκρινιστικά 

στοιχεία για κάθε πεδίο μέσω του πλήκτρου F1 ή της επιλογής Βοήθεια που βρίσκεται στην 

επάνω δεξιά γωνία της σελίδας (Εικόνα 13). Το παράθυρο βοήθειας που εμφανίζεται για τη 

συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται στην Εικόνα 14. 
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Εικόνα 13. Επιλογή Βοήθειας 

 

 

Εικόνα 14. Βοήθεια για τα Βιβλία/Μονογραφίες 

Η επιλογή της Βοήθειας υπάρχει και κατά την επεξεργασία των στοιχείων μιας καταχώρησης. 
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Από το δεξιό τμήμα της σελίδας του προφίλ, ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί άμεσα στις 

καταχωρήσεις και των υπολοίπων κατηγοριών μέσω των συνδέσμων (Links) που υπάρχουν στο 

Άλλες καταχωρήσεις. 

 

Γενικά, οι καταχωρήσεις που μπορεί να εισάγει ένας χρήστης εκπαιδευτικού προσωπικού 

αφορούν εγγραφές για: 

 Βιβλία/Μονογραφίες 

 Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 

 Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 

 Εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές 

 Εργασίες σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων με κριτές 

 Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια 

 Ανακοινώσεις σε εθνικά επιστημονικά συνέδρια 

 Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 

 Άλλες εργασίες – Άρθρα 

 Αναγνώριση επιστημονικού έργου 

 Ερευνητικές προτάσεις και εγκεκριμένα ερευνητικά έργα 

 

Για κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει, να 

προβάλλει, να επεξεργαστεί ή να διαγράψει τις σχετικές εγγραφές με τον τρόπο που 

περιγράφηκε προηγουμένως για την κατηγορία Βιβλία/Μονογραφίες.  

 

Η πλοήγηση στις διάφορες καταχωρήσεις μπορεί να γίνει, όπως ειπώθηκε, και μέσω της 

επιλογής Οι καταχωρήσεις μου του κεντρικού υπομενού, όπου υπάρχουν οι επιλογές Ερευνητικά 

προγράμματα, Αναγνώριση επιστημονικού έργου και Οι δημοσιεύσεις μου. Η επιλογή των 

δημοσιεύσεων οδηγεί σε μια λίστα συνδέσμων για τις σχετικές κατηγορίες (Εικόνα 15). 

Πατώντας σε οποιαδήποτε από αυτές τις κατηγορίες ο χρήστης οδηγείται στην αντίστοιχη σελίδα 

προβολής και επεξεργασίας των καταχωρήσεών του, όπου η πλοήγηση μπορεί να γίνει με τον 

τρόπο που αναφέρθηκε προηγουμένως για τα Βιβλία/Μονογραφίες. 
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Εικόνα 15. Οι δημοσιεύσεις μου 


