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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

• Η παρούσα εφαρμογή λειτουργεί σε δικτυακό περιβάλλον (Web application). Αυτό 
σημαίνει ότι είναι δυνατόν να υπάρχει πρόσβαση σε αυτήν από οπουδήποτε 
υπάρχει πρόσβαση στο Internet. 

• Για να ολοκληρωθεί η ετήσια διαδικασία υποβολής του απολογισμού – 
προγραμματισμού και για όλες τις κατηγορίες χρηστών (μέλη ΔΕΠ, υπεύθυνοι 
διοικητικών θέσεων, υπεύθυνοι λογοθεσίων) πρέπει να γίνουν τα παρακάτω: 

o Να γίνει η καταχώρηση και η υποβολή του ετήσιου απολογισμού. 
o Να γίνει η καταχώρηση και η υποβολή του ετήσιου προγραμματισμού. Για 

να γίνει δυνατή η επεξεργασία των στοιχείων του προγραμματισμού πρέπει 
να έχει προηγηθεί το πρώτο βήμα, που αφορά στον απολογισμό. 

• Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας του ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ απαρτίζεται από τα 
εξής στάδια: 

o Συμπλήρωση όλων των οθονών που απαρτίζουν την εφαρμογή. Η 
πλοήγηση στις οθόνες αυτές γίνεται από την κεντρική οθόνη της 
επεξεργασίας του απολογισμού. 

o Σε κάθε οθόνη πρέπει να συμπληρωθεί η αντίστοιχη πληροφορία. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη δραστηριότητα επιλέγεται και 
καταχωρείται η σχετική σήμανση που υποδηλώνει τη μη ύπαρξη εγγραφής 
(Επιλογή «ΚΑΜΙΑ» ή «ΟΥΔΕΝ» αντιστοίχως). 
Στις οθόνες που αφορούν: Αναθέσεις μαθημάτων, Πτυχιακές / 
Διπλωματικές εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς η καταχώρηση της πληροφορίας γίνεται από το διαχειριστή 
ή τη βιβλιοθήκη, και στο μέλος ΔΕΠ εμφανίζεται η πληροφορία που τον 
αφορά. Στις περιπτώσεις αυτές και εάν υπάρχει συμφωνία με την 
εμφανιζόμενη πληροφορία επιλέγεται το αντίστοιχο πεδίο (checkbox).  

o Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων στην κάθε κατηγορία ο 
χρήστης πρέπει να προχωρήσει στην ΥΠΟΒΟΛΗ της οθόνης.  
Οι έννοιες ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ και ΥΠΟΒΟΛΗ είναι διαφορετικές. Η πρώτη δίνει 
τη δυνατότητα μελλοντικής επεξεργασίας των καταχωρημένων στοιχείων, 
ενώ η δεύτερη υποβάλλει οριστικά την πληροφορία που καταχωρήθηκε, 
χωρίς τη δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας. Η υποβολή των στοιχείων της 
κάθε οθόνης γίνεται προκειμένου να αποφευχθεί η ελλιπής καταχώρηση 
στοιχείων ή να αγνοηθούν οι αντίστοιχες φόρμες.  

o Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης – αποθήκευσης – υποβολής 
στις επιμέρους οθόνες, ο χρήστης πρέπει να προχωρήσει στη ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.  
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• Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ και αφού έχει 
προηγηθεί η υποβολή του απολογισμού απαιτείται η καταχώρηση της αντίστοιχης 
πληροφορίας.  
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1.2 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
 

 
Εικόνα 1: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Εμφανίζεται το αρχικό μενού επιλογών που σχετίζεται με τον τρόπο σύνδεσης στην 
εφαρμογή: 
 

• Μέλη ΔΕΠ:  Επεξεργασία απολογισμού – προγραμματισμού έργου των μελών 
ΔΕΠ. 

• Όργανα Διοίκησης: Επεξεργασία απολογισμού – προγραμματισμού έργου των 
Οργάνων Διοίκησης. 

• Υπεύθυνοι Λογοθεσιών: Επεξεργασία απολογισμού – προγραμματισμού έργου 
των Υπευθύνων Λογοθεσίων. 

• Διαχείριση Εφαρμογής: Η επιλογή αυτή αφορά στη διαχείριση της εφαρμογής 
(Διαχειριστής, Βιβλιοθήκη) και σχετίζεται με την διαχείριση της πληροφορίας που 
αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων, τις πτυχιακές / διπλωματικές εργασίες, τις 
διδακτορικές διατριβές κλπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΜΕΛΗ ΔΕΠ 

 

2.1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

 

 
Εικόνα 2 : ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
 

Επιλέγεται ο χρήστης από την λίστα “Επιλογή χρήστη”, εισάγεται ο προσωπικός Κωδικός 
πρόσβασης και επιλέγοντας “Είσοδος” γίνεται η σύνδεση με την εφαρμογή. 
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2.2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 
Εικόνα 3: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 
Μετά την επιτυχή είσοδο στην εφαρμογή δίνονται οι παρακάτω επιλογές: 

• Επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων του μέλους ΔΕΠ. 

• Επισκόπησης των στοιχείων υποβληθέντων απολογισμών παλαιότερων ετών. Δίνεται 
η δυνατότητα επισκόπησης των παλαιότερων απολογισμών που έχουν υποβληθεί, 
χωρίς να είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία τους. 

• Επεξεργασίας των στοιχείων του απολογισμού – προγραμματισμού του τρέχοντος 
ακαδημαϊκού έτους, εφόσον δεν έχει γίνει ακόμα η υποβολή από το μέλος ΔΕΠ. 

• Επισκόπησης των αναφορών που δημιουργούνται από την εφαρμογή, όπως η 
συνολική έκθεση απολογισμού του Τμήματος, αλλά και συμπληρωματικών αναφορών, 
τόσο για το τρέχον όσο και για τα παρελθόντα ακαδημαϊκά έτη. 
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2.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

  

 
Εικόνα 4: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Πραγματοποιούνται οι σχετικές αλλαγές που αφορούν στο χρήστη που εισήλθε στην 
εφαρμογή και επιλέγεται η “Αποθήκευση αλλαγών”.  
Για αλλαγή του Κωδικού Πρόσβασης εισάγεται ο παλιός και ο νέος κωδικός πρόσβασης στα 
αντίστοιχα πεδία. Τέλος, επιλέγεται το πλήκτρο “Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης”. 
 
Το πλήκτρο «Πιθανές εναλλακτικές γραφές (στα Αγγλικά) που χρησιμοποιήθηκαν σε 
δημοσιεύσεις» δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης εναλλακτικών γραφών του ονόματός του 
χρήστη στην Αγγλική γλώσσα, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε δημοσιεύσεις. Στην 
περίπτωση αυτή γίνεται η καταχώρηση των εναλλακτικών ονομάτων ένα – ένα επιλέγοντας 
κάθε φορά την «Προσθήκη». 
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Εικόνα 5: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΣ 
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2.4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ 
 

 
Εικόνα 6: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ 

  

Στην οθόνη αυτή, που είναι η κεντρική οθόνη της διαδικασίας διαχείρισης των στοιχείων του 
απολογισμού των μελών ΔΕΠ, γίνεται η καταχώρηση των επιμέρους στοιχείων, τα οποία είναι 
ομαδοποιημένα σε αντίστοιχες κατηγορίες. Ακολουθώντας κάθε μια από τις επιλογές που 
υπάρχουν στην παραπάνω οθόνη και αντιστοιχούν στα σχετικά πλήκτρα επιλογών, ο χρήστης 
οδηγείται σε σχετική οθόνη καταχώρησης και διαχείρισης της σχετικής πληροφορίας. 
Η συμπλήρωση της κάθε επιμέρους φόρμας γίνεται ξεχωριστά και ανεξάρτητα και το τέλος της 
καταχώρησης πρέπει να ακολουθήσει η υποβολή των στοιχείων της επιμέρους φόρμας. Οι 
ενδείξεις δίπλα στην κάθε επιλογή (checkboxes) υποδεικνύουν αν η αντίστοιχη φόρμα έχει 
υποβληθεί ή όχι. Αν μια οθόνη έχει υποβληθεί τότε το αντίστοιχο κελί είναι απενεργοποιημένο. 
Για παράδειγμα στην παραπάνω εικόνα φαίνεται ότι οι φόρμες Α2, Ε1, Ε2, Ε3 έχουν 
υποβληθεί. 
 
Το πλήκτρο “Επισκόπηση υποβληθέντων στοιχείων” χρησιμοποιείται για να εμφανιστεί η 
πληροφορία που έχει υποβληθεί σε κάθε φόρμα, σε περίπτωση που ο απολογισμός του 
τρέχοντος έτους έχει ήδη υποβληθεί, οπότε δεν είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία της 
αντίστοιχης πληροφορίας. 
 

Το πλήκτρο «Αποσύνδεση» αποσυνδέει τον τρέχων χρήστη από την εφαρμογή. 
 



Εφαρμογή διαχείρισης του Απολογισμού – Προγραμματισμού έργου των μελών του Τμήματος 

 16 
 

Εφόσον έχουν υποβληθεί όλες τις φόρμες – οι αντίστοιχες ενδείξεις (checkboxes) είναι 
ενεργές – επιλέγεται το πλήκτρο “ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ” ώστε να 
ολοκληρωθεί η υποβολή του απολογισμού για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Στην 
περίπτωση αυτή θα εμφανιστεί το κουμπί του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ και θα ενεργοποιηθεί η 
διαδικασία επεξεργασίας των στοιχείων του προγραμματισμού. 

 

Αναίρεση Υποβολής υποβληθεισών ενοτήτων 
 

Στην παραπάνω οθόνη υπάρχει και το κουμπί «Αναίρεση υποβολής». Χρησιμοποιείται για 
την αναίρεση της υποβολής των επιμέρους οθονών, από το ίδιο το μέλος ΔΕΠ, σε περίπτωση 
που προκύψει ανάγκη μετά την υποβολή της σχετικής πληροφορίας. Η αναίρεση της 
Συνολικής Υποβολής γίνεται μόνο από το διαχειριστή του συστήματος.  
 

 
Εικόνα 7: ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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2.4Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 
Εικόνα 8: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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Α1. Αναθέσεις μαθημάτων τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 
 

Εμφανίζονται οι αναθέσεις μαθημάτων του μέλους ΔΕΠ για το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. Οι 
αναθέσεις καταχωρούνται από το διαχειριστή του συστήματος και το μέλος ΔΕΠ μπορεί να δει 
τις αναθέσεις του, για το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. 
Αν υπάρχει συμφωνία με την καταχωρημένη πληροφορία επιλέγεται το πεδίο «ΣΥΜΦΩΝΩ με 
την καταχωρημένη πληροφορία». Στην περίπτωση αυτή γίνεται αυτόματα και η υποβολή 
της οθόνης. 
Αν υπάρχει διαφωνία, πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με το διαχειριστή του συστήματος για 
τη διευθέτηση της διαφοράς και στη συνέχεια να γίνει η επιλογή του πεδίου. 
 

 
Εικόνα 9: ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ 

 

Επιπλέον, επιλέγοντας την «Επισκόπηση ανάθεσης μαθήματος» δίπλα από το κάθε 
μάθημα, είναι δυνατή η επισκόπηση της συνολικής ανάθεσης του επιλεγμένου μαθήματος, για 
το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. Η εμφανιζόμενη πληροφορία έχει καταχωρηθεί από το 
διαχειριστή του συστήματος, όπως αναφέρθηκε στην αρχή της ενότητας και περιέχει τις 
αναθέσεις για το επιλεγμένο μάθημα για τρεις κατηγορίες διδασκόντων: Μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος, Εξωτερικούς – επισκέπτες και Συνεργάτες – Υποψήφιους Διδάκτορες. 
 

 
Εικόνα 10: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Α2. Συγγραφή / μετάφραση / ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού κατά την τρέχουσα 
απολογιστική περίοδο 

 

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες: 

• Καταχώρηση Νέας εγγραφής (Πλήκτρο Νέα εγγραφή). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
πληροφορία προς καταχώρηση πρέπει να καταχωρηθεί η επιλογή ΚΑΜΙΑ, η οποία 
επιλέγεται από την αντίστοιχη λίστα. 

• Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής  

• Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής (Πλήκτρο Διαγραφή) 

• Υποβολή της πληροφορίας (Πλήκτρο Υποβολή) 
 

 

 
Εικόνα 11: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

              

Καταχώρηση νέας εγγραφής 

 
Εικόνα 11: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
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• Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 

• Επιλέγεται το Είδος από την αντίστοιχη λίστα επιλογής. 
• Συμπληρώνονται τα πεδία “Τίτλος Μαθήματος” και “Τίτλος Συγγράμματος / Υλικού 

- Παρατηρήσεις / Περιγραφή” (μόνο στη περίπτωση που ΔΕΝ έχει επιλεγεί η 
εγγραφή ΚΑΜΙΑ, οπότε και θα αγνοηθεί ότι έχει καταχωρηθεί στα πεδία αυτά). 

• Επιλέγεται η Αποθήκευση. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος 
της οθόνης. 

 
Εικόνα 12 

 

 

Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή. 
Ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία και δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ων 
καταχωρημένων στοιχείων.    

• Γίνεται η τροποποίηση των στοιχείων.  

• Επιλέγεται η Αποθήκευση για να καταχωρηθούν οι αλλαγές. 
 
Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 
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Υποβολή  
 
Μετά την καταχώρηση όλης της πληροφορίας που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη οθόνη, 
επιλέγεται το πλήκτρο Υποβολή. Απαντώντας καταφατικά στη σχετική ερώτηση, γίνεται 
οριστική υποβολή της καταχωρημένης πληροφορίας. 
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A3. Επίβλεψη πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών 
 
Εμφανίζονται οι αναθέσεις μαθημάτων του μέλους ΔΕΠ για το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. 
Αν υπάρχει συμφωνία με την καταχωρημένη πληροφορία επιλέγεται το πεδίο «ΣΥΜΦΩΝΩ με 
την καταχωρημένη πληροφορία». Στην περίπτωση αυτή γίνεται αυτόματα και η υποβολή 
της οθόνης. 
Αν υπάρχει διαφωνία, πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με το διαχειριστή του συστήματος για 
τη διευθέτηση της διαφοράς και στη συνέχεια να γίνει η επιλογή του πεδίου. 
 
Η αντίστοιχη πληροφορία προέρχεται από τη διαδικασία καταχώρησης της πληροφορίας από 
τους ίδιους τους φοιτητές, μέσα από αντίστοιχο υποσύστημα της εφαρμογής. Μετά την 
υποβολή της κάθε πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας και προτού εμφανιστεί στην οθόνη του 
απολογισμού πρέπει να επικυρωθεί από τον υπεύθυνο βιβλιοθήκης, μέσα από σχετική οθόνη 
και διαδικασία.  

 
Εικόνα 13 : ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Α4. Ανάπτυξη / Βελτίωση εργαστηρίων μαθημάτων 
 
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες: 

• Καταχώρηση Νέας εγγραφής (Πλήκτρο Νέα εγγραφή). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
πληροφορία προς καταχώρηση πρέπει να καταχωρηθεί η επιλογή ΟΥΔΕΝ, η οποία 
επιλέγεται από την αντίστοιχη λίστα. 

• Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής  

• Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής (Πλήκτρο Διαγραφή) 

• Υποβολή της πληροφορίας (Πλήκτρο Υποβολή) 
 
 

 
Εικόνα 14 

 
 
Καταχώρηση νέας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 

• Επιλέγεται το είδος από την αντίστοιχη λίστα επιλογής «Ανάπτυξη – Βελτίωση 
εργαστηρίων μαθημάτων». Αν δεν υπάρχουν εγγραφές επιλέγεται το ΟΥΔΕΝ.  
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• Συμπληρώνονται τα πεδία «Σύντομη περιγραφή περιεχομένου του εργαστηρίου ή 
της επέκτασης του εργαστηρίου» και «Μάθημα» καθώς και τα πεδία που αφορούν 
στους «Πιθανοί πόροι που εξασφαλίστηκαν με προσωπικές σας ενέργειες 
επιπλέον όσων σας εξασφάλισε το Τμήμα», δηλαδή «Περιγραφή» και «Ποσό» 
(μόνο στη περίπτωση που ΔΕΝ έχει επιλεγεί η εγγραφή ΟΥΔΕΝ, οπότε και θα 
αγνοηθεί ότι έχει καταχωρηθεί στα πεδία αυτά).  

• Στη συνέχεια, αν δεν υπάρχουν συνεργάτες οι οποίοι συνετέλεσαν στην ανάπτυξη / 
βελτίωση των εργαστηρίων της καταχωρούμενης εγγραφής επιλέγεται η Αποθήκευση. 
Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. 

• Αν υπάρχουν συνεργάτες οι οποίοι πρέπει να καταχωρηθούν, επιλέγεται το πλήκτρο 
Εισαγωγή συνεργατών. Η εγγραφή αποθηκεύεται αυτόματα και ενεργοποιείται η 
φόρμα εισαγωγής των συνεργατών, για το συγκεκριμένο εργαστήριο που καταχωρείται. 
Για την καταχώρηση του κάθε συνεργάτη: 

o Καταχωρείται το ονοματεπώνυμο του κάθε συνεργάτη (Επώνυμο, Όνομα) 
o Καταχωρούνται οι ώρες που απασχολήθηκε, για το συγκεκριμένο εργαστήριο 
o Επιλέγεται η Προσθήκη για να καταχωρηθεί ο συνεργάτης. 

Όταν καταχωρηθούν όλοι οι συνεργάτες επιλέγεται το πλήκτρο Κλείσιμο. 
Ενημερώνεται αυτόματα η εγγραφή των εργαστηρίων με τα ονόματα όλων των 
συνεργατών  που έχουν καταχωρηθεί. 

 

 
Εικόνα 15 
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Εικόνα 16 

 

 
Εικόνα 17 

 
Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή. 
Ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία και δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ων 
καταχωρημένων στοιχείων.    

• Γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων.  

• Για την επεξεργασία των συνεργατών επιλέγεται το πλήκτρο Εισαγωγή συνεργατών και 
γίνονται οι επιθυμητές αλλαγές (Καταχώρηση, Τροποποίηση, Διαγραφή συνεργατών) 

• Αν δεν έχουν γίνει αλλαγές στους συνεργάτες επιλέγεται η Αποθήκευση για να 
καταχωρηθούν οι αλλαγές, αλλιώς το Κλείσιμο, από την οθόνη των συνεργατών. 

 
Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. Μαζί με την πληροφορία που αφορά στην εγγραφή διαγράφονται 
και οι συνεργάτες που έχουν τυχόν καταχωρηθεί. 
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Υποβολή  
 
Μετά την καταχώρηση όλης της πληροφορίας που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη οθόνη, 
επιλέγεται το πλήκτρο Υποβολή. Απαντώντας καταφατικά στη σχετική ερώτηση, γίνεται 
οριστική υποβολή της καταχωρημένης πληροφορίας. 
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Α5. Μέτρα για τη βελτίωση της διδασκαλίας, αξιολόγησης των φοιτητών και εισαγωγή 
νέων τρόπων διδασκαλίας 
 
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες: 

• Καταχώρηση Νέας εγγραφής (Πλήκτρο Νέα εγγραφή). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
πληροφορία προς καταχώρηση πρέπει να καταχωρηθεί η επιλογή ΟYΔΕΝ, η οποία 
επιλέγεται από την αντίστοιχη λίστα. 

• Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής  

• Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής (Πλήκτρο Διαγραφή) 

• Υποβολή της πληροφορίας (Πλήκτρο Υποβολή) 
 

 
Εικόνα 18: ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

              
Καταχώρηση νέας εγγραφής 

 
Εικόνα 19 

• Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 

• Επιλέγεται το Μέτρο αξιολόγησης από την αντίστοιχη λίστα επιλογής. 
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• Συμπληρώνονται τα πεδία “Μάθημα” και “Σύντομη Περιγραφή” (μόνο στη 
περίπτωση που ΔΕΝ έχει επιλεγεί η εγγραφή ΟΥΔΕΝ οπότε και θα αγνοηθεί ότι έχει 
καταχωρηθεί στα πεδία αυτά). 

• Επιλέγεται η Αποθήκευση. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος 
της οθόνης. 

 
Εικόνα 20 

 
Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή. 
Ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία και δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ων 
καταχωρημένων στοιχείων.    

• Γίνεται η τροποποίηση των στοιχείων.  

• Επιλέγεται η Αποθήκευση για να καταχωρηθούν οι αλλαγές. 
 
Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

Υποβολή  
Μετά την καταχώρηση όλης της πληροφορίας που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη οθόνη, 
επιλέγεται το πλήκτρο Υποβολή. Απαντώντας καταφατικά στη σχετική ερώτηση, γίνεται 
οριστική υποβολή της καταχωρημένης πληροφορίας. 
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Α6. Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που κρίνονται σημαντικές να αναφερθούν 
 
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες: 

• Καταχώρηση Νέας εγγραφής (Πλήκτρο Νέα εγγραφή). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
πληροφορία προς καταχώρηση πρέπει να καταχωρηθεί η επιλογή ΚΑΜΙΑ 

• Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής  

• Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής (Πλήκτρο Διαγραφή) 

• Υποβολή της πληροφορίας (Πλήκτρο Υποβολή) 
 

 
Εικόνα 21 

 
              
Καταχώρηση νέας εγγραφής 

• Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 

• Συμπληρώνονται τα πεδία “Δραστηριότητα” και “Σύντομη Περιγραφή” (μόνο στη 
περίπτωση που ΔΕΝ έχει επιλεγεί η εγγραφή ΚΑΜΙΑ, οπότε και θα αγνοηθεί ότι έχει 
καταχωρηθεί στα πεδία αυτά). 

• Επιλέγεται η Αποθήκευση. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος 
της οθόνης. 
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Εικόνα 22 

 
 
Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή. 
Ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία και δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ων 
καταχωρημένων στοιχείων.    

• Γίνεται η τροποποίηση των στοιχείων.  

• Επιλέγεται η Αποθήκευση για να καταχωρηθούν οι αλλαγές. 
 
Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
Υποβολή  
Μετά την καταχώρηση όλης της πληροφορίας που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη οθόνη, 
επιλέγεται το πλήκτρο Υποβολή. Απαντώντας καταφατικά στη σχετική ερώτηση, γίνεται 
οριστική υποβολή της καταχωρημένης πληροφορίας. 
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2.4 Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 

 
Εικόνα 23: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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Β1. Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών που ολοκληρώθηκαν. 
 
Εμφανίζονται οι διδακτορικές διατριβές που ολοκληρώθηκαν υπό την επίβλεψη του μέλους 
ΔΕΠ και για το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. 
Αν υπάρχει συμφωνία με την καταχωρημένη πληροφορία επιλέγεται το πεδίο «ΣΥΜΦΩΝΩ με 
την καταχωρημένη πληροφορία». Στην περίπτωση αυτή γίνεται αυτόματα και η υποβολή 
της οθόνης. 
Αν υπάρχει διαφωνία, πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με το διαχειριστή του συστήματος για 
τη διευθέτηση της διαφοράς και στη συνέχεια να γίνει η επιλογή του πεδίου. 
Και στην περίπτωση των διδακτορικών διατριβών η σχετική πληροφορία προέρχεται, όπως 
και στην περίπτωση των πτυχιακών – διπλωματικών εργασιών, από την καταχώρηση των 
στοιχείων από τους ίδιους του διδάκτορες, τα οποία επικυρώνονται από τον υπεύθυνο της 
βιβλιοθήκης. 
 

 
Εικόνα 24: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 
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Β2. Επιστημονικές δημοσιεύσεις 
Στην παρούσα ενότητα γίνεται η διαχείριση των επιστημονικών δημοσιεύσεων. Υπάρχουν 
πέντε κατηγορίες οθόνες διαχείρισης, οι οποίες αντιστοιχούν σε ισάριθμες κατηγορίες 
δημοσιεύσεων: 
 

• Βιβλία 
• Περιοδικά 
• Κεφάλαια Βιβλίων 
• Συνέδρια 
• Έκδοση Πρακτικών Συνεδρίων 

 
Σε ό,τι αφορά τις δημοσιεύσεις, οποιασδήποτε κατηγορίας, στις οποίες συμμετέχουν 
περισσότερα του ενός μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, αρκεί η αντίστοιχη δημοσίευση να 
καταχωρηθεί από ένα από τα μέλη ΔΕΠ – συγγραφείς, το οποίο και θα καταχωρήσει και τα 
υπόλοιπα μέλη που συμμετέχουν. Η πληροφορία θα μεταφερθεί αυτόματα και στα υπόλοιπα 
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που συμμετέχουν στη δημοσίευση και θα εμφανίζεται στις 
αντίστοιχες οθόνες του απολογισμού τους.  
 
Επίσης, ο κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων, για κάθε κατηγορία δημοσίευσης, 
δεν αναφέρεται μόνο στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, αλλά και σε όλα  τα προηγούμενα. Δηλαδή 
στις αντίστοιχες λίστες εμφανίζονται όλες οι καταχωρημένες δημοσιεύσεις του μέλους ΔΕΠ 
του Τμήματος. 
Η Υποβολή των δημοσιεύσεων γίνεται συνολικά για όλες τις κατηγορίες, από την αρχική 
οθόνη των δημοσιεύσεων. 
 

 
Εικόνα 25: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 
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Βιβλία 
 
Στην οθόνη διαχείρισης των Βιβλίων υπάρχουν οι εξής δυνατότητες επεξεργασίας: 
 

• Καταχώρηση νέου βιβλίου  

• Επεξεργασία των ήδη καταχωρημένων στοιχείων.  

• Επεξεργασία των συγγραφέων του βιβλίου 

• Ακύρωση της επεξεργασίας του τρέχοντος βιβλίου 
 
Δεν υπάρχει η δυνατότητα της διαγραφής ενός καταχωρημένου βιβλίου, καθώς είναι δυνατόν 
να υπάρχουν και άλλοι συγγραφείς – μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, οπότε η διαγραφή μιας 
εγγραφής θα αφαιρούσε την πληροφορία και από τους υπόλοιπους.  
 
Για το λόγο αυτό, κατά τη διαδικασία εισαγωγής νέων εγγραφών θα πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή στην εμφανιζόμενη λίστα των δημοσιεύσεων, ώστε να μην 
καταχωρούνται εγγραφές που έχουν ήδη καταχωρηθεί από άλλο μέλος ΔΕΠ.  
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Εικόνα 26: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ 

 
 
Καταχώρηση νέου βιβλίου 
 
Επιλέγεται το πλήκτρο Νέο Βιβλίο. 
Το χρώμα υποβάθρου αλλάζει στα πεδία στα οποία πρέπει να καταχωρηθεί πληροφορία, 
υποδεικνύοντας τη θέση που πρέπει να εισαχθούν τα στοιχεία της νέας εγγραφής. 
 
Γίνεται η συμπλήρωση των πεδίων αυτών, εκτός από το πεδίο Συγγραφείς, το οποίο είναι 
απενεργοποιημένο σε αυτό το στάδιο. 
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Εικόνα 27 

 
Σε οποιοδήποτε σημείο πριν την αποθήκευση της εγγραφής η ακύρωση της διαδικασίας 
γίνεται επιλέγοντας το πλήκτρο Ακύρωση. Το πλήκτρο αυτό χρησιμοποιείται για την 
ακύρωση της επεξεργασίας των στοιχείων μιας ήδη καταχωρημένης εγγραφής. 
 
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης: 
 

• Αν ΔΕΝ υπάρχει πρόθεση καταχώρησης των συγγραφέων επιλέγεται το πλήκτρο 
Αποθήκευση. Η εγγραφή καταχωρείται και εμφανίζεται στη λίστα που ακολουθεί, στο 
κάτω μέρος της οθόνης. Είναι δυνατή η καταχώρηση / επεξεργασία των συγγραφέων 
σε μελλοντική επίσκεψη στην εγγραφή. 

• Για να καταχωρηθούν οι συγγραφείς επιλέγεται το πλήκτρο Συγγραφείς. Η εγγραφή 
αποθηκεύεται αυτόματα και στη συνέχεια ενεργοποιείται η βοηθητική φόρμα 
καταχώρησης των συγγραφέων. 
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Εικόνα 28 

 
 
Επεξεργασία συγγραφέων  
 
Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες επεξεργασίας των συγγραφέων μιας δημοσίευσης: 
 

• Καταχώρηση νέου συγγραφέα. Οι συγγραφείς καταχωρούνται ένας- ένας και με τη 
σειρά που εμφανίζονται στη δημοσίευση. Αυτό αποτελεί μια σημαντική 
παρατήρηση, καθώς με βάση αυτή τη σειρά θα δημιουργηθεί αυτόματα το πεδίο 
Συγγραφείς στην κυρίως φόρμα, που αφορά στη δημοσίευση.  

• Τροποποίηση στοιχείων υπάρχοντος συγγραφέα 

• Διαγραφή συγγραφέα 
 
Για κάθε είδους επεξεργασία των συγγραφέων (Καταχώρηση, τροποποίηση και διαγραφή) 
ενημερώνεται αυτόματα και το πεδίο Συγγραφείς, στην κυρίως φόρμα, που αφορά στην 
τρέχουσα δημοσίευση. 
 
Επίσης, οι συγγραφείς χωρίζονται σε δύο κατηγορίες 

• Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στην τρέχουσα εγγραφή, 
εισάγονται επιλέγοντάς τα από την αντίστοιχη λίστα (Κατάλογος μελών ΔΕΠ)  
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• Μη μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, όπου η καταχώρηση γίνεται εισάγοντας το 
ονοματεπώνυμό τους στο αντίστοιχο πεδίο (Συγγραφέας) και στη γλώσσα που έχει 
επιλεγεί. Το ονοματεπώνυμο καταχωρείται με τη μορφή Surname, F. (π.χ. 
Pappas, G.). 

 
 Στην περίπτωση ύπαρξης εναλλακτικού ονόματος στα αγγλικά για τον επιλεγμένο 
συγγραφέα, εμφανίζεται ο κατάλογος με τα εναλλακτικά ονόματα, προκειμένου ο χρήστης να 
επιλέξει το όνομα που εμφανίζεται στη δημοσίευση. 
 

 
Εικόνα 29: EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ 

 
Η Εισαγωγή Συγγραφέα πραγματοποιείται, επιλέγοντας από τη λίστα (αν είναι μέλος ΔΕΠ 
του Τμήματος) ή καταχωρώντας (αν δεν είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος) τον αντίστοιχο 
συγγραφέα και πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευση, στη βοηθητική φόρμα επεξεργασίας 
των συγγραφέων. 
 
Για την Τροποποίηση των στοιχείων ενός συγγραφέα, επιλέγεται ο συγγραφέας πιέζοντας το 
πλήκτρο Επιλογή, που βρίσκεται δίπλα στο όνομά του στη λίστα. Τα στοιχεία του επιλεγμένου 
συγγραφέα εμφανίζονται στα αντίστοιχα πεδία και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 
επεξεργασίας τους επιλέγεται η Αποθήκευση, στη βοηθητική φόρμα επεξεργασίας των 
συγγραφέων. 
 
Για τη Διαγραφή ενός συγγραφέα, επιλέγεται ο συγγραφέας και πιέζεται το πλήκτρο 
Διαγραφή. 
Σε κάθε στάδιο επεξεργασίας ενός συγγραφέα, πιέζοντας το πλήκτρο Ακύρωση αναιρείται η 
διαδικασία επεξεργασία, για το συγκεκριμένο συγγραφέα.  
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Για κάθε ένα συγγραφέα που καταχωρείται, δημιουργείται αυτόματα η αρίθμηση του 
συγγραφέα στη δημοσίευση, καθώς και το περιεχόμενο του  πεδίου Συγγραφείς, στην κύρια 
οθόνη. 
 

 
Εικόνα 30 

 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας των συγγραφέων, πιέζοντας το πλήκτρο 
Αποθήκευση στην κύρια φόρμα, καταχωρούνται όλες οι αλλαγές και δίνονται οι 
παρακάτω επιλογές: 
 

• Καταχώρησης νέας εγγραφής 

• Επιλογής άλλης καταχωρημένης εγγραφής για επεξεργασία. Η επιλογή αυτή 
γίνεται πιέζοντας την Επιλογή, δίπλα από την προς επεξεργασία εγγραφή.  

• Επιστροφής στην κεντρική σελίδα των δημοσιεύσεων 
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Εικόνα 31 
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Περιοδικά 
 
Στην οθόνη διαχείρισης των Περιοδικών υπάρχουν οι εξής δυνατότητες επεξεργασίας: 
 

• Καταχώρηση νέας δημοσίευσης σε περιοδικό. 

• Επεξεργασία των ήδη καταχωρημένων στοιχείων.  

• Επεξεργασία των συγγραφέων του περιοδικού 

• Ακύρωση της επεξεργασίας του τρέχοντος περιοδικού 
 
Δεν υπάρχει η δυνατότητα της διαγραφής ενός καταχωρημένου περιοδικού, καθώς είναι 
δυνατόν να υπάρχουν και άλλοι συγγραφείς – μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, οπότε η διαγραφή 
μιας εγγραφής θα αφαιρούσε την πληροφορία και από τους υπόλοιπους.  
 
Για το λόγο αυτό, κατά τη διαδικασία εισαγωγής νέων εγγραφών θα πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή στην εμφανιζόμενη λίστα των δημοσιεύσεων, ώστε να μην 
καταχωρούνται εγγραφές που έχουν ήδη καταχωρηθεί από άλλο μέλος ΔΕΠ.  
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Εικόνα 32: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

 
Καταχώρηση νέας δημοσίευσης σε περιοδικό 
 
Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα δημοσίευση. 
Το χρώμα υποβάθρου αλλάζει στα πεδία στα οποία πρέπει να καταχωρηθεί πληροφορία, 
υποδεικνύοντας τη θέση που πρέπει να εισαχθούν τα στοιχεία της νέας εγγραφής. 
 
Γίνεται η συμπλήρωση των πεδίων αυτών, εκτός από το πεδίο Συγγραφείς, το οποίο είναι 
απενεργοποιημένο σε αυτό το στάδιο.  
 
Ο Τίτλος Περιοδικού καταχωρείται με επιλογή του από την αντίστοιχη λίστα. Συγκεκριμένα,  
με "Αναζήτηση περιοδικού" επιλέγεται το περιοδικό από τη λίστα του ISI. Πριν την αναζήτηση 
μπορεί να γίνει εισαγωγή μέρος του τίτλου, για περιορισμό της εμφανιζόμενης λίστας. Στη 
πατώντας Επιλογή γίνεται η καταχώρηση του περιοδικού στο σχετικό πεδίο. Επιλέγοντας 
Εισαγωγή περιοδικών που δεν εμφανίζονται στη λίστα  ενεργοποιείται η οθόνη 
εισαγωγής περιοδικών εκτός λίστας ISI. 
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Εικόνα 33: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

 
Σε οποιοδήποτε σημείο πριν την αποθήκευση της εγγραφής η ακύρωση της διαδικασίας 
γίνεται επιλέγοντας το πλήκτρο Ακύρωση. Το πλήκτρο αυτό χρησιμοποιείται για την 
ακύρωση της επεξεργασίας των στοιχείων μιας ήδη καταχωρημένης εγγραφής. 
 
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης: 
 

• Αν ΔΕΝ υπάρχει πρόθεση καταχώρησης των συγγραφέων επιλέγεται το πλήκτρο 
Αποθήκευση. Η εγγραφή καταχωρείται και εμφανίζεται στη λίστα που ακολουθεί, στο 
κάτω μέρος της οθόνης. Είναι δυνατή η καταχώρηση / επεξεργασία των συγγραφέων 
σε μελλοντική επίσκεψη στην εγγραφή. 

• Για να καταχωρηθούν οι συγγραφείς επιλέγεται το πλήκτρο Συγγραφείς. Η εγγραφή 
αποθηκεύεται αυτόματα και στη συνέχεια ενεργοποιείται η βοηθητική φόρμα 
καταχώρησης των συγγραφέων. 

 
Επεξεργασία συγγραφέων  
 
Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες επεξεργασίας των συγγραφέων μιας δημοσίευσης: 
 

• Καταχώρηση νέου συγγραφέα. Οι συγγραφείς καταχωρούνται ένας- ένας και με τη 
σειρά που εμφανίζονται στη δημοσίευση. Αυτό αποτελεί μια σημαντική 
παρατήρηση, καθώς με βάση αυτή τη σειρά θα δημιουργηθεί αυτόματα το πεδίο 
Συγγραφείς στην κυρίως φόρμα, που αφορά στη δημοσίευση.  

• Τροποποίηση στοιχείων υπάρχοντος συγγραφέα 

• Διαγραφή συγγραφέα 
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Για κάθε είδους επεξεργασία των συγγραφέων (Καταχώρηση, τροποποίηση και διαγραφή) 
ενημερώνεται αυτόματα και το πεδίο Συγγραφείς, στην κυρίως φόρμα, που αφορά στην 
τρέχουσα δημοσίευση. 
 
Επίσης, οι συγγραφείς χωρίζονται σε δύο κατηγορίες 

• Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στην τρέχουσα εγγραφή, 
εισάγονται επιλέγοντάς τα από την αντίστοιχη λίστα (Κατάλογος μελών ΔΕΠ)  

• Μη μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, όπου η καταχώρηση γίνεται εισάγοντας το 
ονοματεπώνυμό τους στο αντίστοιχο πεδίο (Συγγραφέας) και στη γλώσσα που έχει 
επιλεγεί. Το ονοματεπώνυμο καταχωρείται με τη μορφή Surname, F. (π.χ. 
Pappas, G.). 

 
  
Στην περίπτωση ύπαρξης εναλλακτικού ονόματος στα αγγλικά για τον επιλεγμένο συγγραφέα, 
εμφανίζεται ο κατάλογος με τα εναλλακτικά ονόματα, προκειμένου ο χρήστης να επιλέξει το 
όνομα που εμφανίζεται στη δημοσίευση. 
 

 
Εικόνα 34: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ 

 
Η Εισαγωγή Συγγραφέα πραγματοποιείται, επιλέγοντας από τη λίστα (αν είναι μέλος ΔΕΠ 
του Τμήματος) ή καταχωρώντας (αν δεν είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος) τον αντίστοιχο 
συγγραφέα και πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευση, στη βοηθητική φόρμα επεξεργασίας 
των συγγραφέων. 
 
Για την Τροποποίηση των στοιχείων ενός συγγραφέα, επιλέγεται ο συγγραφέας πιέζοντας το 
πλήκτρο Επιλογή, που βρίσκεται δίπλα στο όνομά του στη λίστα. Τα στοιχεία του επιλεγμένου 
συγγραφέα εμφανίζονται στα αντίστοιχα πεδία και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 
επεξεργασίας τους επιλέγεται η Αποθήκευση, στη βοηθητική φόρμα επεξεργασίας των 
συγγραφέων. 
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Για τη Διαγραφή ενός συγγραφέα, επιλέγεται ο συγγραφέας και πιέζεται το πλήκτρο 
Διαγραφή. 
Σε κάθε στάδιο επεξεργασίας ενός συγγραφέα, πιέζοντας το πλήκτρο Ακύρωση αναιρείται η 
διαδικασία επεξεργασία, για το συγκεκριμένο συγγραφέα.  
 
Για κάθε ένα συγγραφέα που καταχωρείται, δημιουργείται αυτόματα η αρίθμηση του 
συγγραφέα στη δημοσίευση, καθώς και το περιεχόμενο του  πεδίου Συγγραφείς, στην κύρια 
οθόνη. 
 

 
Εικόνα 35 

 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας των συγγραφέων, πιέζοντας το πλήκτρο 
Αποθήκευση στην κύρια φόρμα, καταχωρούνται όλες οι αλλαγές και δίνονται οι 
παρακάτω επιλογές: 
 

• Καταχώρησης νέας εγγραφής 

• Καταχώρησης Θεματικών Ενοτήτων για την τρέχουσα εγγραφή 
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• Επιλογής άλλης καταχωρημένης εγγραφής για επεξεργασία. Η επιλογή αυτή 
γίνεται πιέζοντας την Επιλογή, δίπλα από την προς επεξεργασία εγγραφή.  

• Επιστροφής στην κεντρική σελίδα των δημοσιεύσεων 
 

 
Εικόνα 36 

 
Επεξεργασία Θεματικών Ενοτήτων 
 
Σε κάθε καταχώρηση δημοσίευσης, για τη συγκεκριμένη κατηγορία επιστημονικών 
δημοσιεύσεων, είναι δυνατόν να αντιστοιχηθούν μία ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες, οι 
οποίες επιλέγονται από την αντίστοιχη λίστα.  
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Εικόνα 37: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 
Για την καταχώρηση Θεματικών Ενοτήτων, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 
 

• Αν πρόκειται για νέα εγγραφή δημοσίευσης που μόλις καταχωρήθηκε και ο χρήστης 
επιθυμεί να εισάγει Θεματικές Ενότητες, πιέζει το πλήκτρο Θεματικές Ενότητες, πριν 
από την αποθήκευση της δημοσίευσης. 

• Αν πρόκειται για ήδη καταχωρημένη δημοσίευση, επιλέγεται πρώτα η δημοσίευση 
πιέζοντας την Επιλογή, δίπλα από την αντίστοιχη εγγραφή και στη συνέχεια το 
πλήκτρο Θεματικές Ενότητες. 

Οι Θεματικές Ενότητες καταχωρούνται μια – μια, με τη σειρά που επιθυμεί ο χρήστης, 
επιλέγοντας τη θεματική ενότητα και πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη. 
 

 
Εικόνα 38 

 
Για τη διαγραφή μιας θεματικής ενότητας από την επιλεγμένη εγγραφή δημοσίευσης, 
επιλέγεται η θεματική ενότητα που πρόκειται να διαγραφεί και πιέζεται το πλήκτρο 
Διαγραφή.  
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Δημοσιεύσεις σε Βιβλία (Κεφάλαια Βιβλίων) 
 
Στην οθόνη διαχείρισης των Κεφαλαίων Βιβλίων υπάρχουν οι εξής δυνατότητες επεξεργασίας: 
 

• Καταχώρηση νέας δημοσίευσης σε βιβλίο. 

• Επεξεργασία των ήδη καταχωρημένων στοιχείων.  

• Επεξεργασία των συγγραφέων του κεφαλαίου βιβλίου 

• Ακύρωση της επεξεργασίας του τρέχοντος κεφαλαίου βιβλίου 
 
Δεν υπάρχει η δυνατότητα της διαγραφής ενός καταχωρημένου κεφαλαίου βιβλίου, καθώς 
είναι δυνατόν να υπάρχουν και άλλοι συγγραφείς – μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, οπότε η 
διαγραφή μιας εγγραφής θα αφαιρούσε την πληροφορία και από τους υπόλοιπους.  
 
Για το λόγο αυτό, κατά τη διαδικασία εισαγωγής νέων εγγραφών θα πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή στην εμφανιζόμενη λίστα των δημοσιεύσεων, ώστε να μην 
καταχωρούνται εγγραφές που έχουν ήδη καταχωρηθεί από άλλο μέλος ΔΕΠ.  
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Εικόνα 39: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 

 
 
Καταχώρηση νέου κεφαλαίου βιβλίου 
 
Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 
Το χρώμα υποβάθρου αλλάζει στα πεδία στα οποία πρέπει να καταχωρηθεί πληροφορία, 
υποδεικνύοντας τη θέση που πρέπει να εισαχθούν τα στοιχεία της νέας εγγραφής. 
 
Γίνεται η συμπλήρωση των πεδίων αυτών, εκτός από το πεδίο Συγγραφείς, το οποίο είναι 
απενεργοποιημένο σε αυτό το στάδιο. 
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Εικόνα 40 

 
Σε οποιοδήποτε σημείο πριν την αποθήκευση της εγγραφής η ακύρωση της διαδικασίας 
γίνεται επιλέγοντας το πλήκτρο Ακύρωση. Το πλήκτρο αυτό χρησιμοποιείται για την 
ακύρωση της επεξεργασίας των στοιχείων μιας ήδη καταχωρημένης εγγραφής. 
 
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης: 
 

• Αν ΔΕΝ υπάρχει πρόθεση καταχώρησης των συγγραφέων επιλέγεται το πλήκτρο 
Αποθήκευση. Η εγγραφή καταχωρείται και εμφανίζεται στη λίστα που ακολουθεί, στο 
κάτω μέρος της οθόνης. Είναι δυνατή η καταχώρηση / επεξεργασία των συγγραφέων 
σε μελλοντική επίσκεψη στην εγγραφή. 

• Για να καταχωρηθούν οι συγγραφείς επιλέγεται το πλήκτρο Συγγραφείς. Η εγγραφή 
αποθηκεύεται αυτόματα και στη συνέχεια ενεργοποιείται η βοηθητική φόρμα 
καταχώρησης των συγγραφέων. 
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Εικόνα 41 

 
Επεξεργασία συγγραφέων  
 
Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες επεξεργασίας των συγγραφέων μιας δημοσίευσης: 
 

• Καταχώρηση νέου συγγραφέα. Οι συγγραφείς καταχωρούνται ένας- ένας και με τη 
σειρά που εμφανίζονται στη δημοσίευση. Αυτό αποτελεί μια σημαντική 
παρατήρηση, καθώς με βάση αυτή τη σειρά θα δημιουργηθεί αυτόματα το πεδίο 
Συγγραφείς στην κυρίως φόρμα, που αφορά στη δημοσίευση.  

• Τροποποίηση στοιχείων υπάρχοντος συγγραφέα 

• Διαγραφή συγγραφέα 
 
Για κάθε είδους επεξεργασία των συγγραφέων (Καταχώρηση, τροποποίηση και διαγραφή) 
ενημερώνεται αυτόματα και το πεδίο Συγγραφείς, στην κυρίως φόρμα, που αφορά στην 
τρέχουσα δημοσίευση. 
 
Επίσης, οι συγγραφείς χωρίζονται σε δύο κατηγορίες 
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• Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στην τρέχουσα εγγραφή, 
εισάγονται επιλέγοντάς τα από την αντίστοιχη λίστα (Κατάλογος μελών ΔΕΠ)  

• Μη μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, όπου η καταχώρηση γίνεται εισάγοντας το 
ονοματεπώνυμό τους στο αντίστοιχο πεδίο (Συγγραφέας) και στη γλώσσα που έχει 
επιλεγεί. Το ονοματεπώνυμο καταχωρείται με τη μορφή Surname, F. (π.χ. 
Pappas, G.). 

Στην περίπτωση ύπαρξης εναλλακτικού ονόματος στα αγγλικά για τον επιλεγμένο συγγραφέα, 
εμφανίζεται ο κατάλογος με τα εναλλακτικά ονόματα, προκειμένου ο χρήστης να επιλέξει το 
όνομα που εμφανίζεται στη δημοσίευση. 
 

 
Εικόνα 42 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ 

 
Η Εισαγωγή Συγγραφέα πραγματοποιείται, επιλέγοντας από τη λίστα (αν είναι μέλος ΔΕΠ 
του Τμήματος) ή καταχωρώντας (αν δεν είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος) τον αντίστοιχο 
συγγραφέα και πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευση, στη βοηθητική φόρμα επεξεργασίας 
των συγγραφέων. 
 
Για την Τροποποίηση των στοιχείων ενός συγγραφέα, επιλέγεται ο συγγραφέας πιέζοντας το 
πλήκτρο Επιλογή, που βρίσκεται δίπλα στο όνομά του στη λίστα. Τα στοιχεία του επιλεγμένου 
συγγραφέα εμφανίζονται στα αντίστοιχα πεδία και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 
επεξεργασίας τους επιλέγεται η Αποθήκευση, στη βοηθητική φόρμα επεξεργασίας των 
συγγραφέων. 
 
Για τη Διαγραφή ενός συγγραφέα, επιλέγεται ο συγγραφέας και πιέζεται το πλήκτρο 
Διαγραφή. 
Σε κάθε στάδιο επεξεργασίας ενός συγγραφέα, πιέζοντας το πλήκτρο Ακύρωση αναιρείται η 
διαδικασία επεξεργασία, για το συγκεκριμένο συγγραφέα.  
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Για κάθε ένα συγγραφέα που καταχωρείται, δημιουργείται αυτόματα η αρίθμηση του 
συγγραφέα στη δημοσίευση, καθώς και το περιεχόμενο του  πεδίου Συγγραφείς, στην κύρια 
οθόνη. 
 

 
Εικόνα 43 

 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας των συγγραφέων, πιέζοντας το πλήκτρο 
Αποθήκευση στην κύρια φόρμα, καταχωρούνται όλες οι αλλαγές και δίνονται οι παρακάτω 
επιλογές: 

 

• Καταχώρησης νέας εγγραφής 

• Επιλογής άλλης καταχωρημένης εγγραφής για επεξεργασία. Η επιλογή αυτή 
γίνεται πιέζοντας την Επιλογή, δίπλα από την προς επεξεργασία εγγραφή.  

• Επεξεργασίας των Θεματικών Ενοτήτων.  

• Επιστροφής στην κεντρική σελίδα των δημοσιεύσεων 
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Εικόνα 44 

 
Επεξεργασία Θεματικών Ενοτήτων 
 
Σε κάθε καταχώρηση δημοσίευσης, για τη συγκεκριμένη κατηγορία επιστημονικών 
δημοσιεύσεων, είναι δυνατόν να αντιστοιχηθούν μία ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες, οι 
οποίες επιλέγονται από την αντίστοιχη λίστα.  
 

 
Εικόνα 45 
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Για την καταχώρηση Θεματικών Ενοτήτων, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 
 

• Αν πρόκειται για νέα εγγραφή δημοσίευσης που μόλις καταχωρήθηκε και ο χρήστης 
επιθυμεί να εισάγει Θεματικές Ενότητες, πιέζει το πλήκτρο Θεματικές Ενότητες, πριν 
από την αποθήκευση της δημοσίευσης. 

• Αν πρόκειται για ήδη καταχωρημένη δημοσίευση, επιλέγεται πρώτα η δημοσίευση 
πιέζοντας την Επιλογή, δίπλα από την αντίστοιχη εγγραφή και στη συνέχεια το 
πλήκτρο Θεματικές Ενότητες. 

Οι Θεματικές Ενότητες καταχωρούνται μια – μια, με τη σειρά που επιθυμεί ο χρήστης, 
επιλέγοντας τη θεματική ενότητα και πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη. 
 

 
Εικόνα 46 

 
Για τη διαγραφή μιας θεματικής ενότητας από την επιλεγμένη εγγραφή δημοσίευσης, 
επιλέγεται η θεματική ενότητα που πρόκειται να διαγραφεί και πιέζεται το πλήκτρο 
Διαγραφή.  
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Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια 
 
Στην οθόνη διαχείρισης των Δημοσιεύσεων σε Συνέδρια υπάρχουν οι εξής δυνατότητες 
επεξεργασίας: 
 

• Καταχώρηση νέας δημοσίευσης σε Συνέδριο. 

• Επεξεργασία των ήδη καταχωρημένων στοιχείων.  

• Επεξεργασία των συγγραφέων της δημοσίευσης συνεδρίου 

• Ακύρωση της επεξεργασίας της τρέχουσας δημοσίευσης 
 
Δεν υπάρχει η δυνατότητα της διαγραφής μιας καταχωρημένης δημοσίευσης, καθώς είναι 
δυνατόν να υπάρχουν και άλλοι συγγραφείς – μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, οπότε η διαγραφή 
μιας εγγραφής θα αφαιρούσε την πληροφορία και από τους υπόλοιπους.  
 
Για το λόγο αυτό, κατά τη διαδικασία εισαγωγής νέων εγγραφών θα πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή στην εμφανιζόμενη λίστα των δημοσιεύσεων, ώστε να μην 
καταχωρούνται εγγραφές που έχουν ήδη καταχωρηθεί από άλλο μέλος ΔΕΠ.  
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Εικόνα 47 : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 
Καταχώρηση νέας δημοσίευσης 
 
Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 
Το χρώμα υποβάθρου αλλάζει στα πεδία στα οποία πρέπει να καταχωρηθεί πληροφορία, 
υποδεικνύοντας τη θέση που πρέπει να εισαχθούν τα στοιχεία της νέας εγγραφής. 
 
Γίνεται η συμπλήρωση των πεδίων αυτών, εκτός από το πεδίο Συγγραφείς, το οποίο είναι 
απενεργοποιημένο σε αυτό το στάδιο. 
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Εικόνα 48 

 
Σε οποιοδήποτε σημείο πριν την αποθήκευση της εγγραφής η ακύρωση της διαδικασίας 
γίνεται επιλέγοντας το πλήκτρο Ακύρωση. Το πλήκτρο αυτό χρησιμοποιείται για την 
ακύρωση της επεξεργασίας των στοιχείων μιας ήδη καταχωρημένης εγγραφής. 
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης: 
 

• Αν ΔΕΝ υπάρχει πρόθεση καταχώρησης των συγγραφέων επιλέγεται το πλήκτρο 
Αποθήκευση. Η εγγραφή καταχωρείται και εμφανίζεται στη λίστα που ακολουθεί, στο 
κάτω μέρος της οθόνης. Είναι δυνατή η καταχώρηση / επεξεργασία των συγγραφέων 
σε μελλοντική επίσκεψη στην εγγραφή. 

• Για να καταχωρηθούν οι συγγραφείς επιλέγεται το πλήκτρο Συγγραφείς. Η εγγραφή 
αποθηκεύεται αυτόματα και στη συνέχεια ενεργοποιείται η βοηθητική φόρμα 
καταχώρησης των συγγραφέων. 
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Εικόνα 49 

 
Επεξεργασία συγγραφέων  
 
Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες επεξεργασίας των συγγραφέων μιας δημοσίευσης: 
 

• Καταχώρηση νέου συγγραφέα. Οι συγγραφείς καταχωρούνται ένας- ένας και με τη 
σειρά που εμφανίζονται στη δημοσίευση. Αυτό αποτελεί μια σημαντική 
παρατήρηση, καθώς με βάση αυτή τη σειρά θα δημιουργηθεί αυτόματα το πεδίο 
Συγγραφείς στην κυρίως φόρμα, που αφορά στη δημοσίευση.  

• Τροποποίηση στοιχείων υπάρχοντος συγγραφέα 

• Διαγραφή συγγραφέα 
 
Για κάθε είδους επεξεργασία των συγγραφέων (Καταχώρηση, τροποποίηση και διαγραφή) 
ενημερώνεται αυτόματα και το πεδίο Συγγραφείς, στην κυρίως φόρμα, που αφορά στην 
τρέχουσα δημοσίευση. 
 
Επίσης, οι συγγραφείς χωρίζονται σε δύο κατηγορίες 

• Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στην τρέχουσα εγγραφή, 
εισάγονται επιλέγοντάς τα από την αντίστοιχη λίστα (Κατάλογος μελών ΔΕΠ)  

• Μη μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, όπου η καταχώρηση γίνεται εισάγοντας το 
ονοματεπώνυμό τους στο αντίστοιχο πεδίο (Συγγραφέας) και στη γλώσσα που έχει 
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επιλεγεί. Το ονοματεπώνυμο καταχωρείται με τη μορφή Surname, F. (π.χ. 
Pappas, G.). 

  
Στην περίπτωση ύπαρξης εναλλακτικού ονόματος στα αγγλικά για τον επιλεγμένο συγγραφέα, 
εμφανίζεται ο κατάλογος με τα εναλλακτικά ονόματα, προκειμένου ο χρήστης να επιλέξει το 
όνομα που εμφανίζεται στη δημοσίευση. 
 

 
Εικόνα 50: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ 

 
Η Εισαγωγή Συγγραφέα πραγματοποιείται, επιλέγοντας από τη λίστα (αν είναι μέλος ΔΕΠ 
του Τμήματος) ή καταχωρώντας (αν δεν είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος) τον αντίστοιχο 
συγγραφέα και πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευση, στη βοηθητική φόρμα επεξεργασίας 
των συγγραφέων. 
 
Για την Τροποποίηση των στοιχείων ενός συγγραφέα, επιλέγεται ο συγγραφέας πιέζοντας το 
πλήκτρο Επιλογή, που βρίσκεται δίπλα στο όνομά του στη λίστα. Τα στοιχεία του επιλεγμένου 
συγγραφέα εμφανίζονται στα αντίστοιχα πεδία και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 
επεξεργασίας τους επιλέγεται η Αποθήκευση, στη βοηθητική φόρμα επεξεργασίας των 
συγγραφέων. 
 
Για τη Διαγραφή ενός συγγραφέα, επιλέγεται ο συγγραφέας και πιέζεται το πλήκτρο 
Διαγραφή. 
Σε κάθε στάδιο επεξεργασίας ενός συγγραφέα, πιέζοντας το πλήκτρο Ακύρωση αναιρείται η 
διαδικασία επεξεργασία, για το συγκεκριμένο συγγραφέα.  
 
Για κάθε ένα συγγραφέα που καταχωρείται, δημιουργείται αυτόματα η αρίθμηση του 
συγγραφέα στη δημοσίευση, καθώς και το περιεχόμενο του  πεδίου Συγγραφείς, στην κύρια 
οθόνη. 
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Εικόνα 51 

 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας των συγγραφέων, πιέζοντας το πλήκτρο 
Αποθήκευση στην κύρια φόρμα, καταχωρούνται όλες οι αλλαγές και δίνονται οι παρακάτω 
επιλογές: 

 

• Καταχώρησης νέας εγγραφής 

• Επιλογής άλλης καταχωρημένης εγγραφής για επεξεργασία. Η επιλογή αυτή 
γίνεται πιέζοντας την Επιλογή, δίπλα από την προς επεξεργασία εγγραφή.  

• Επεξεργασίας των Θεματικών Ενοτήτων. 

• Επιστροφής στην κεντρική σελίδα των δημοσιεύσεων 
 



Εφαρμογή διαχείρισης του Απολογισμού – Προγραμματισμού έργου των μελών του Τμήματος 

 62 
 

 
Εικόνα 52 

 
 
Επεξεργασία Θεματικών Ενοτήτων 
 
Σε κάθε καταχώρηση δημοσίευσης, για τη συγκεκριμένη κατηγορία επιστημονικών 
δημοσιεύσεων, είναι δυνατόν να αντιστοιχηθούν μία ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες, οι 
οποίες επιλέγονται από την αντίστοιχη λίστα.  
 

 
Εικόνα 53 
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Για την καταχώρηση Θεματικών Ενοτήτων, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 
 

• Αν πρόκειται για νέα εγγραφή δημοσίευσης που μόλις καταχωρήθηκε και ο χρήστης 
επιθυμεί να εισάγει Θεματικές Ενότητες, πιέζει το πλήκτρο Θεματικές Ενότητες, πριν 
από την αποθήκευση της δημοσίευσης. 

• Αν πρόκειται για ήδη καταχωρημένη δημοσίευση, επιλέγεται πρώτα η δημοσίευση 
πιέζοντας την Επιλογή, δίπλα από την αντίστοιχη εγγραφή και στη συνέχεια το 
πλήκτρο Θεματικές Ενότητες. 

Οι Θεματικές Ενότητες καταχωρούνται μια – μια, με τη σειρά που επιθυμεί ο χρήστης, 
επιλέγοντας τη θεματική ενότητα και πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη. 
 

 
Εικόνα 54 

Για τη διαγραφή μιας θεματικής ενότητας από την επιλεγμένη εγγραφή δημοσίευσης, 
επιλέγεται η θεματική ενότητα που πρόκειται να διαγραφεί και πιέζεται το πλήκτρο 
Διαγραφή.  
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Εκδόσεις Πρακτικών Συνεδρίων 
 
Στην οθόνη διαχείρισης των Δημοσιεύσεων Πρακτικών Συνεδρίων υπάρχουν οι εξής 
δυνατότητες επεξεργασίας: 
 

• Καταχώρηση νέας Έκδοσης. 

• Επεξεργασία των ήδη καταχωρημένων στοιχείων.  

• Επεξεργασία των συγγραφέων της Έκδοσης. 

• Ακύρωση της επεξεργασίας της τρέχουσας εγγραφής. 
 
Δεν υπάρχει η δυνατότητα της διαγραφής μιας καταχωρημένης δημοσίευσης, καθώς είναι 
δυνατόν να υπάρχουν και άλλοι συγγραφείς – μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, οπότε η διαγραφή 
μιας εγγραφής θα αφαιρούσε την πληροφορία και από τους υπόλοιπους.  
 
Για το λόγο αυτό, κατά τη διαδικασία εισαγωγής νέων εγγραφών θα πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή στην εμφανιζόμενη λίστα των δημοσιεύσεων, ώστε να μην 
καταχωρούνται εγγραφές που έχουν ήδη καταχωρηθεί από άλλο μέλος ΔΕΠ.  
 

 
Εικόνα 55: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

 
Καταχώρηση νέας εγγραφής 
 
Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 
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Το χρώμα υποβάθρου αλλάζει στα πεδία στα οποία πρέπει να καταχωρηθεί πληροφορία, 
υποδεικνύοντας τη θέση που πρέπει να εισαχθούν τα στοιχεία της νέας εγγραφής. 
 
Γίνεται η συμπλήρωση των πεδίων αυτών, εκτός από το πεδίο Υπεύθυνοι Έκδοσης, το 
οποίο είναι απενεργοποιημένο σε αυτό το στάδιο. 
 

 
Εικόνα 56 

 
Σε οποιοδήποτε σημείο πριν την αποθήκευση της εγγραφής η ακύρωση της διαδικασίας 
γίνεται επιλέγοντας το πλήκτρο Ακύρωση. Το πλήκτρο αυτό χρησιμοποιείται για την 
ακύρωση της επεξεργασίας των στοιχείων μιας ήδη καταχωρημένης εγγραφής. 
 
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης: 
 

• Αν ΔΕΝ υπάρχει πρόθεση καταχώρησης των συγγραφέων επιλέγεται το πλήκτρο 
Αποθήκευση. Η εγγραφή καταχωρείται και εμφανίζεται στη λίστα που ακολουθεί, στο 
κάτω μέρος της οθόνης. Είναι δυνατή η καταχώρηση / επεξεργασία των συγγραφέων 
σε μελλοντική επίσκεψη στην εγγραφή. 
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• Για να καταχωρηθούν οι συγγραφείς επιλέγεται το πλήκτρο Συγγραφείς. Η εγγραφή 
αποθηκεύεται αυτόματα και στη συνέχεια ενεργοποιείται η βοηθητική φόρμα 
καταχώρησης των συγγραφέων. 

 

 
Εικόνα 57 

 
Επεξεργασία υπευθύνων έκδοσης  
 
Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες επεξεργασίας των συγγραφέων μιας δημοσίευσης: 
 

• Καταχώρηση νέου υπεύθυνου. Οι υπεύθυνοι έκδοσης καταχωρούνται ένας- ένας 
και με τη σειρά που εμφανίζονται στη δημοσίευση. Αυτό αποτελεί μια σημαντική 
παρατήρηση, καθώς με βάση αυτή τη σειρά θα δημιουργηθεί αυτόματα το πεδίο 
Υπεύθυνοι Έκδοσης στην κυρίως φόρμα, που αφορά στη δημοσίευση.  

• Τροποποίηση στοιχείων υπάρχοντος συγγραφέα 

• Διαγραφή συγγραφέα 
 
Για κάθε είδους επεξεργασία των υπευθύνων (Καταχώρηση, τροποποίηση και διαγραφή) 
ενημερώνεται αυτόματα και το πεδίο Υπεύθυνοι Έκδοσης, στην κυρίως φόρμα, που αφορά 
στην τρέχουσα δημοσίευση. 
 
Επίσης, οι συγγραφείς  - υπεύθυνοι έκδοσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες 

• Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στην τρέχουσα εγγραφή, 
εισάγονται επιλέγοντάς τα από την αντίστοιχη λίστα (Κατάλογος μελών ΔΕΠ)  
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• Μη μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, όπου η καταχώρηση γίνεται εισάγοντας το 
ονοματεπώνυμό τους στο αντίστοιχο πεδίο (Συγγραφέας) και στη γλώσσα που έχει 
επιλεγεί. Το ονοματεπώνυμο καταχωρείται με τη μορφή Surname, F. (π.χ. 
Pappas, G.). 

 
Στην περίπτωση ύπαρξης εναλλακτικού ονόματος στα αγγλικά για τον επιλεγμένο υπεύθυνο, 
εμφανίζεται ο κατάλογος με τα εναλλακτικά ονόματα, προκειμένου ο χρήστης να επιλέξει το 
όνομα που εμφανίζεται στη δημοσίευση. 
 

 
Εικόνα 58: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ 

 
Η Εισαγωγή υπεύθυνου έκδοσης πραγματοποιείται, επιλέγοντας από τη λίστα (αν είναι 
μέλος ΔΕΠ του Τμήματος) ή καταχωρώντας (αν δεν είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος) τον 
αντίστοιχο συγγραφέα και πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευση, στη βοηθητική φόρμα 
επεξεργασίας των συγγραφέων. 
 
Για την Τροποποίηση των στοιχείων ενός υπεύθυνου έκδοσης, επιλέγεται ο συγγραφέας 
πιέζοντας το πλήκτρο Επιλογή, που βρίσκεται δίπλα στο όνομά του στη λίστα. Τα στοιχεία του 
επιλεγμένου υπεύθυνου εμφανίζονται στα αντίστοιχα πεδία και αφού ολοκληρωθεί η 
διαδικασία επεξεργασίας τους επιλέγεται η Αποθήκευση, στη βοηθητική φόρμα 
επεξεργασίας των συγγραφέων. 
 
Για τη Διαγραφή ενός συγγραφέα, επιλέγεται ο συγγραφέας και πιέζεται το πλήκτρο 
Διαγραφή. 
Σε κάθε στάδιο επεξεργασίας ενός υπεύθυνου έκδοσης, πιέζοντας το πλήκτρο Ακύρωση 
αναιρείται η διαδικασία επεξεργασία, για το συγκεκριμένο υπεύθυνο.  
 



Εφαρμογή διαχείρισης του Απολογισμού – Προγραμματισμού έργου των μελών του Τμήματος 

 68 
 

Για κάθε ένα συγγραφέα που καταχωρείται, δημιουργείται αυτόματα η αρίθμηση του 
συγγραφέα στη δημοσίευση, καθώς και το περιεχόμενο του  πεδίου Υπεύθυνοι Έκδοσης, 
στην κύρια οθόνη. 
 

 
Εικόνα 59 

 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας των συγγραφέων, πιέζοντας το πλήκτρο 
Αποθήκευση στην κύρια φόρμα, καταχωρούνται όλες οι αλλαγές και δίνονται οι παρακάτω 
επιλογές: 

 

• Καταχώρησης νέας εγγραφής 

• Επιλογής άλλης καταχωρημένης εγγραφής για επεξεργασία. Η επιλογή αυτή 
γίνεται πιέζοντας την Επιλογή, δίπλα από την προς επεξεργασία εγγραφή.  

• Επεξεργασίας των Θεματικών Ενοτήτων. 

• Επιστροφής στην κεντρική σελίδα των δημοσιεύσεων 
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Εικόνα 60 
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2.4 Β3. Ερευνητικά και Αναπτυξιακά έργα 
 
Στην οθόνη αυτή γίνεται η διαχείριση των ερευνητικών  - αναπτυξιακών έργων στα οποία 
συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. 
 
Οι δυνατότητες επεξεργασίας που είναι διαθέσιμες είναι: 
 

• Καταχώρηση Νέας εγγραφής (Πλήκτρο Νέα εγγραφή).  

• Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής  

• Υποβολή της καταχωρημένης πληροφορίας (Πλήκτρο Υποβολή) 
 

Δεν υπάρχει η δυνατότητα της διαγραφής μιας καταχωρημένης δημοσίευσης, καθώς είναι 
δυνατόν να υπάρχουν και άλλοι συγγραφείς – μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, οπότε η διαγραφή 
μιας εγγραφής θα αφαιρούσε την πληροφορία και από τους υπόλοιπους.  
 
Για το λόγο αυτό, κατά τη διαδικασία εισαγωγής νέων εγγραφών θα πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή στην εμφανιζόμενη λίστα των δημοσιεύσεων, ώστε να μην 
καταχωρούνται εγγραφές που έχουν ήδη καταχωρηθεί από άλλο μέλος ΔΕΠ.  
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Εικόνα 61: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 

 
 
Καταχώρηση νέου έργου 
 
Η καταχώρηση νέου έργου μπορεί να γίνει μόνο από τον επιστημονικό υπεύθυνο εφόσον 
είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος. Σε αντίθετη περίπτωση (δηλ, ο επιστημονικός υπεύθυνος 
ΔΕΝ είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος) η καταχώρηση μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μέλος 
ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχει στο έργο.  
 
Για την καταχώρηση νέας εγγραφής πιέζεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. Στη συνέχεια 
συμπληρώνονται τα σχετικά πεδία και όταν ολοκληρωθεί η καταχώρησή τους, πατώντας το 
πλήκτρο Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που συμμετέχουν στο έργο, η εγγραφή αποθηκεύεται 
και ενεργοποιείται η δυνατότητα καταχώρησης της σχετικής πληροφορίας (εκτός του 
επιστημονικού υπεύθυνου, ο οποίος αν είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος καταχωρείται στο 
αντίστοιχο πεδίο). 
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Εικόνα 62 

 
Για την καταχώρηση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος που συμμετέχουν στο έργο, επιλέγονται 
ένα – ένα τα μέλη ΔΕΠ και επιλέγεται το πλήκτρο Καταχώρηση.  
Για τη διαγραφή κάποιου ήδη καταχωρημένου μέλους ΔΕΠ, επιλέγεται το μέλος που 
πρόκειται να διαγραφεί (πλήκτρο Επιλογή) και στη συνέχεια το πλήκτρο Διαγραφή. 
 

 
Εικόνα 63: ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

 
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων του έργου, πατώντας το πλήκτρο 
Αποθήκευση καταχωρείται η εγγραφή και ενημερώνεται η σχετική λίστα, στο κάτω μέρος της 
οθόνης. 
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Εικόνα 64 

 
Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 
Για να γίνει η επεξεργασία μιας υπάρχουσας εγγραφής (ενός υπάρχοντος έργου), επιλέγεται 
το έργο από τη λίστα των έργων στο κάτω μέρος (πιέζοντας το πλήκτρο Επιλογή). Τα 
στοιχεία του επιλεγμένου έργου εμφανίζονται στα αντίστοιχα πεδία. Μετά την επεξεργασία των 
στοιχείων της επιλεγμένης εγγραφής, πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευση τα στοιχεία 
καταχωρούνται στη βάση δεδομένων. 
 Η διαδικασία επεξεργασίας υπάρχουσας εγγραφής περιλαμβάνει και τη διαχείριση των μελών 
ΔΕΠ που Τμήματος συμμετέχουν στο έργο. 
 
Υποβολή  
Πατώντας το πλήκτρο Υποβολή, υποβάλλεται η ενότητα του απολογισμού που αφορά στα 
ερευνητικά / αναπτυξιακά έργα. 
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2.4 Β4. Διακρίσεις και διεθνής παρουσία 

 
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες: 

• Καταχώρηση Νέας εγγραφής (Πλήκτρο Νέα εγγραφή). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
πληροφορία προς καταχώρηση πρέπει να καταχωρηθεί η επιλογή ΚΑΜΙΑ, η οποία 
επιλέγεται από την αντίστοιχη λίστα. 

• Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής  

• Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής (Πλήκτρο Διαγραφή) 

• Υποβολή της πληροφορίας (Πλήκτρο Υποβολή) 
 

 
Εικόνα 65: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

 
              
Καταχώρηση νέας εγγραφής 

 
Εικόνα 66: ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 
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• Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 

• Επιλέγεται το Είδος διάκρισης από την αντίστοιχη λίστα επιλογής. 
• Συμπληρώνονται το πεδίο “Σύντομη Περιγραφή” (μόνο στη περίπτωση που ΔΕΝ έχει 

επιλεγεί η εγγραφή ΚΑΜΙΑ, οπότε και θα αγνοηθεί ότι έχει καταχωρηθεί στα πεδία 
αυτά). 

• Συμπληρώνεται το πεδίο “Πλήθος αναφορών στο δημοσιευμένο έργο” και 
επιλέγοντας το πλήκτρο Αποθήκευση που βρίσκεται στο σχετικό πλαίσιο η εγγραφή 
αποθηκεύεται χωρίς την δυνατότητα για περαιτέρω επεξεργασία (μόνο για το 
συγκεκριμένο πεδίο). 

• Επιλέγεται η Αποθήκευση. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος 
της οθόνης. 

 

 
Εικόνα 67 

 
 
Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή. 
Ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία και δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ων 
καταχωρημένων στοιχείων.    

• Γίνεται η τροποποίηση των στοιχείων.  

• Επιλέγεται η Αποθήκευση για να καταχωρηθούν οι αλλαγές. 
 
Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 
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• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
 
Υποβολή  
 
Μετά την καταχώρηση όλης της πληροφορίας που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη οθόνη, 
επιλέγεται το πλήκτρο Υποβολή. Απαντώντας καταφατικά στη σχετική ερώτηση, γίνεται 
οριστική υποβολή της καταχωρημένης πληροφορίας. 
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2.4 Β5. Άλλες ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες 

 
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες: 

• Καταχώρηση Νέας εγγραφής (Πλήκτρο Νέα εγγραφή). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
πληροφορία προς καταχώρηση πρέπει να καταχωρηθεί η επιλογή ΚΑΜΙΑ, η οποία 
επιλέγεται από την αντίστοιχη λίστα. 

• Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής  

• Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής (Πλήκτρο Διαγραφή) 

• Υποβολή της πληροφορίας (Πλήκτρο Υποβολή) 
 

 
Εικόνα 68 

 
              
Καταχώρηση νέας εγγραφής 

• Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 

• Συμπληρώνονται τα πεδία “Δραστηριότητα” και “Σύντομη Περιγραφή” (μόνο στη 
περίπτωση που ΔΕΝ έχει επιλεγεί η εγγραφή ΚΑΜΙΑ, οπότε και θα αγνοηθεί ότι έχει 
καταχωρηθεί στα πεδία αυτά). 

• Επιλέγεται η Αποθήκευση. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος 
της οθόνης. 
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Εικόνα 69 

 
 
Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή. 
Ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία και δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ων 
καταχωρημένων στοιχείων.    

• Γίνεται η τροποποίηση των στοιχείων.  

• Επιλέγεται η Αποθήκευση για να καταχωρηθούν οι αλλαγές. 
 
Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
 
Υποβολή  
 
Μετά την καταχώρηση όλης της πληροφορίας που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη οθόνη, 
επιλέγεται το πλήκτρο Υποβολή. Απαντώντας καταφατικά στη σχετική ερώτηση, γίνεται 
οριστική υποβολή της καταχωρημένης πληροφορίας. 
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2.4 Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 

 
Εικόνα 70 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 



Εφαρμογή διαχείρισης του Απολογισμού – Προγραμματισμού έργου των μελών του Τμήματος 

 80 
 

 
2.4 Γ1. Κατοχή προβλεπόμενης από το νόμο διοικητικής θέσης 

 
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες: 

• Καταχώρηση Νέας εγγραφής (Πλήκτρο Νέα εγγραφή). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
πληροφορία προς καταχώρηση πρέπει να καταχωρηθεί η επιλογή ΚΑΜΙΑ, η οποία 
επιλέγεται από την αντίστοιχη λίστα. 

• Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής  

• Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής (Πλήκτρο Διαγραφή) 

• Υποβολή της πληροφορίας (Πλήκτρο Υποβολή) 
 

 
Εικόνα 71: ΚΑΤΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

• Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 

• Επιλέγεται η ΘΕΣΗ από την αντίστοιχη λίστα επιλογής. 
• Επιλέγεται η Αποθήκευση. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 
 

 
Εικόνα 72 
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Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή. 
Ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία και δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ων 
καταχωρημένων στοιχείων.    

• Γίνεται η τροποποίηση των στοιχείων.  

• Επιλέγεται η Αποθήκευση για να καταχωρηθούν οι αλλαγές. 
 
Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
Υποβολή  
 
Μετά την καταχώρηση όλης της πληροφορίας που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη οθόνη, 
επιλέγεται το πλήκτρο Υποβολή. Απαντώντας καταφατικά στη σχετική ερώτηση, γίνεται 
οριστική υποβολή της καταχωρημένης πληροφορίας. 
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2.4 Γ2. Υπεύθυνος θεσμοθετημένης θέσης από τον εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος 
 
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες: 

• Καταχώρηση Νέας εγγραφής (Πλήκτρο Νέα εγγραφή). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
πληροφορία προς καταχώρηση πρέπει να καταχωρηθεί η επιλογή ΚΑΜΙΑ, η οποία 
επιλέγεται από την αντίστοιχη λίστα. 

• Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής  

• Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής (Πλήκτρο Διαγραφή) 

• Υποβολή της πληροφορίας (Πλήκτρο Υποβολή) 
 

 
Εικόνα 73: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

• Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 

• Επιλέγεται η ΘΕΣΗ από την αντίστοιχη λίστα επιλογής. 
• Επιλέγεται η Αποθήκευση. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 

 
Εικόνα 74 
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Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή. 
Ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία και δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ων 
καταχωρημένων στοιχείων.    

• Γίνεται η τροποποίηση των στοιχείων.  

• Επιλέγεται η Αποθήκευση για να καταχωρηθούν οι αλλαγές. 
 
Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
 
Υποβολή  
 
Μετά την καταχώρηση όλης της πληροφορίας που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη οθόνη, 
επιλέγεται το πλήκτρο Υποβολή. Απαντώντας καταφατικά στη σχετική ερώτηση, γίνεται 
οριστική υποβολή της καταχωρημένης πληροφορίας. 
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2.4 Γ3. Συμμετοχή σε επιτροπές του Τμήματος ή σε Σώματα και Επιτροπές άλλων 

Τμημάτων 
 
1.Μόνιμες επιτροπές 
 
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες: 

• Καταχώρηση Νέας εγγραφής (Πλήκτρο Νέα εγγραφή). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
πληροφορία προς καταχώρηση πρέπει να καταχωρηθεί η επιλογή ΚΑΜΙΑ, η οποία 
επιλέγεται από την αντίστοιχη λίστα. 

• Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής  

• Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής (Πλήκτρο Διαγραφή) 

• Υποβολή της πληροφορίας (Πλήκτρο Υποβολή) 

 
Εικόνα 75: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

• Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 

• Επιλέγεται η ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ από την αντίστοιχη λίστα επιλογής. 
• Συμπληρώνεται το πεδίο “Ρόλος στην Επιτροπή” . 
• Επιλέγεται η Αποθήκευση. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 
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Εικόνα 76 

 
Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή. 
Ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία και δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ων 
καταχωρημένων στοιχείων.    

• Γίνεται η τροποποίηση των στοιχείων.  

• Επιλέγεται η Αποθήκευση για να καταχωρηθούν οι αλλαγές. 
 
Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
2.Ειδικές Επιτροπές του Τμήματος η άλλες Επιτροπές 
 
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες: 
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• Καταχώρηση Νέας εγγραφής (Πλήκτρο Νέα εγγραφή). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
πληροφορία προς καταχώρηση πρέπει να καταχωρηθεί η επιλογή ΚΑΜΙΑ, 
τσεκάροντας το checkbox ΚΑΜΙΑ . 

• Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής  

• Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής (Πλήκτρο Διαγραφή) 

• Υποβολή της πληροφορίας (Πλήκτρο Υποβολή) 
 

 
Εικόνα 77 

 

• Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 

• Συμπληρώνεται το πεδίο ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 
• Συμπληρώνεται το πεδίο “Ρόλος στην Επιτροπή” . 
• Επιλέγεται η Αποθήκευση. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 
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Εικόνα 78 

 
Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή. 
Ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία και δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ων 
καταχωρημένων στοιχείων.    

• Γίνεται η τροποποίηση των στοιχείων.  

• Επιλέγεται η Αποθήκευση για να καταχωρηθούν οι αλλαγές. 
 
Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
 
Υποβολή  
 
Μετά την καταχώρηση όλης της πληροφορίας που σχετίζεται και με τις δύο παράλληλες 
οθόνες(Μόνιμες και Ειδικές Επιτροπές), επιλέγεται το πλήκτρο Υποβολή. Απαντώντας 
καταφατικά στη σχετική ερώτηση, γίνεται οριστική υποβολή της καταχωρημένης πληροφορίας. 
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2.4 Γ4. Συνεισφορά στην ανάπτυξη του τμήματος μέσω των ερευνητικών / 
αναπτυξιακών έργων 

 
1. Αμοιβές ΥΔ / Μεταπτυχιακών - Προπτυχιακών Φοιτητών από έργα Ε&Α 

 
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες: 

• Καταχώρηση Νέας εγγραφής (Πλήκτρο Νέα εγγραφή). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
πληροφορία προς καταχώρηση πρέπει να καταχωρηθεί η επιλογή ΚΑΜΙΑ, 
τσεκάροντας το checkbox ΚΑΜΙΑ. 

• Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής  

• Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής (Πλήκτρο Διαγραφή) 

• Υποβολή της πληροφορίας (Πλήκτρο Υποβολή) 
 

 
Εικόνα 79 

 
• Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 

• Συμπληρώνονται τα πεδία . 
• Επιλέγεται η Αποθήκευση. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 
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Εικόνα 80 

 
Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή. 
Ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία και δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ων 
καταχωρημένων στοιχείων.    

• Γίνεται η τροποποίηση των στοιχείων.  

• Επιλέγεται η Αποθήκευση για να καταχωρηθούν οι αλλαγές. 
 
Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
 
2. Συνεισφορά από έργα Ε&Α σε υποδομές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές, για τη συνολική ανάπτυξη του Τμήματος 
 
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες: 

• Καταχώρηση Νέας εγγραφής (Πλήκτρο Νέα εγγραφή). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
πληροφορία προς καταχώρηση πρέπει να καταχωρηθεί η επιλογή ΚΑΜΙΑ, 
τσεκάροντας το checkbox ΚΑΜΙΑ. 

• Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής  
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• Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής (Πλήκτρο Διαγραφή) 

• Υποβολή της πληροφορίας (Πλήκτρο Υποβολή) 
 

 
Εικόνα 81: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑ Ε&Α 

 

• Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 

• Συμπληρώνονται τα πεδία . 
• Επιλέγεται η Αποθήκευση. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 
 

 
Εικόνα 82 

 
Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 
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• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή. 
Ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία και δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ων 
καταχωρημένων στοιχείων.    

• Γίνεται η τροποποίηση των στοιχείων.  

• Επιλέγεται η Αποθήκευση για να καταχωρηθούν οι αλλαγές. 
 
Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
 
Υποβολή  
 
Μετά την καταχώρηση όλης της πληροφορίας που σχετίζεται και με τις δύο παράλληλες 
οθόνες(Μόνιμες και Ειδικές Επιτροπές), επιλέγεται το πλήκτρο Υποβολή. Απαντώντας 
καταφατικά στη σχετική ερώτηση, γίνεται οριστική υποβολή της καταχωρημένης πληροφορίας. 
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2.4 Γ5. Άλλη συμμετοχή στη διοίκηση και ανάπτυξη του Τμήματος 

 
 
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες: 

• Καταχώρηση Νέας εγγραφής (Πλήκτρο Νέα εγγραφή). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
πληροφορία προς καταχώρηση πρέπει να καταχωρηθεί η επιλογή ΚΑΜΙΑ, 
τσεκάροντας το checkbox ΚΑΜΙΑ. 

• Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής  

• Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής (Πλήκτρο Διαγραφή) 

• Υποβολή της πληροφορίας (Πλήκτρο Υποβολή) 
 

 
Εικόνα 83: ΑΛΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 

• Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 

• Συμπληρώνονται τα πεδία . 
• Επιλέγεται η Αποθήκευση. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 
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Εικόνα 84 

 
Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή. 
Ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία και δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ων 
καταχωρημένων στοιχείων.    

• Γίνεται η τροποποίηση των στοιχείων.  

• Επιλέγεται η Αποθήκευση για να καταχωρηθούν οι αλλαγές. 
 
Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
Υποβολή  
 
Μετά την καταχώρηση όλης της πληροφορίας που σχετίζεται και με τις δύο παράλληλες 
οθόνες(Μόνιμες και Ειδικές Επιτροπές), επιλέγεται το πλήκτρο Υποβολή. Απαντώντας 
καταφατικά στη σχετική ερώτηση, γίνεται οριστική υποβολή της καταχωρημένης πληροφορίας. 
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2.4 Δ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 

 
Εικόνα 85: ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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2.4 Δ1. Συμμετοχή σε όργανα και Επιτροπές του Πανεπιστημίου 
 
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες: 

• Καταχώρηση Νέας εγγραφής (Πλήκτρο Νέα εγγραφή). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
πληροφορία προς καταχώρηση πρέπει να καταχωρηθεί η επιλογή ΚΑΜΙΑ, 
τσεκάροντας το checkbox ΚΑΜΙΑ. 

• Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής  

• Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής (Πλήκτρο Διαγραφή) 

• Υποβολή της πληροφορίας (Πλήκτρο Υποβολή) 
 

 
Εικόνα 86: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 

• Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 

• Συμπληρώνονται τα πεδία . 
• Επιλέγεται η Αποθήκευση. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 
 
 
Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή. 
Ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία και δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ων 
καταχωρημένων στοιχείων.    

• Γίνεται η τροποποίηση των στοιχείων.  

• Επιλέγεται η Αποθήκευση για να καταχωρηθούν οι αλλαγές. 
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Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
Υποβολή  
Μετά την καταχώρηση όλης της πληροφορίας που σχετίζεται και με τις δύο παράλληλες 
οθόνες(Μόνιμες και Ειδικές Επιτροπές), επιλέγεται το πλήκτρο Υποβολή. Απαντώντας 
καταφατικά στη σχετική ερώτηση, γίνεται οριστική υποβολή της καταχωρημένης πληροφορίας. 
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2.4 Δ2. Συμμετοχή σε οργανισμούς, όργανα και επιτροπές του ΥΠΕΠΘ 

 
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες: 

• Καταχώρηση Νέας εγγραφής (Πλήκτρο Νέα εγγραφή). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
πληροφορία προς καταχώρηση πρέπει να καταχωρηθεί η επιλογή ΚΑΜΙΑ, 
τσεκάροντας το checkbox ΚΑΜΙΑ. 

• Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής  

• Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής (Πλήκτρο Διαγραφή) 

• Υποβολή της πληροφορίας (Πλήκτρο Υποβολή) 
 

 
Εικόνα 87 

 

• Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 

• Συμπληρώνονται τα πεδία . 
• Επιλέγεται η Αποθήκευση. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 
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Εικόνα 88 

 
 
Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή. 
Ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία και δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ων 
καταχωρημένων στοιχείων.    

• Γίνεται η τροποποίηση των στοιχείων.  

• Επιλέγεται η Αποθήκευση για να καταχωρηθούν οι αλλαγές. 
 
Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
 
Υποβολή  
 
Μετά την καταχώρηση όλης της πληροφορίας που σχετίζεται και με τις δύο παράλληλες 
οθόνες(Μόνιμες και Ειδικές Επιτροπές), επιλέγεται το πλήκτρο Υποβολή. Απαντώντας 
καταφατικά στη σχετική ερώτηση, γίνεται οριστική υποβολή της καταχωρημένης πληροφορίας. 
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2.4 Δ3. Συμμετοχή σε φορείς, όργανα και επιτροπές του Δημόσιου Τομέα 
 
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες: 

• Καταχώρηση Νέας εγγραφής (Πλήκτρο Νέα εγγραφή). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
πληροφορία προς καταχώρηση πρέπει να καταχωρηθεί η επιλογή ΚΑΜΙΑ, επιλέγοντας 
το checkbox ΚΑΜΙΑ. 

• Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής  

• Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής (Πλήκτρο Διαγραφή) 

• Υποβολή της πληροφορίας (Πλήκτρο Υποβολή) 
 

 
Εικόνα 89: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΑ/ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

• Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 

• Συμπληρώνονται τα πεδία . 
• Επιλέγεται η Αποθήκευση. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 
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Εικόνα 90 

Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή. 
Ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία και δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ων 
καταχωρημένων στοιχείων.    

• Γίνεται η τροποποίηση των στοιχείων.  

• Επιλέγεται η Αποθήκευση για να καταχωρηθούν οι αλλαγές. 
 
Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
Υποβολή  
 
Μετά την καταχώρηση όλης της πληροφορίας που σχετίζεται και με τις δύο παράλληλες 
οθόνες(Μόνιμες και Ειδικές Επιτροπές), επιλέγεται το πλήκτρο Υποβολή. Απαντώντας 
καταφατικά στη σχετική ερώτηση, γίνεται οριστική υποβολή της καταχωρημένης πληροφορίας. 
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2.4 Δ4. Συμμετοχή σε αξιόλογες κοινωνικές και πολιτισμικές δραστηριότητες 
 
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες: 

• Καταχώρηση Νέας εγγραφής (Πλήκτρο Νέα εγγραφή). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
πληροφορία προς καταχώρηση πρέπει να καταχωρηθεί η επιλογή ΚΑΜΙΑ, επιλέγοντας 
το πεδίο ΚΑΜΙΑ. 

• Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής  

• Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής (Πλήκτρο Διαγραφή) 

• Υποβολή της πληροφορίας (Πλήκτρο Υποβολή) 
 

 
Εικόνα 91  

• Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 

• Συμπληρώνονται τα πεδία . 
• Επιλέγεται η Αποθήκευση. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 

 
Εικόνα 92 
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Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή. 
Ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία και δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ων 
καταχωρημένων στοιχείων.    

• Γίνεται η τροποποίηση των στοιχείων.  

• Επιλέγεται η Αποθήκευση για να καταχωρηθούν οι αλλαγές. 
 
Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
 
Υποβολή  
 
Μετά την καταχώρηση όλης της πληροφορίας που σχετίζεται και με τις δύο παράλληλες 
οθόνες(Μόνιμες και Ειδικές Επιτροπές), επιλέγεται το πλήκτρο Υποβολή. Απαντώντας 
καταφατικά στη σχετική ερώτηση, γίνεται οριστική υποβολή της καταχωρημένης πληροφορίας. 
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2.4 Ε. ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

 
 

 
Εικόνα 93: ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
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2.4 Ε1. Θέσεις εργασίας συνεργατών 
 
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες: 

• Καταχώρηση Νέας εγγραφής (Πλήκτρο Νέα εγγραφή).  

• Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής  

• Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής (Πλήκτρο Διαγραφή) 

• Υποβολή της πληροφορίας (Πλήκτρο Υποβολή) 
 

 
Εικόνα 94: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

 
• Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 
• Επιλέγεται η Ιδιότητα των συνεργατών από τη σχετική λίστα. 
• Συμπληρώνονται τα πεδία, εκτός του πεδίου συνεργάτες το οποίο είναι 

απενεργοποιημένο στην παρούσα φάση.  
 
Αφού καταχωρηθούν τα στοιχεία, είτε αποθηκεύεται η εγγραφή, πατώντας Αποθήκευση, 
είτε γίνεται η καταχώρηση των συνεργατών. Για το σκοπό αυτό, πατώντας το κουμπί 
Εισαγωγή Συνεργατών η εγγραφή αποθηκεύεται αυτόματα και εμφανίζεται η σχετική 
οθόνη, στην οποία καταχωρούνται τα στοιχεία των συνεργατών. 
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Για την εισαγωγή κάποιου συνεργάτη πληκτρολογείται το ονοματεπώνυμο του και έπειτα 
επιλέγεται το κουμπι Προσθήκη. Αφού έχουν εισαχθεί όλοι οι συνεργάτες επιλέγεται το 
κουμπί Τέλος καταχώρησης συνεργατών επιλεγμένης κατηγορίας και η καταχώρηση 
αποθηκεύεται. 
 

 
Εικόνα 95 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

 
 

 
Εικόνα 96 
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Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή. 
Ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία και δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ων 
καταχωρημένων στοιχείων.    

• Γίνεται η τροποποίηση των στοιχείων.  

• Επιλέγεται η Αποθήκευση για να καταχωρηθούν οι αλλαγές. 
 
 
 
Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
 
Υποβολή  
 
Μετά την καταχώρηση όλης της πληροφορίας που σχετίζεται και με τις δύο παράλληλες 
οθόνες(Μόνιμες και Ειδικές Επιτροπές), επιλέγεται το πλήκτρο Υποβολή. Απαντώντας 
καταφατικά στη σχετική ερώτηση, γίνεται οριστική υποβολή της καταχωρημένης πληροφορίας. 
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2.4 Ε2. Εξοπλισμός και διδακτικό υλικό 
 
Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες: 

• Καταχώρηση Νέας εγγραφής (Πλήκτρο Νέα εγγραφή). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
πληροφορία προς καταχώρηση πρέπει να καταχωρηθεί η επιλογή ΚΑΜΙΑ, επιλέγοντας 
το πεδίο ΚΑΜΙΑ. 

• Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής  

• Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής (Πλήκτρο Διαγραφή) 

• Υποβολή της πληροφορίας (Πλήκτρο Υποβολή) 
 

 
Εικόνα 97: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

• Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 

• Συμπληρώνονται τα πεδία . 
• Επιλέγεται η Αποθήκευση. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 
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Εικόνα 98 

 
Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή. 
Ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία και δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ων 
καταχωρημένων στοιχείων.    

• Γίνεται η τροποποίηση των στοιχείων.  

• Επιλέγεται η Αποθήκευση για να καταχωρηθούν οι αλλαγές. 
 
Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
 
Υποβολή  
 
Μετά την καταχώρηση όλης της πληροφορίας που σχετίζεται και με τις δύο παράλληλες 
οθόνες(Μόνιμες και Ειδικές Επιτροπές), επιλέγεται το πλήκτρο Υποβολή. Απαντώντας 
καταφατικά στη σχετική ερώτηση, γίνεται οριστική υποβολή της καταχωρημένης πληροφορίας. 
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2.4 Ε3. Ανθρώπινο δυναμικό 

 
Στην παρούσα ενότητα απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή για κάθε συνεργάτη. 
 

• Καταχώρηση Νέας εγγραφής (Πλήκτρο Νέα εγγραφή).  

• Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής  

• Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής (Πλήκτρο Διαγραφή) 

• Υποβολή της πληροφορίας (Πλήκτρο Υποβολή) 
 

 
Εικόνα 99: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 

• Επιλέγεται το πλήκτρο Νέα εγγραφή. 

• Επιλέγεται η Ιδιότητα των συνεργατών από τη σχετική λίστα. 

• Συμπληρώνονται τα πεδία . 
• Επιλέγεται η Αποθήκευση. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος 

της οθόνης. 
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Εικόνα 100 

 
Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή. 
Ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία και δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ων 
καταχωρημένων στοιχείων.    

• Γίνεται η τροποποίηση των στοιχείων.  

• Επιλέγεται η Αποθήκευση για να καταχωρηθούν οι αλλαγές. 
 
Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 
 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
 
Υποβολή  
 
Μετά την καταχώρηση όλης της πληροφορίας που σχετίζεται και με τις δύο παράλληλες 
οθόνες(Μόνιμες και Ειδικές Επιτροπές), επιλέγεται το πλήκτρο Υποβολή. Απαντώντας 
καταφατικά στη σχετική ερώτηση, γίνεται οριστική υποβολή της καταχωρημένης πληροφορίας. 
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2.5 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ 
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του ετήσιου απολογισμού ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος, 
πρέπει να πραγματοποιηθεί η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πατώντας το 
αντίστοιχο πλήκτρο. 
Προηγουμένως θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί και υποβληθεί όλες οι επιμέρους 
ενότητες. Σε κάθε περίπτωση το σύστημα ενημερώνει με σχετικό μήνυμα: 
 
Αν η υποβολή είναι επιτυχής το σύστημα ενημερώνει με το σχετικό μήνυμα και επιπλέον 
ενεργοποιείται το πλήκτρο για την επεξεργασία του Προγραμματισμού. 

 
Εικόνα 101: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
 
Αν υπάρχουν εκκρεμότητες που δεν επιτρέπουν την υποβολή, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα 
το οποίο ενημερώνει για το ποιες είναι αυτές. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
υποβληθούν οι αντίστοιχες ενότητες, προκειμένου να επαναληφθεί η Συνολική Υποβολή του 
Απολογισμού. 
 

 
Εικόνα 102 : ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
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2.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ 

 
Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία του Προγραμματισμού, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η 
Συνολική Υποβολή Απολογισμού για το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. 
 
Ο Προγραμματισμός αποτελείται από τρεις ενότητες: 
 

• Θέσεις Εργασίας 
• Εξοπλισμός και Εκπαιδευτικό Υλικό 
• Ανθρώπινο Δυναμικό  

  
Αφού καταχωρηθεί και αποθηκευθεί η πληροφορία σε κάθε μια από τις παραπάνω ενότητες, 
πρέπει να γίνει η Συνολική Υποβολή Προγραμματισμού, με την οποία ολοκληρώνεται η 
διαδικασία   Απολογισμού – Προγραμματισμού. 
 

 
Εικόνα 103 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ 
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Θέσεις Εργασίας 
 
Στην ενότητα αυτή καταχωρούνται οι ανάγκες σε θέσεις εργασίας ατόμων, πλήρους 
απασχόλησης, που εργάζονται στο Τμήμα. 
 
Για να ενεργοποιηθεί η ενότητα των Θέσεων Εργασίας επιλέγεται το αντίστοιχο πεδίο στην 
κορυφή της οθόνης (checkbox Θέσεις Εργασίας). 
 
Σε κάθε στάδιο επεξεργασίας μιας εγγραφής πιέζοντας Ακύρωση, αναιρείται η διαδικασία και 
η οθόνη επανέρχεται στην προηγούμενη κατάστασή της. 
 

 
Εικόνα 104 : ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Καταχώρηση εγγραφών 
 
Πιέζοντας το πλήκτρο Νέα εγγραφή, ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία, στα οποία 
καταχωρούνται μια - μια οι αντίστοιχες εγγραφές. 
Η Ιδιότητα των ατόμων πλήρους απασχόλησης καταχωρείται με επιλογή από τη σχετική 
λίστα, ενώ ο Αριθμός θέσεων που διατέθηκαν το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 
ενημερώνεται από την αντίστοιχη καταχώρηση του Απολογισμού. 
Στα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνεται η αντίστοιχη πληροφορία. 
Αν δεν είναι επιθυμητή η αίτηση ατόμων πλήρους απασχόλησης, πρέπει να καταχωρηθεί και 
να αποθηκευτεί η επιλογή ΔΕΝ ΑΙΤΟΥΜΑΙ. Στην περίπτωση αυτή δεν καταχωρείται 
πληροφορία στα υπόλοιπα πεδία, γιατί θα αγνοηθεί. 
Η εγγραφή καταχωρείται επιλέγοντας Αποθήκευση.  
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Εικόνα 105 

 
Επεξεργασία καταχωρημένων εγγραφών 
 
Επιλέγεται η προς επεξεργασία εγγραφή, πιέζοντας την Επιλογή, στο δεξί μέρος του 
σχετικού καταλόγου.  
 
Γίνεται η επεξεργασία των πεδίων. 
 
Επιλέγοντας Αποθήκευση καταχωρούνται οι αλλαγές. 
 
 
Διαγραφή εγγραφής 
 
Επιλέγεται η προς επεξεργασία εγγραφή, πιέζοντας την Επιλογή, στο δεξί μέρος του 
σχετικού καταλόγου.  
 
Επιλέγοντας Διαγραφή η επιλεγμένη εγγραφή διαγράφεται. 
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Εξοπλισμός και Εκπαιδευτικό Υλικό 
 
Στην ενότητα αυτή καταχωρούνται οι ανάγκες σε Εξοπλισμό και Εκπαιδευτικό Υλικό. 
 
Για να ενεργοποιηθεί η ενότητα του Εξοπλισμού και Εκπαιδευτικού Υλικού επιλέγεται το 
αντίστοιχο πεδίο στην κορυφή της οθόνης (checkbox Εξοπλισμός και Εκπαιδευτικό Υλικό). 
 
Σε κάθε στάδιο επεξεργασίας μιας εγγραφής πιέζοντας Ακύρωση, αναιρείται η διαδικασία και 
η οθόνη επανέρχεται στην προηγούμενη κατάστασή της. 
 

 
Εικόνα 106 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
Καταχώρηση εγγραφών 
 
Πιέζοντας το πλήκτρο Νέα εγγραφή, ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία, στα οποία 
καταχωρούνται μια - μια οι αντίστοιχες εγγραφές. 
Συμπληρώνεται η πληροφορία. 
Η εγγραφή καταχωρείται επιλέγοντας Αποθήκευση.  
 
 
Επεξεργασία καταχωρημένων εγγραφών 
 
Επιλέγεται η προς επεξεργασία εγγραφή, πιέζοντας την Επιλογή, στο δεξί μέρος του 
σχετικού καταλόγου.  
 
Γίνεται η επεξεργασία των πεδίων. 
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Επιλέγοντας Αποθήκευση καταχωρούνται οι αλλαγές. 
 
 
Διαγραφή εγγραφής 
 
Επιλέγεται η προς επεξεργασία εγγραφή, πιέζοντας την Επιλογή, στο δεξί μέρος του 
σχετικού καταλόγου.  
 
Επιλέγοντας Διαγραφή η επιλεγμένη εγγραφή διαγράφεται. 
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Ανθρώπινο Δυναμικό 
 
Στην ενότητα αυτή καταχωρούνται οι ανάγκες σε Ανθρώπινο Δυναμικό. 
 
Για να ενεργοποιηθεί η ενότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού επιλέγεται το αντίστοιχο πεδίο 
στην κορυφή της οθόνης (checkbox Ανθρώπινο Δυναμικό). 
 
Σε κάθε στάδιο επεξεργασίας μιας εγγραφής πιέζοντας Ακύρωση, αναιρείται η διαδικασία και 
η οθόνη επανέρχεται στην προηγούμενη κατάστασή της. 
 

 
Εικόνα 107 : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 
 
 
Καταχώρηση εγγραφών 
 
Για κάθε διαφορετική εργασία απαιτείται διαφορετική εγγραφή. 
Πιέζοντας το πλήκτρο Νέα εγγραφή, ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία, στα οποία 
καταχωρούνται μια - μια οι αντίστοιχες εγγραφές. 
Τα πεδία Κατηγορία εργασίας και Ιδιότητα συμπληρώνονται με επιλογή από τις αντίστοιχες 
λίστες ενώ στα υπόλοιπα πεδία η πληροφορία πληκτρολογείται. 
Η εγγραφή καταχωρείται επιλέγοντας Αποθήκευση.  
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Εικόνα 108 

 

 
Εικόνα 109 

 
 
Επεξεργασία καταχωρημένων εγγραφών 
 
Επιλέγεται η προς επεξεργασία εγγραφή, πιέζοντας την Επιλογή, στο δεξί μέρος του 
σχετικού καταλόγου.  
 
Γίνεται η επεξεργασία των πεδίων. 
 
Επιλέγοντας Αποθήκευση καταχωρούνται οι αλλαγές. 
 
Διαγραφή εγγραφής 
 
Επιλέγεται η προς επεξεργασία εγγραφή, πιέζοντας την Επιλογή, στο δεξί μέρος του 
σχετικού καταλόγου.  
 
Επιλέγοντας Διαγραφή η επιλεγμένη εγγραφή διαγράφεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
3.1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

 
Εικόνα 110: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Επιλέγεται ο χρήστης από την λίστα “Επιλογή χρήστη”, εισάγεται ο προσωπικός Κωδικός 
πρόσβασης και επιλέγοντας “Είσοδος” γίνεται η σύνδεση με την εφαρμογή. 
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3.2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 
Εικόνα 111 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
Υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές: 

• Επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων 
• Επισκόπησης των στοιχείων υποβληθέντων απολογισμών παλαιότερων ετών. Δίνεται 

η δυνατότητα επισκόπησης των παλαιότερων απολογισμών που έχουν υποβληθεί, 
χωρίς να είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία τους. Οι απολογισμοί που έχουν 
υποβληθεί διακρίνονται από το πεδίο Υποβολή, το οποίο είναι επιλεγμένο από το 
σύστημα, ενώ εμφανίζεται και η ημερομηνία υποβολής. 

• Επεξεργασίας των στοιχείων του απολογισμού – προγραμματισμού του τρέχοντος 
ακαδημαϊκού έτους.   



Εφαρμογή διαχείρισης του Απολογισμού – Προγραμματισμού έργου των μελών του Τμήματος 

 121 
 

 
 

3.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

 
Εικόνα 112: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Πληκτρολογείται ο τίτλος θέσης στο αντίστοιχο πεδίο και επιλέγεται το πλήκτρο 
“Αποθήκευση αλλαγών”. Για αλλαγή του Κωδικού Πρόσβασης εισάγεται ο παλιός και ο νέος 
κωδικός πρόσβασης στα αντίστοιχα πεδία. Τέλος, επιλέγεται το πλήκτρο “Αλλαγή Κωδικού 
Πρόσβασης” για την καταχώρηση των αλλαγών. 
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3.4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Πρόεδρος 
 

 
Εικόνα 113: ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
Στο κομμάτι που αφορά στον απολογισμό των πόρων που διατέθηκαν, υπάρχουν οι επιλογές 
της “Προσθήκης” και της “Διαγραφής” . 
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Προσθήκη 

• Συμπληρώνονται τα σχετικά πεδία και επιλέγεται η ιδιότητα του συνεργάτη από τη 
σχετική λίστα. 

• Επιλέγεται η Προσθήκη. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της 
κομματιού όπου γίνεται ο απολογισμός των πόρων . 

 
Διαγραφή 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
Αφού συμπληρωθεί ο απολογισμός των πόρων συμπληρώνονται τα υπόλοιπα πεδία της 
οθόνης και επιλέγεται το πλήκτρο “Αποθήκευση” 
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Διευθυντής Τομέα 
 

 
Εικόνα 114: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ 

Στο κομμάτι που αφορά στον απολογισμό των πόρων που διατέθηκαν, υπάρχουν οι 
επιλογές της “Προσθήκης” και της “Διαγραφής” . 
 
 
Προσθήκη 

• Συμπληρώνονται τα σχετικά πεδία και επιλέγεται η ιδιότητα του συνεργάτη από τη 
σχετική λίστα. 

• Επιλέγεται η Προσθήκη. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της 
κομματιού όπου γίνεται ο απολογισμός των πόρων . 
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Διαγραφή 
• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
Αφού συμπληρωθεί ο απολογισμός των πόρων συμπληρώνονται τα υπόλοιπα πεδία της 
οθόνης και επιλέγεται το πλήκτρο “Αποθήκευση”. 
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Διευθυντής Μεταπτυχιακών σπουδών 
 

 
Εικόνα 115: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
Στο κομμάτι που αφορά στον απολογισμό των πόρων που διατέθηκαν, υπάρχουν οι επιλογές 
της “Προσθήκης” και της “Διαγραφής” . 
 
Προσθήκη 

• Συμπληρώνονται τα σχετικά πεδία και επιλέγεται η ιδιότητα του συνεργάτη από τη 
σχετική λίστα. 
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• Επιλέγεται η Προσθήκη. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της 
κομματιού όπου γίνεται ο απολογισμός των πόρων . 

 
Διαγραφή 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
Στην οθόνη Μέλη συντονιστικής επιτροπής υπάρχουν οι επιλογές της “Προσθήκης” 

και της “Διαγραφής” . 
 
Προσθήκη 

• Επιλέγεται το μέλος της επιτροπής από τη σχετική λίστα. 
• Επιλέγεται η Προσθήκη. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της 

σχετικής οθόνης. 
 
Διαγραφή 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
 
Αφού συμπληρωθούν  τα υπόλοιπα πεδία της οθόνης  επιλέγεται το πλήκτρο 
“Αποθήκευση” 
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Πρόεδρος Ειδικής Διατμηματικής επιτροπής ΕΔΕ 
 

 
Εικόνα 115: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΕ 

 
Στο κομμάτι που αφορά στον απολογισμό των πόρων που διατέθηκαν, υπάρχουν οι 
επιλογές της “Προσθήκης” και της “Διαγραφής” . 
 
 
Προσθήκη 
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• Συμπληρώνονται τα σχετικά πεδία και επιλέγεται η ιδιότητα του συνεργάτη από τη 
σχετική λίστα. 

• Επιλέγεται η Προσθήκη. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της 
κομματιού όπου γίνεται ο απολογισμός των πόρων . 

 
Διαγραφή 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
Στην οθόνη Μέλη του τμήματος που είναι μέλη της ΕΔΕ υπάρχουν οι επιλογές της 

“Προσθήκης” και της “Διαγραφής” . 
 
 
Προσθήκη 

• Επιλέγεται το μέλος της επιτροπής από τη σχετική λίστα. 
• Επιλέγεται η Προσθήκη. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της 

σχετικής οθόνης. 
 
Διαγραφή 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
 
Αφού συμπληρωθούν  τα υπόλοιπα πεδία της οθόνης  επιλέγεται το πλήκτρο 
“Αποθήκευση” 
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Επόπτης κτιρίων 
 

 
Εικόνα 116: ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 
Στο κομμάτι που αφορά στον απολογισμό των πόρων που διατέθηκαν, υπάρχουν οι 
επιλογές της “Προσθήκης” και της “Διαγραφής” . 
 
Προσθήκη 

• Συμπληρώνονται τα σχετικά πεδία και επιλέγεται η ιδιότητα του συνεργάτη από τη 
σχετική λίστα. 
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• Επιλέγεται η Προσθήκη. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της 
κομματιού όπου γίνεται ο απολογισμός των πόρων . 

 
Διαγραφή 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
Αφού συμπληρωθεί ο απολογισμός των πόρων συμπληρώνονται τα υπόλοιπα πεδία της 
οθόνης και επιλέγεται το πλήκτρο “Αποθήκευση” 
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3.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Εξοπλισμός και Εκπαιδευτικό Υλικό 
 
Στην ενότητα αυτή καταχωρούνται οι ανάγκες σε Εξοπλισμό και Εκπαιδευτικό Υλικό. 
 
Για να ενεργοποιηθεί η ενότητα του Εξοπλισμού και Εκπαιδευτικού Υλικού επιλέγεται το 
αντίστοιχο πεδίο στην κορυφή της οθόνης (checkbox Εξοπλισμός και Εκπαιδευτικό Υλικό). 
 
Σε κάθε στάδιο επεξεργασίας μιας εγγραφής πιέζοντας Ακύρωση, αναιρείται η διαδικασία και 
η οθόνη επανέρχεται στην προηγούμενη κατάστασή της. 
 

 
Εικόνα 117: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
Καταχώρηση εγγραφών 
 
Πιέζοντας το πλήκτρο Νέα εγγραφή, ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία, στα οποία 
καταχωρούνται μια - μια οι αντίστοιχες εγγραφές. 
Συμπληρώνεται η πληροφορία. 
Η εγγραφή καταχωρείται επιλέγοντας Αποθήκευση.  
 
 
Επεξεργασία καταχωρημένων εγγραφών 
 
Επιλέγεται η προς επεξεργασία εγγραφή, πιέζοντας την Επιλογή, στο δεξί μέρος του 
σχετικού καταλόγου.  
Γίνεται η επεξεργασία των πεδίων. 
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Επιλέγοντας Αποθήκευση καταχωρούνται οι αλλαγές. 
 
 
Διαγραφή εγγραφής 
 
Επιλέγεται η προς επεξεργασία εγγραφή, πιέζοντας την Επιλογή, στο δεξί μέρος του 
σχετικού καταλόγου.  
Επιλέγοντας Διαγραφή η επιλεγμένη εγγραφή διαγράφεται. 
 
Ανθρώπινο Δυναμικό 
 
Στην ενότητα αυτή καταχωρούνται οι ανάγκες σε Ανθρώπινο Δυναμικό. 
 
Για να ενεργοποιηθεί η ενότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού επιλέγεται το αντίστοιχο πεδίο 
στην κορυφή της οθόνης (checkbox Ανθρώπινο Δυναμικό). 
 
Σε κάθε στάδιο επεξεργασίας μιας εγγραφής πιέζοντας Ακύρωση, αναιρείται η διαδικασία και 
η οθόνη επανέρχεται στην προηγούμενη κατάστασή της. 
 

 
Εικόνα 118 

 
 
 
Καταχώρηση εγγραφών 
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Για κάθε διαφορετική εργασία απαιτείται διαφορετική εγγραφή. 
Πιέζοντας το πλήκτρο Νέα εγγραφή, ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία, στα οποία 
καταχωρούνται μια - μια οι αντίστοιχες εγγραφές. 
Τα πεδία Κατηγορία εργασίας και Ιδιότητα συμπληρώνονται με επιλογή από τις αντίστοιχες 
λίστες ενώ στα υπόλοιπα πεδία η πληροφορία πληκτρολογείται. 
Η εγγραφή καταχωρείται επιλέγοντας Αποθήκευση.  
 

 
Εικόνα 119 

 

 
Εικόνα 120 

 
 
 
Επεξεργασία καταχωρημένων εγγραφών 
 
Επιλέγεται η προς επεξεργασία εγγραφή, πιέζοντας την Επιλογή, στο δεξί μέρος του 
σχετικού καταλόγου.  
Γίνεται η επεξεργασία των πεδίων. 
Επιλέγοντας Αποθήκευση καταχωρούνται οι αλλαγές. 
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Διαγραφή εγγραφής 
 
Επιλέγεται η προς επεξεργασία εγγραφή, πιέζοντας την Επιλογή, στο δεξί μέρος του 
σχετικού καταλόγου.  
Επιλέγοντας Διαγραφή η επιλεγμένη εγγραφή διαγράφεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΛΟΓΟΘΕΣΙΩΝ 

 
4.1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
 

 
Εικόνα 121: ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΟΓΟΘΕΣΙΟΥ 

 
Επιλέγεται ο χρήστης από την λίστα “Επιλογή χρήστη”, εισάγεται ο προσωπικός Κωδικός 
πρόσβασης και επιλέγοντας “Είσοδος” γίνεται η σύνδεση με την εφαρμογή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Εφαρμογή διαχείρισης του Απολογισμού – Προγραμματισμού έργου των μελών του Τμήματος 

 137 
 

4.2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

 
Εικόνα 122 

 
Υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές: 

• Επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων 
• Επισκόπησης των στοιχείων υποβληθέντων απολογισμών παλαιότερων ετών. Δίνεται 

η δυνατότητα επισκόπησης των παλαιότερων απολογισμών που έχουν υποβληθεί, 
χωρίς να είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία τους. Οι απολογισμοί που έχουν 
υποβληθεί διακρίνονται από το πεδίο Υποβολή, το οποίο είναι επιλεγμένο από το 
σύστημα, ενώ εμφανίζεται και η ημερομηνία υποβολής. 

• Επεξεργασίας των στοιχείων του απολογισμού – προγραμματισμού του τρέχοντος 
ακαδημαϊκού έτους.   
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4.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

 
Εικόνα 123: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
Πληκτρολογείται ο τίτλος θέσης στο αντίστοιχο πεδίο και επιλέγεται το πλήκτρο 
“Αποθήκευση αλλαγής”. Για αλλαγή του Κωδικού Πρόσβασης εισάγεται ο παλιός και ο νέος 
κωδικός πρόσβασης στα αντίστοιχα πεδία. Τέλος, επιλέγεται το πλήκτρο “Αλλαγή Κωδικού 
Πρόσβασης” προκειμένου να καταχωρηθούν οι αλλαγές. 
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4.4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΕΘΥΝΩΝ ΛΟΓΟΘΕΣΙΩΝ 

 

 
Εικόνα 124 

 
Στο κομμάτι που αφορά στον απολογισμό των πόρων που διατέθηκαν, υπάρχουν οι 
επιλογές της “Προσθήκης” και της “Διαγραφής” . 
 
Προσθήκη 

• Συμπληρώνονται τα σχετικά πεδία και επιλέγεται η ιδιότητα του συνεργάτη από τη 
σχετική λίστα. 
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• Επιλέγεται η Προσθήκη. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της 
κομματιού όπου γίνεται ο απολογισμός των πόρων . 

 
Διαγραφή 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
Στην οθόνη Μέλη επιτροπής, η οποία συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει κάποιο μέλος, 

υπάρχουν οι επιλογές της “Προσθήκης” και της “Διαγραφής” . 
 
Προσθήκη 

• Επιλέγεται το μέλος της επιτροπής από τη σχετική λίστα των μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος. 

• Επιλέγεται η Προσθήκη. Η εγγραφή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της 
σχετικής οθόνης. 

 
Διαγραφή 

• Επιλέγεται η καταχωρημένη εγγραφή πατώντας το πλήκτρο Επιλογή.    

• Επιλέγεται η Διαγραφή και απαντώντας καταφατικά στο σχετικό μήνυμα διαγράφεται η 
επιλεγμένη εγγραφή. 

 
 

Αφού συμπληρωθούν  τα υπόλοιπα πεδία της οθόνης  επιλέγεται το πλήκτρο “Αποθήκευση” 
 
Η οθόνη του απολογισμού έργου των Υπευθύνων Λογοθεσίων είναι ίδια για όλες τις επιλογές  
των θέσεων Λογοθεσίου (ΠΠΣ, Εποπτείας Ε&Α, Προβολής και Συνεργασιών, 
Προγραμματισμού και διαχείρισης πόρων, Βιβλιοθήκης και Ψηφιακού υλικού, Υποστήριξης 
Συστημάτων ΤΠΕ). 
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4.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΛΟΓΟΘΕΣΙΩΝ 
 

 
Εικόνα 125 
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Εξοπλισμός και Εκπαιδευτικό Υλικό 
 
Στην ενότητα αυτή καταχωρούνται οι ανάγκες σε Εξοπλισμό και Εκπαιδευτικό Υλικό. 
 
Για να ενεργοποιηθεί η ενότητα του Εξοπλισμού και Εκπαιδευτικού Υλικού επιλέγεται το 
αντίστοιχο πεδίο στην κορυφή της οθόνης (checkbox Εξοπλισμός και Εκπαιδευτικό Υλικό). 
 
Σε κάθε στάδιο επεξεργασίας μιας εγγραφής πιέζοντας Ακύρωση, αναιρείται η διαδικασία και 
η οθόνη επανέρχεται στην προηγούμενη κατάστασή της. 
 

 
Εικόνα 126: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
Καταχώρηση εγγραφών 
 
Πιέζοντας το πλήκτρο Νέα εγγραφή, ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία, στα οποία 
καταχωρούνται μια - μια οι αντίστοιχες εγγραφές. 
Συμπληρώνεται η πληροφορία. 
Η εγγραφή καταχωρείται επιλέγοντας Αποθήκευση.  
 
 
Επεξεργασία καταχωρημένων εγγραφών 
 
Επιλέγεται η προς επεξεργασία εγγραφή, πιέζοντας την Επιλογή, στο δεξί μέρος του 
σχετικού καταλόγου.  
Γίνεται η επεξεργασία των πεδίων. 
Επιλέγοντας Αποθήκευση καταχωρούνται οι αλλαγές. 
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Διαγραφή εγγραφής 
 
Επιλέγεται η προς επεξεργασία εγγραφή, πιέζοντας την Επιλογή, στο δεξί μέρος του 
σχετικού καταλόγου.  
 
Επιλέγοντας Διαγραφή η επιλεγμένη εγγραφή διαγράφεται. 
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Ανθρώπινο Δυναμικό 
 
Στην ενότητα αυτή καταχωρούνται οι ανάγκες σε Ανθρώπινο Δυναμικό. 
 
Για να ενεργοποιηθεί η ενότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού επιλέγεται το αντίστοιχο πεδίο 
στην κορυφή της οθόνης (checkbox Ανθρώπινο Δυναμικό). 
 
Σε κάθε στάδιο επεξεργασίας μιας εγγραφής πιέζοντας Ακύρωση, αναιρείται η διαδικασία και 
η οθόνη επανέρχεται στην προηγούμενη κατάστασή της. 
 

 
Εικόνα 127 

 
 
 
Καταχώρηση εγγραφών 
 
Για κάθε διαφορετική εργασία απαιτείται διαφορετική εγγραφή. 
Πιέζοντας το πλήκτρο Νέα εγγραφή, ενεργοποιούνται τα σχετικά πεδία, στα οποία 
καταχωρούνται μια - μια οι αντίστοιχες εγγραφές. 
Τα πεδία Κατηγορία εργασίας και Ιδιότητα συμπληρώνονται με επιλογή από τις αντίστοιχες 
λίστες ενώ στα υπόλοιπα πεδία η πληροφορία πληκτρολογείται. 
Η εγγραφή καταχωρείται επιλέγοντας Αποθήκευση.  
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Εικόνα 128 

 

 
Εικόνα 129 

 
 
 
Επεξεργασία καταχωρημένων εγγραφών 
 
Επιλέγεται η προς επεξεργασία εγγραφή, πιέζοντας την Επιλογή, στο δεξί μέρος του 
σχετικού καταλόγου.  
 
Γίνεται η επεξεργασία των πεδίων. 
 
Επιλέγοντας Αποθήκευση καταχωρούνται οι αλλαγές. 
 
 
Διαγραφή εγγραφής 
 
Επιλέγεται η προς επεξεργασία εγγραφή, πιέζοντας την Επιλογή, στο δεξί μέρος του 
σχετικού καταλόγου.  
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Επιλέγοντας Διαγραφή η επιλεγμένη εγγραφή διαγράφεται. 
 
 


