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δεδομένα, κ

ρμογής το έ

ead priviled

σιμων τύπω

ονα δίνεται 

νων, ή να δ

λ. ακόλουθο

dation) των

είο με τα στ

χουσα “Επεξ

έντα στοιχε

αρχείο (pdf

Π1.8.5A

τητών ο χρ

πρωτογενών

για το Τμήμ

α μια πρώτη

του Τμήμα

ν προπτυχια

τμήματος). 

οποιοδήποτ

ων πρωτογεν

καθώς και 

έτος για το 

dge), είτε να

ων πρωτογεν

η δυνατότη

διαγράψει τη

ο σχήμα) γι

ν στοιχείων. 

οιχεία της φ

ξεργασία Εγγ

ία για το αν

f). 

A – v1.0 [DA

ρήστης οδηγ

ν δεδομένων

μα στο οποί

η εικόνα αν

ατος σε όλα

ακών φοιτητ

Ο χρήστης

τε ακαδημαϊ

ενών δεδομέ

εκτύπωσή 

οποίο ενδια

α την επεξ

νών δεδομέν

τητα στο χρ

ην πληροφο

ια το έτος 

 

φόρμας “Δη

γραφής”. 

ντίστοιχο Τμ

 

TE] 

γείται σε 

ν για όλα 

ίο ανήκει 

αφορικά 

α τα έτη 

τών, των 

ς έχει τη 

ϊκό έτος 

ένων για 

τους, ή 

αφέρεται 

εργαστεί 

νων μαζί 

ρήστη να 

ορία που 

που έχει 

μιουργία 

μήμα και 



ΕΚΠΑ

 

2.4 
Είσοδ

χρήσ

σύστ

πρωτ

για τ

μια π

αριθμ

συγκ

παρα

επεξε

δεδο

δεδο

εξέλι

το σ

διδακ

Λέκτ

Διοικ

τύπω

Περι

(1) Ο

ε

(w

(2) Η

μ

ε

έ

ε

(3) Ο

(4) Η

Α  

ΕΞΕΛΙΞΗ
δος στην κα

στη λ.χ. Μέ

τημα ο χρήσ

τογενών δεδ

ο Τμήμα στ

πρώτη εικό

μός τους, π

κεκριμένο έτ

αιτήσεις καθ

εργαστεί τα

μένα, καθώ

μένα αφορο

ιξη, πόσες ν

συγκεκριμέν

κτικού – δ

τορες, μέλη

κητικό Προ

ων πρωτογεν

ιγραφή Βασ

Ο χρήστης ε

είτε να έχει 

write privile

Η εφαρμογή

με την πληρ

επεξεργαστε

έχει εισαχθε

επιλέξει. 

Ο χρήστης ε

Η εφαρμογή

Η ΤΟΥ ΠΡΟ
ατάλληλη ε

έλος ΟΜΕΑ

στης οδηγείτ

δομένων για 

το οποίο ανή

να αναφορ

ποσού είνα

τος, πόσες σ

θηγητών έγ

α πρωτογεν

ώς και εκτύπ

ούν σε όλε

έες προσλή

νο έτος, πό

ιοικητικού 

η ΕΕΔΙΠ, Δ

σωπικό, ξεχ

νών δεδομέν

σικής Διαδ

επιλέγει από

πρόσβαση 

edge). 

ή παρουσιάζ

ροφορία πο

εί μέρος αυτ

εί και επιδέχ

επιλέγει “Απ

ή ελέγχει την

ΟΣΩΠΙΚΟΥ

φαρμογή, α

Α συγκεκρι

ται σε οθόνη

όλα τα ακα

ήκει ο χρήστ

ικά με τους

αι υπό εξέλ

συνταξιοδοτ

ιναν το συγ

ή δεδομένα

πωσή τους, 

ες τις βαθμ

ψεις έγιναν 

όσες παραι

προσωπικο

Διδάσκοντες

χωριστά για

νων για το έτ

ικασίας (Ρο

ό τον πίνακ

στην πληρ

ζει τη λίστα

υ περιέχουν

τών των τύπ

χεται επεξερ

οθήκευση”

ν εγκυρότητ

 

9

Υ ΤΟΥ ΤΜΗ
ανάλογα με 

ιμένου τμή

η η οποία πα

αδημαϊκά έτ

της μέλος Ο

ς καθηγητέ

λιξη, πόσες 

τήσεις καθηγ

γκεκριμένο 

α για οποιο

ή αποθήκευ

μίδες μελών

το συγκεκρ

ιτήσεις έγιν

ύ: Αναπληρ

ς επί συμβ

α άνδρες κ

τος αναφορ

οής): 

κα της εφαρ

ροφορία (re

α των διαθέσ

ν. Ταυτόχρο

πων δεδομέν

ργασίας (βλ

τα (data vali

ΗΜΑΤΟΣ

το ρόλο πο

ματος. Με 

αρέχει πίνακ

η όπου υπά

ΟΜΕΑ. Τα ε

ές που ανήκ

νέες προσ

γητών έγινα

έτος). Ο χ

οδήποτε ακα

υσή τους σ

 ΔΕΠ (ο α

ριμένο έτος, 

ναν το συγ

ρωτές Καθη

βάσει, Τεχν

και γυναίκες

ράς. 

ρμογής το έ

ead priviled

σιμων τύπω

ονα δίνεται 

νων, ή να δ

λ. ακόλουθο

dation) των

Π1.8.5A

ου έχει ανατ

την επιτυχ

κα που περιέ

ρχει εισηγμέ

εν λόγω δεδο

κουν στο τ

σλήψεις κα

αν το συγκεκ

ρήστης έχει

αδημαϊκό έ

ε αρχείο (p

αριθμός του

πόσες συντ

γκεκριμένο 

ηγητές, Επί

νικό προσω

ς. Δυνατότη

έτος για το 

dge), είτε να

ων πρωτογεν

η δυνατότη

διαγράψει τη

ο σχήμα) γι

ν στοιχείων. 

A – v1.0 [DA

τεθεί στον ε

χή είσοδό 

έχει μια σύν

ένη πληροφ

ομένα δίνου

τμήμα (ενδε

αθηγητών έγ

κριμένο έτο

ι τη δυνατό

έτος έχουν 

pdf).  Τα πρ

υς, ποσού ε

ταξιοδοτήσε

έτος) και

ίκουροι Κα

ωπικό εργασ

ητα διαγραφ

οποίο ενδια

α την επεξ

νών δεδομέν

τητα στο χρ

ην πληροφο

ια το έτος 

 

 

TE] 

εκάστοτε 

του στο 

νοψη των 

φορία και 

υν άμεσα 

εικτικά ο 

γιναν το 

ος, πόσες 

ότητα να 

εισαχθεί 

ρωτογενή 

είναι υπό 

εις έγιναν 

ι λοιπού 

αθηγητές, 

στηρίων, 

φής των 

αφέρεται 

εργαστεί 

νων μαζί 

ρήστη να 

ορία που 

που έχει 



ΕΚΠΑ

 

(5) Η

Ε

(6) Ο

έ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α  

Η εφαρμογή

Εγγραφής”, ε

Ο χρήστης ε

έτος , είτε σε

ή εισάγει μια

είτε κάνει ov

επιλέγει να 

ε φυσικό μέσ

Εικόνα 

α νέα εγγραφ

verwrite την

εκτυπώσει τ

σο (εκτυπωτ

3 – Οθόνη Εξ

 

10

φή στο αρχε

ν ήδη υπάρχ

τα συλλεχθέ

τή), είτε σε 

ξέλιξη του Πρ

είο με τα στ

χουσα “Επεξ

έντα στοιχε

αρχείο (pdf

οσωπικού το

Π1.8.5A

οιχεία της φ

ξεργασία Εγγ

ία για το αν

f). 

υ Τμήματος 

A – v1.0 [DA

φόρμας “Δη

γραφής”. 

ντίστοιχο Τμ

 

TE] 

μιουργία 

μήμα και 



ΕΚΠΑ

 

2.5 
Με τ

οθόν

τα ακ

ο χρή

με τη

σπου

μεταπ

δυνα

έχουν

οποιο

αποθ

Περι

(1) Ο

ε

(w

(2) Η

μ

ε

έ

ε

εγ

τ

α

(3) Ο

(4) Η

(5) Η

Ε

(6) Ο

έ

Α  

ΕΞΕΛΙΞΗ
την επιλογή

νη η οποία π

καδημαϊκά έ

ήστης μέλο

ην εξέλιξη 

υδών (για κά

πτυχιακών, 

ατότητα να 

ν εισαχθεί 

οδήποτε ακ

θήκευσή του

ιγραφή Βασ

Ο χρήστης ε

είτε να έχει 

write privile

Η εφαρμογή

με την πληρ

επεξεργαστε

έχει εισαχθε

επιλέξει. Η 

εγγεγραμμέν

τα πεδία Π

αριθμητικά δ

Ο χρήστης ε

Η εφαρμογή

Η εφαρμογή

Εγγραφής”, ε

Ο χρήστης ε

έτος , είτε σε

Η ΕΓΓΕΓΡΑΜ

ή του υπό-μ

παρέχει πίνα

έτη όπου υπ

ς ΟΜΕΑ. Τ

του συνόλο

άθε ακαδημα

και τέλος 

επεξεργαστ

δεδομένα. Δ

καδημαϊκό 

υς σε αρχείο

σικής Διαδ

επιλέγει από

πρόσβαση 

edge). 

ή παρουσιάζ

ροφορία πο

εί μέρος αυτ

εί και επιδέχ

επιλογή δη

νων φοιτητώ

Προπτυχιακ

δεδομένα με

επιλέγει “Απ

ή ελέγχει την

ή εισάγει μια

είτε κάνει ov

επιλέγει να 

ε φυσικό μέσ

ΜΜΕΝΩΝ Φ

μενού Εξέλιξ

ακα που περ

πάρχει εισηγ

Τα εν λόγω δ

ου των εγγε

αϊκό έτος το

των διδακτ

τεί τα πρωτ

Δυνατότητα

έτος έχουν

ο (pdf). 

ικασίας (Ρο

ό τον πίνακ

στην πληρ

ζει τη λίστα

υ περιέχουν

τών των τύπ

χεται επεξερ

ημιουργία ο

ών του Τμήμ

οί, Μεταπτ

ε μορφή ακέ

οθήκευση”.

ν εγκυρότητ

α νέα εγγραφ

verwrite την

εκτυπώσει τ

σο (εκτυπωτ
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ΦΟΙΤΗΤΩ

ξη εγγεγραμ

ριέχει μια σύ

γμένη πληρο

δεδομένα δ

εγραμμένων

ο σύνολο σε

τορικών φοι

τογενή δεδο

α διαγραφής

ν εισαχθεί δ

οής): 

κα της εφαρ

ροφορία (re

α των διαθέσ

ν. Ταυτόχρο

πων δεδομέν

ργασίας (βλ

δηγεί σε μι

ματος. Αναλ

τυχιακοί, Δ

έραιου αριθμ

τα (data vali

φή στο αρχε

ν ήδη υπάρχ

τα συλλεχθέ

τή), είτε σε 

Ν 
μμένων φοιτ

ύνοψη των π

οφορία και 

ίνουν άμεσα

ν φοιτητών 

ε αριθμό των

ιτητών του 

ομένα για ο

ς των τύπω

δεδομένα, κ

ρμογής το έ

ead priviled

σιμων τύπω

ονα δίνεται 

νων, ή να δ

λ. ακόλουθο

ια φόρμα Π

λυτικά τα π

Διδακτορικο

μού. 

dation) των

είο με τα στ

χουσα “Επεξ

έντα στοιχε

αρχείο (pdf

Π1.8.5A

τητών ο χρ

πρωτογενών

για το Τμήμ

α μια πρώτη

του Τμήμα

ν προπτυχια

τμήματος). 

οποιοδήποτ

ων πρωτογεν

καθώς και 

έτος για το 

dge), είτε να

ων πρωτογεν

η δυνατότη

διαγράψει τη

ο σχήμα) γι

Προσθήκης 

πεδία είναι: τ

οί στα οπο

ν στοιχείων. 

οιχεία της φ

ξεργασία Εγγ

ία για το αν

f). 

A – v1.0 [DA

ρήστης οδηγ

ν δεδομένων

μα στο οποί

η εικόνα αν

ατος σε όλα

ακών φοιτητ

Ο χρήστης

τε ακαδημαϊ

ενών δεδομέ

εκτύπωσή 

οποίο ενδια

α την επεξ

νών δεδομέν

τητα στο χρ

ην πληροφο

ια το έτος 

στοιχείων 

το Έτος, κα

οία καταχω

 

φόρμας “Δη

γραφής”. 

ντίστοιχο Τμ

 

TE] 

γείται σε 

ν για όλα 

ίο ανήκει 

αφορικά 

α τα έτη 

τών, των 

ς έχει τη 

ϊκό έτος 

ένων για 

τους, ή 

αφέρεται 

εργαστεί 

νων μαζί 

ρήστη να 

ορία που 

που έχει 

εξέλιξης 

αθώς και 

ωρούνται 

μιουργία 

μήμα και 



ΕΚΠΑ

 

2.6 
Με τ

πίνακ

όπου

ΟΜΕ

εισόδ

Τμήμ

οποιο

πρωτ

και ε

Περι

(1) Ο

ε

(w

(2) Η

μ

ε

έ

ε

α

ν

β

Π

Π

Δ

σ

Σ

Π

Σ

(3) Ο

(4) Η

Α  

ΠΡΟΠΤΥ
την επιλογή 

κα που περ

υ υπάρχει ει

ΕΑ.  Τα εν 

δου του συν

ματος. Ο χ

οδήποτε ακ

τογενών δεδ

κτύπωσή το

ιγραφή Βασ

Ο χρήστης ε

είτε να έχει 

write privile

Η εφαρμογή

με την πληρ

επεξεργαστε

έχει εισαχθε

επιλέξει. Η 

ακόλουθα πε

νέο-εισερχόμ

βαθμολογίας

Προπτυχιακώ

Προγράμματ

Διαπανεπιστ

στην κινητικ

Σπουδών, Π

Προσθήκη Ε

Σπουδών. 

Ο χρήστης ε

Η εφαρμογή

ΥΧΙΑΚΟ 
του υπό-με

ριέχει μια σύ

ισηγμένη πλ

λόγω δεδομ

νόλου των 

ρήστης έχε

καδημαϊκό έτ

δομένων για

ους, ή αποθή

σικής Διαδ

επιλέγει από

πρόσβαση 

edge). 

ή παρουσιάζ

ροφορία πο

εί μέρος αυτ

εί και επιδέχ

επιλογή δη

εδία: (αριθμ

μενων προ

ς & μέσο

ών Σπουδώ

τος Προπτυ

τημιακά ή Δ

κότητα των φ

Προσθήκη ε

Επαγγελματ

επιλέγει “Απ

ή ελέγχει την

νού Προπτυ

ύνοψη των 

ληροφορία κ

μένα δίνουν

εγγεγραμμέ

ει τη δυνατό

τος έχουν ε

α οποιοδήπο

ήκευσή τους

ικασίας (Ρο

ό τον πίνακ

στην πληρ

ζει τη λίστα

υ περιέχουν

τών των τύπ

χεται επεξερ

ημιουργία ο

μητικά δεδο

πτυχιακών 

ος βαθμός

ών, Προσθ

χιακών Σπο

Διατμηματικ

φοιτητών,  Π

εξέλιξης εγ

ικής ένταξη

οθήκευση”.

ν εγκυρότητ

 

12

υχιακό ο χρ

πρωτογενώ

και για το Τ

ν άμεσα μια

ένων νέο-ει

ότητα να ε

εισαχθεί δεδ

οτε ακαδημα

ς σε αρχείο 

οής): 

κα της εφαρ

ροφορία (re

α των διαθέσ

ν. Ταυτόχρο

πων δεδομέν

ργασίας (βλ

οδηγεί σε μ

μένα ανά έτ

φοιτητών 

ς πτυχίου 

θήκη εξέλιξ

ουδών & διά

κά Προγράμ

Προσθήκη Μ

γγεγραμμένω

ης των αποφ

τα (data vali

ήστης οδηγ

ών δεδομένω

Τμήμα στο 

α πρώτη εικ

σερχόμενων

επεξεργαστε

δομένα. Δυν

αϊκό έτος έχ

(pdf). 

ρμογής το έ

ead priviled

σιμων τύπω

ονα δίνεται 

νων, ή να δ

λ. ακόλουθο

μια φόρμα 

τος): Προσθ

του Τμήμ

των απο

ξης του α

άρκεια σπου

μματα Προπ

Μαθήματος

ων φοιτητώ

φοίτων του 

dation) των

Π1.8.5A

γείται σε οθό

ων για όλα 

οποίο ανήκ

κόνα αναφο

ν προπτυχια

εί τα πρωτο

ατότητα δια

χουν εισαχθ

έτος για το 

dge), είτε να

ων πρωτογεν

η δυνατότη

διαγράψει τη

ο σχήμα) γι

Προσθήκης

θήκη Εξέλιξη

ματος, Προ

οφοίτων το

αριθμού τω

δών, Προσθ

τυχιακών Σ

Προγράμμα

ών του Τμή

Προγράμμα

ν στοιχείων. 

A – v1.0 [DA

όνη η οποία

τα ακαδημα

κει ο χρήστη

ορικά με το

ακών φοιτη

ογενή δεδομ

αγραφής τω

θεί δεδομένα

οποίο ενδια

α την επεξ

νών δεδομέν

τητα στο χρ

ην πληροφο

ια το έτος 

ς στοιχείων

ξης του αριθ

οσθήκη Κα

ου Προγρ

ων αποφοίτ

θήκη Συμμετ

Σπουδών που

ατος Προπτ

ήματος, κα

ατος Προπτ

 

 

TE] 

α παρέχει 

αϊκά έτη 

ης μέλος 

ον τρόπο 

ητών του 

μένα για 

ων τύπων 

α, καθώς 

αφέρεται 

εργαστεί 

νων μαζί 

ρήστη να 

ορία που 

που έχει 

ν για τα 

θμού των 

ατανομής 

άμματος 

των του 

τοχής σε 

υ αφορά 

τυχιακών 

αι τέλος, 

τυχιακών 



ΕΚΠΑ

 

(5) Η

Ε

(6) Ο

έ

Α  

Η εφαρμογή

Εγγραφής”, ε

Ο χρήστης ε

έτος , είτε σε

ή εισάγει μια

είτε κάνει ov

επιλέγει να 

ε φυσικό μέσ

α νέα εγγραφ

verwrite την

εκτυπώσει τ

σο (εκτυπωτ

Εικόνα 4 – Ε
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φή στο αρχε

ν ήδη υπάρχ

τα συλλεχθέ

τή), είτε σε 

Επιλογές Μενο

είο με τα στ

χουσα “Επεξ

έντα στοιχε

αρχείο. 

ού Προπτυχια

Π1.8.5A

οιχεία της φ

ξεργασία Εγγ

ία για το αν

ακό 

A – v1.0 [DA

φόρμας “Δη

γραφής” 

ντίστοιχο Τμ

 

TE] 

μιουργία 

μήμα και 

 



ΕΚΠΑ

 

Ε

Α  

Εικόνα 5 – Προοσθήκη Εξέλιιξης του αριθ
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θμού των νέο-

Τμήματος

-εισερχόμενω

ς 

Π1.8.5A

ων προπτυχιακ

A – v1.0 [DA

κών φοιτητώ

 

TE] 

 

ών του 



ΕΚΠΑ

 

Α  

Εικόνα 6 – ΠΠροσθήκη Καατανομής βαθ

Προγράμμα
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θμολογίας & μ

ατος Προπτυχ

μέσος βαθμός

χιακών Σπουδ

Π1.8.5A

ς πτυχίου των

δών 

A – v1.0 [DA

ν αποφοίτων τ

 

TE] 

 

του 



ΕΚΠΑ

 

Εικόν

Α  

να 7 – Προσθήήκη εξέλιξης ττου αριθμού τ

& 
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των αποφοίτ

διάρκεια σπο

ων του Προγ

ουδών 

Π1.8.5A

ράμματος Πρ

A – v1.0 [DA

ροπτυχιακών 

 

TE] 

 

Σπουδών 



ΕΚΠΑ

 

Εικόν

Α  
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ει εισάγοντα

επιλέγει “Απ

ή ελέγχει την

ή εισάγει μια

είτε κάνει ov

επιλέγει να 

ε φυσικό μέσ

ΥΧΙΑΚΟ ΠΡ
του υπό-με

παρέχει πίνα

έτη όπου 

Πρόγραμμα

επιλογής, 

η δυνατότη

ς έχουν εισ

οποιοδήποτε

ευσή τους σε

σικής Διαδ

επιλέγει από

πρόσβαση 

edge). 

ή παρουσιάζ

ροφορία πο

λεγεί ο χρήσ

άθρου, 2. Ε

. Το πεδίο 

αι 4. Τα πε

αιδευτικών Μ

ύο επιλογές

ας κείμενο.

οθήκευση”.

ν εγκυρότητ

α νέα εγγραφ

verwrite την

εκτυπώσει τ

σο (εκτυπωτ

ΡΟΓΡΑΜΜ

νού Μεταπτ

ακα που περ

υπάρχει εισ

α Σπουδών 

η διάρκεια 

ητα να επεξ

σαχθεί δεδομ

ε ακαδημαϊκ

ε αρχείο (pd

ικασίας (Ρο

ό τον πίνακ

στην πληρ

ει τον πίνακ

υ περιέχουν
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στης θα πρ

Επιστημονικ

έτος. Το π

δία Πολλαπ

Μέσων, Αξ

ς, ΝΑΙ και Ο

τα (data vali

φή στο αρχε

ν ήδη υπάρχ

τα συλλεχθέ

τή), είτε σε 

ΜΑ ΣΠΟΥΔ
τυχιακό Πρ

ριέχει μια σύ

σηγμένη πλ

(ενδεικτικά

του σε εξά

ξεργαστεί τ

μένα. Δυνατ

κό έτος έχου

df). 

οής): 

κα της εφαρ

ροφορία (re

κα των διαθέ

ν. Ταυτόχρο

ρέπει να επ

κής Περιοχ

πεδίο διάρκ

πλή Βιβλιογ

ιολογήθηκε

ΟΧΙ. Εάν ο χ

dation) των

είο με τα στ

χουσα “Επεξ

έντα στοιχε

αρχείο (pdf

ΩΝ 
όγραμμα Σπ

ύνοψη των π

ληροφορία 

ά εξάμηνο σ

άμηνα, οι π

τα πρωτογεν

τότητα διαγ

υν εισαχθεί δ

ρμογής το έ

ead priviled

έσιμων τύπω

ονα δίνεται 

Π1.8.5A

πιλέξει μια 

χής, 3. Γεν

κεια σε εξά

γραφία, Χρ

από τους Φ

χρήστης επιλ

ν στοιχείων. 

οιχεία της φ

ξεργασία Εγγ

ία για το αν

f). 

πουδών ο χρ

πρωτογενών

σχετική με

στο οποίο δ

πιστωτικές 

νή δεδομέν

ραφής των 

δεδομένα, κ

έτος για το 

dge), είτε να

ων πρωτογεν

η δυνατότη

A – v1.0 [DA

από τις ακ

νικών Γνώσ

άμηνα περιλ

ρήση Εκπαιδ

Φοιτητές (τ

λέξει ΝΑΙ θ

 

φόρμας “Δη
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ντίστοιχο Τμ

ρήστης οδηγ

ν δεδομένων

ε τα μαθήμ

διδάσκεται, 

μονάδες E

να για οποι

τύπων πρω

καθώς και εκ

οποίο ενδια

α την επεξ

νών δεδομέ

τητα στο χρ

 

TE] 

κόλουθες 

σεων, 4. 

λαμβάνει 

δευτικών 

το μέλος 

α πρέπει 

μιουργία 

μήμα και 

γείται σε 

ν για όλα 

ματα του 

αν είναι 

CTS). Ο 

ιοδήποτε 

ωτογενών 

κτύπωσή 

αφέρεται 

εργαστεί 

νων μαζί 

ρήστη να 
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Μ
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(3) Ο
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έ
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επεξεργαστε

έχει εισαχθε

επιλέξει.  

Σπουδών οδ

πεδία: *Έτο

Σπουδών, Υπ

κείμενο, όπω

πεδία Διδακ

μάθημα, Αρ

πέρασε επιτ

Συνεργάτες

Στο πεδίο Κ

προεπιλεγμέ

πεδίο Άλλο 

πεδίο Εξάμη

Χειμερινό, Κ

Μέσων, Επά

Δ.Ε.Π.) περι

ΝΑΙ θα πρέπ

Ο χρήστης ε

Η εφαρμογή

Η εφαρμογή

Εγγραφής”, ε

Ο χρήστης ε

έτος , είτε σε

εί μέρος αυτ

εί και επιδέχ

Το υπό-με

δηγεί σε μι

ς, Τίτλος Μ

πεύθυνος Δ

ως και στο υ

κτικές Μονά

ιθμός Φοιτ

υχώς στην 

ς και Βαθμίδ

Κατηγορία ο

ένες καταχω

στο οποίο ο

ηνο στο οπ

Και στα δύ

άρκεια Εκπα

ιλαμβάνουν 

πει να επεξηγ

επιλέγει “Απ

ή ελέγχει την

ή εισάγει μια

είτε κάνει ov

επιλέγει να 

ε φυσικό μέσ

τών των τύπ

χεται επεξερ

ενού Προσ

α φόρμα κ

Μαθήματος

Διδάσκων, Β

υποχρεωτικό

άδες, εξάμην

ητών που σ

κανονική ή

δα στο οπο

 χρήστης έχ

ωρήσεις: Υπο

ο χρήστης θ

ποίο διδάχθ

ύο. Τα πεδ

αιδευτικών Μ

δύο επιλογ

γήσει εισάγο

οθήκευση”.

ν εγκυρότητ

α νέα εγγραφ

verwrite την

εκτυπώσει τ

σο (εκτυπωτ
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πων δεδομέν

ργασίας (βλ

θήκη Μαθ

καταχώρηση

ς, Κωδικός 

Βαθμίδα Υπ

ό πεδίο *Πρ

νο σπουδών

συμμετείχαν

ή επαναληπ

ίο υπάρχει 

χει τη δυνα

οχρεωτικό, 

θα πρέπει να

θηκε το μά

δία Πρόσθε

Μέσων, Αξ

γές από λίσ

οντας κείμεν

τα (data vali

φή στο αρχε

ν ήδη υπάρχ

τα συλλεχθέ

τή), είτε σε 

νων, ή να δ

λ. ακόλουθο

θήματος Π

ης στοιχείω

Μαθήματο

πεύθυνου Δι

ροαπαιτούμε

ν, Αριθμός 

ν στις εξετ

πτική εξέτασ

και η επιλο

ατότητα να 

κατ' επιλογ

α εισάγει ελ

άθημα έχει

ετη Βιβλιογ

ιολογήθηκε

στα ΝΑΙ κα

νο. 

dation) των

είο με τα στ

χουσα “Επεξ

έντα στοιχε

αρχείο (pdf

Π1.8.5A

διαγράψει τη

ο σχήμα) γι

ρογράμματο

ων μαθημάτ

ς, Ιστότοπο

δάσκοντος, 

ενα μαθήμα

φοιτητών π

άσεις, Αριθ

ση, ο χρήστ

ογή προσθήκ

επιλέξει απ

γήν, ελεύθερ

λεύθερο κείμ

ι τρεις κατ

γραφία, Χρή

από τους Φ

ι ΟΧΙ. Εάν 

ν στοιχείων. 

οιχεία της φ

ξεργασία Εγγ

ία για το αν

f). 

A – v1.0 [DA

ην πληροφο

ια το έτος 

ος Μεταπτ

των. Στα ακ

ος, Σελίδα 

 ο χρήστης

ατα. Όσον α

που εγράφη

θμός Φοιτητ

της εισάγει

κης νέας εγ

πό λίστα με 

ρης επιλογή

μενο. Παρομ

ταχωρήσεις 

ήση Εκπαιδ

Φοιτητές (τ

ο χρήστης 
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ς, και το 

μοίως το 

Εαρινό, 

δευτικών 

το μέλος 

επιλέξει 

μιουργία 
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την επιλογή
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μένων για ό

μένα δίνουν

υ του τμή

φορές του ε

ών Δ.Ε.Π. το

μένα για 

ραφής των 

χθεί δεδομέν

ιγραφή Βασ

Ο χρήστης ε

είτε να έχει 
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Η εφαρμογή

με την πληρ

επεξεργαστε

έχει εισαχθε

επιλέξει.  Το

οδηγεί σε μι

στα πεδία: Ε

τρίτων για 

επιστημονικώ

περιοδικών, 

Ο χρήστης ε

Η εφαρμογή

Η εφαρμογή

Εγγραφής”, ε

ΜΟΝΙΚΕΣ 

ή του υπό-
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όλα τα ακα

ν άμεσα μια

ματος (Για

ειδικού / επ

ου Τμήματος

οποιοδήποτ

τύπων πρω

να, καθώς κ

σικής Διαδ

επιλέγει από

πρόσβαση 

edge). 

ή παρουσιάζ

ροφορία πο

εί μέρος αυτ

εί και επιδέχ

ο υπομενού 

ια φόρμα Π

Ετεροαναφο

δημοσιεύσε

ών συνεδρ

Προσκλήσε

επιλέγει “Απ

ή ελέγχει την

ή εισάγει μια

είτε κάνει ov

ΔΗΜΟΣΙΕ
-μενού Επισ

οία παρέχει 

αδημαϊκά έτ

α πρώτη εικ

α κάθε έτο

πιστημονικο

ς) . Ο χρήστ

τε ακαδημα

ωτογενών δ

και εκτύπωσ

ικασίας (Ρο

ό τον πίνακ

στην πληρ

ει τον πίνακ

υ περιέχουν

τών των τύπ

χεται επεξερ

Προσθήκη 

Προσθήκης α
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εις μελών 

ρίων, Συμμ
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οθήκευση”.

ν εγκυρότητ

α νέα εγγραφ
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ΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛ

στημονικές 

πίνακα πο

τη όπου υπά

κόνα αναφο

ος ποσοτικά

ού τύπου κ

της έχει τη δ

αϊκό έτος 

δεδομένων γ

σή τους, ή απ

οής): 

κα της εφαρ

ροφορία (re

κα των διαθέ

ν. Ταυτόχρο

πων δεδομέν

ργασίας (βλ

Αναγνώρισ

αριθμητικών

ορές του ειδ

Δ.Ε.Π. το

μετοχές σε 

έξεις, Διπλώ
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ΛΩΝ Δ.Ε.Π
Δημοσιεύσ

ου περιέχει 

άρχει εισηγμ

ορικά με την

ά δεδομένα

αι βιβλιοκρ

δυνατότητα

έχουν εισ

για οποιοδή

ποθήκευσή τ

ρμογής το έ

ead priviled

έσιμων τύπω

ονα δίνεται 

νων, ή να δ

λ. ακόλουθο

ης του Ερευ

ν δεδομένω

ικού / επιστ

υ Τμήματο

συντακτικ

ώματα ευρεσ

dation) των

είο με τα στ

χουσα “Επεξ

Π1.8.5A
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σεις μελών 

μια σύνοψ
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α σχετικά 

ρισίες τρίτω

να επεξεργ

σαχθεί δεδο

ήποτε ακαδ

τους σε αρχ

έτος για το 

dge), είτε να

ων πρωτογεν

η δυνατότη

διαγράψει τη

ο σχήμα) γι

υνητικού Έρ

ων με μορφή

τημονικού τ

ος, Συμμετο

κές επιτροπ

σιτεχνίας, αν

ν στοιχείων. 

οιχεία της φ

ξεργασία Εγγ
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ψη των πρω
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ων για δημο

γαστεί τα πρ
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δημαϊκό έτο

χείο (pdf). 

οποίο ενδια

α την επεξ

νών δεδομέ

τητα στο χρ

ην πληροφο

ια το έτος 

ργου του Τμ

ή ακέραιου 

τύπου, Βιβλι

οχές σε επ

πές επιστη

νά *Έτος. 
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τα συλλεχθέ

τή), είτε σε 

πιστημονικών

έντα στοιχε

αρχείο (pdf

ν Δημοσιεύσε
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A – v1.0 [DA
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ποία παρέχε
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θήκευσή του

ιγραφή Βασ

Ο χρήστης ε

είτε να έχει 
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τικά δεδομέ
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επεξεργαστ

δεδομένα. Δ

καδημαϊκό 

υς σε αρχείο

σικής Διαδ

επιλέγει από

πρόσβαση 

edge). 

ή παρουσιάζ

ροφορία πο

εί μέρος αυτ

εί και επιδέχ

ο υπό-μενού

οδηγεί σε μια

α πεδία: Α
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προγράμματ

ρείς ή διεθν

εθνείς ακαδ

και αναπτυξ

τηρήσεις στο

επιλέγει “Απ

ΗΤΙΚΗ ΠΑΡ
νού Διεθνής

ου περιέχει 

ρχει εισηγμέ

κά με την α

ένα σχετικά

ι οποίες παρ

νητικά προγ

ευνητικά πρ

τεί τα πρωτ

Δυνατότητα

έτος έχουν

ο (pdf). 

ικασίας (Ρο

ό τον πίνακ

στην πληρ

ει τον πίνακ

υ περιέχουν

τών των τύπ

χεται επεξερ

 Προσθήκη
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ΡΟΥΣΙΑ 
ς Ερευνητικ

μια σύνοψη

ένη πληροφ

αναγνώριση 
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ρογράμματα

τογενή δεδο
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κα των διαθέ
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πων δεδομέν
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ροσθήκης αρ

υμμετεχόντω
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ργάτες, Αριθ

μματα έρευν

ερευνητικού

ύλια από ελλ

ρήστης εισά
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δεδομένα, κ
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δεδομένων 
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