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ροφορίες, τό

σχολών του 

τα σχετικά

Τα τμήματα 

για κάθε τμ

σύντομα διαθ

ΡΑΦΗ ΤΩΝ
ΡΩΤΗΜΑΤΟ

ΡΕΣΙΑΣ ΗΛ

ηρεσίας ηλεκ

ρεί να έχει π

Εικόνα

την σχετική

όσο για τα π

πανεπιστημ

ά τμήματα μ

και τα μαθ

μήμα ο χρήσ

θέσιμα, και 

 

6

Ν ΔΙΑΔΙΚΑ
ΟΛΟΓΙΩΝ O

ΛΕΚΤΡΟΝΙ

κτρονικών ε

πρόσβαση σ

1 – Front-End

ή οθόνη, ο

προπτυχιακ

μίου σε δενδ

μαζί με τον

θήματα με τ

στης μπορεί 

τέλος πόσα

ΑΣΙΩΝ ΧΡ
ORANGE S

ΙΚΩΝ ΕΡΩ
ερωτηματολ

σε μία πληθώ

d υπηρεσίας

ο χρήστης 

κά όσο και γ

δροειδή μορ

ν συνολικό 

τις περισσότ

να δει πόσα

α είναι ολοκ

ΡΗΣΗΣ ΤΟ
SURVEY (Λ

ΤΗΜΑΤΟΛ

λογίων για τ

ώρα συνοπτ

μπορεί να 

για τα μεταπ

ρφή, (β) Κάτ

αριθμό ερω

τερες συμμε

α ερωτηματο

κληρωμένα 

Π1.8.5 –

ΟΥ ΣΥΣΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ

ΛΟΓΙΩΝ 
τις αξιολογή

ικών πληρο

δει συνοπ

πτυχιακά μα

άτω από κάθ

ωτηματολογ

ετοχές ανά ε

ολόγια είνα

και έχουν λ

 

– v2 

ΜΑΤΟΣ 
ΙΕΣ) 

ήσεις των 

οφοριών. 

πτικά τις 

αθήματα: 

θε σχολή 

γίων ανά 

εξάμηνο. 

αι ενεργά, 

λήξει. Σε 



ΕΚΠΑ

 

κάθε

διδάσ

ημερ

Στο 

ερωτ

πρότ

Η υ

συγκ

μέλη

Α  

ε εγγραφή ο

σκοντα καθη

ρομηνία ολοκ

σημείο α

τηματολόγιώ

τυπα, αλλά κ

υπηρεσία η

κεκριμένα π

 ΟΜ.Ε.Α τω

ο χρήστης μ

ηγητή, (γ) τ

κλήρωσης, 

αυτό ο χρ

ών αξιολόγη

και σε πρότυ

ηλεκτρονικώ

ρότυπα ερω

ων Τμημάτω

μπορεί να δ

ον αριθμό τ

κ.α. 

ρήστης έχε

ησης του σ

υπα σχετικά

Εικόνα

ών ερωτημα

ωτηματολογ

ων. Μέχρι τ

 

7

δει: (α) τον

των συμμετε

ει επίσης 

συστήματος

ά με τα προπ

α 2 – Πρότυπα

ατολογίων 

γίων που επ

την οριστικο

ν τίτλο του 

εχόντων, (δ)

πρόσβαση 

ς. Αυτά χω

πτυχιακά κα

α υπηρεσίας 

αξιολόγηση

πιλέγονται α

οποίηση τω

μαθήματος

) τον τρόπο 

και στα 

ωρίζονται κ

αι μεταπτυχι

ης μαθημά

από τους διδ

ν προτύπων

Π1.8.5 –

ς, (β) το όν

συμμετοχής

σχετικά 

και πάλι σε

ιακά μαθήμα

άτων βασίζ

δάσκοντες 

ν, τα μέλη 

 

– v2 

νομα του 

ς, (ε) την 

πρότυπα 

ε γενικά 

ατα. 

ζεται σε 

ή/και τα 

ΟΜ.Ε.Α. 



ΕΚΠΑ

 

μπορ

ηλεκ

οποιο

Ο στ







 

Για τ

«Διαχ

 

Α  

ρούν να υπο

κτρονικά ε

οδήποτε από

τόχος για τις

 Η ομαδο

ανάγκες 

 Η υιοθέτ

λόγους σ

 Η δυνατ

ΟΜ.Ε.Α.

ενεργοπο

την είσοδο 

χείριση Ερω

οβάλλουν τ

ρωτηματολό

ό τα διαθέσ

ς επόμενες ε

οποίηση τω

όλων των Τ

τηση ενός 

συγκριτικής 

τότητα επέκ

. με στοχευμ

οίησης. 

στο back-

ωτηματολογ

τις προτάσε

όγια αξιολ

ιμα πρότυπα

εκδόσεις της

ων προτύπω

Τμημάτων. 

ελάχιστου 

μελέτης. 

κτασης των

μένες στις α

-end του σ

ίων» στην κ
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εις τους για

λόγησης μ

α. 

ς υπηρεσίας

ων σε ολιγά

κοινού κορ

ν προτύπων

ανάγκες του

συστήματος,

κεντρική σελ

α τη δημιο

μαθημάτων, 

ς είναι: 

άριθμες κατ

ρμού ερωτή

ν από τους

μαθήματος

, ο χρήστη

λίδα του fron

υργία νέων

μπορεί ν

ηγορίες που

σεων σε όλ

ς διδάσκον

ς ερωτήσεις 

ς μπορεί ν

nt-end του σ

Π1.8.5 –

ν προτύπων

να χρησιμ

υ θα καλύψ

λα τα πρότ

ντες ή/και 

 κατά την φ

να επιλέξει 

συστήματος

 

– v2 

. Για τα 

μοποιηθεί 

ψουν τις 

τυπα για 

τα μέλη 

φάση της 

το link 

ς. 



ΕΚΠΑ

 

3.2 
Ο χρ

(CAS

ερωτ

Εσωτ

στοιχ

Α  

ΕΙΣΟΔΟΣ
ρήστης έχει 

S) του Π

τηματολογίω

τερικής Αξι

χεία του προ

Σ ΣΤΟ ΠΛΗ
πρόσβαση σ

Πανεπιστημ

ων έχουν ο

ιολόγησης) 

οσωπικού λο

Εικό

ΗΡΟΦΟΡΙΑ

στο σύστημ

ίου Αθηνώ

ι διδάσκοντ

κάθε Τμήμ

ογαριασμού

όνα 3 – Αρχική
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ΑΚΟ ΣΥΣΤ
μα μέσω του

ών. Πρόσ

τες των μα

ματος. Για 

ύ που έχετε σ

ή σελίδα σύνδ

ΤΗΜΑ 
υ κεντρικού 

σβαση στη

αθημάτων κ

την σύνδε

στο Κ.ΛΕΙ.Δ

δεσης στην υπ

συστήματο

ην υπηρεσ

αι τα μέλη

ση απαιτείτ

ΔΙ. 

πηρεσία 

Π1.8.5 –

ος αυθεντικο

σία ηλεκτ

η ΟΜ.Ε.Α. 

ται να εισά

 

– v2 

οποίησης 

τρονικών 

(Ομάδες 

άγετε τα 

 



ΕΚΠΑ

 

Στην

προκ

ονομ

διδάσ

ανενε

Για 

Σπου

Η τα

λήξη

Α  

ν συνέχεια ε

κύπτει από τ

μασία κάθε μ

σκων, τμήμα

εργό, δημιου

την αναζή

υδών, Έκδοσ

αξινόμηση μ

ς. 

Εικ

εμφανίζεται

την σύνδεσ

μαθήματος ε

α, ημερομην

υργημένο, ο

τηση ερωτ

ση Προγράμ

μπορεί να γίν

κόνα 4 – Είσοδ

ι η λίστα μ

ση με την υπ

εμφανίζοντα

νίες ενεργοπ

ολοκληρωμέ

τηματολογίω

μματος Σπου

νει: Αλφαβη
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δος στο πληρ

μαθημάτων 

πηρεσία φο

αι κάποια χα

ποίησης/λήξ

ένο) και αρι

ων παρέχον

υδών, Ακαδη

ητικά (ανά 

ροφοριακό σύ

του τρέχον

οιτητολογίου

αρακτηριστ

ξης, κατάστ

θμός συμπλ

νται τα ακ

ημαϊκή περί

μάθημα), Η

ύστημα 

ντος ακαδη

υ (my-studi

ικά του ερω

ταση ερωτημ

ληρωμένων ε

κόλουθα φ

ίοδος, και Κ

Ημερ/νία ένα

Π1.8.5 –

μαϊκού έτου

ies). Δίπλα 

ωτηματολογί

ματολογίου 

ερωτηματολ

φίλτρα: Πρό

Κατάσταση. 

αρξης και Η

 

– v2 

 

υς όπως 

από την 

ίου όπως 

(ενεργό, 

λογίων. 

όγραμμα 

Ημερ/νία 



ΕΚΠΑ

 

Από τ

έχει 

ερωτ

Εμφά

Δημο

αριθμ

και π

Εκτυ

Α  

την παραπά

την δυνα

τηματολογίο

άνιση στατι

οσιοποίηση 

μού συμμετ

προτύπου ε

πωμένη λίσ

Εικόνα 5 – Οθ

άνω οθόνη κ

ατότητα να

ου, (β) Επ

ιστικών, (ε)

αριθμού συ

τοχών σε όσ

ερωτηματολ

στα κουπονιώ

θόνη γενικών

και αναλόγω

α προχωρή

πεξεργασία 

) Έτοιμα σ

υμμετοχών σ

σους έχουν 

λογίου, (θ) 

ών. 
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ν πληροφοριώ

ως με την κα

ήσει στις 

ερωτηματο

στατιστικά

σε όσους έχ

ρόλο φοιτη

Εκτύπωση 

ών (μαθημάτω

ατάσταση το

ακόλουθες

ολογίου, (γ

αλλά χωρίς

χουν ρόλο φ

ητή, (η) Πρ

λίστας φοι

ων διδασκόντ

ου ερωτηματ

ς ενέργειες

) Διαχείρισ

ς δυνατότη

φοιτητή, (ζ) 

οεπισκόπησ

ιτητών και 

Π1.8.5 –

των) 

τολογίου, ο 

ς: (α) Δη

ση κουπον

ητα προβολ

Μη δημοσι

ση λίστας φ

κουπονιών

 

– v2 

 

χρήστης 

μιουργία 

ιών, (δ) 

λής, (στ) 

ιοποίηση 

φοιτητών 

ν, και (ι) 



ΕΚΠΑ

 

Παρό

παρα

 

Α  

όμοια λογικ

ακάτω οθόνη

κή παρουσ

η. 

Εικόνα 6 –

σιάζεται και

– Οθόνη γενικ
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ι στα μαθή

κών πληροφο

ήματα ΟΜ

οριών (μαθημ

ΟΕ όπως 

μάτων ΟΜΟΕ

Π1.8.5 –

φαίνεται κ

Ε) 

 

– v2 

και στην 

 



ΕΚΠΑ

 

3.3 

Ο χρ

νέο ε

 

Α  

ΔΗΜΙΟΥ

ρήστης με τ

ερωτηματολ

ΥΡΓΙΑ ΕΡΩΤ

την επιλογή 

λογιο για το 

Εικ

ΤΗΜΑΤΟΛ

του εικονιδ

μάθημα της

κόνα 7 – Οθόν
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ΛΟΓΙΟΥ 

δίου 

ς επιλογής τ

νη δημιουργία

έχει την δυ

του. 

ας ερωτηματο

νατότητα ν

ολογίου 

Π1.8.5 –

να δημιουργ

 

– v2 

γήσει ένα 

 



ΕΚΠΑ

 

Μέσω

συγκ

ημερ













 

Η εικ

 

Α  

ω της παρα

κεκριμένες 

ρομηνιών ενε

 Ο χρήστ

το εν λό

χρήστης 

 Μια βασ

προτύπο

χρήστης 

σύστημα

 Ο διαχει

στο ερω

usernam

ενότητα)

δημοσιο

(επιλέγον

 Σε αυτό

ενεργοπ

Αυτή η ε

θα παρα

 Τέλος, 

καλωσο

συμπλήρ

 Ο χρήστ

ερωτημα

κόνα που ακ

απάνω οθόν

ιδιότητες 

εργοποίηση

της μπορεί ν

όγω μάθημα

μπορεί να κ

σική ιδιότητ

ου που θα 

μπορεί να 

α και να προχ

ιριστής του 

ωτηματολόγ

me και passw

). Επίσης ο 

οποίηση τ

ντας Ναι ή Ό

ό το σημε

ποίησης (έν

επιλογή καθ

μείνει ενεργ

ο διαχειρισ

ορίσματος κ

ρωση του ερ

της μπορεί 

ατολόγιο, ή «

κολουθεί πα

νης, ο χρήσ

του ερω

ς-λήξης). Αν

να δει τον σ

α (που επιλέ

κάνει προεπ

τα της δημι

χρησιμοπο

επιλέξει από

χωρήσει σε 

ερωτηματο

γιο. Το σύσ

word του χρή

διαχειριστή

του αριθμ

Όχι). 

είο, ο δια

ναρξης) και

θορίζει την δ

γό. 

στής του 

και αποχαι

ωτηματολογ

να πατήσε

«Ακύρωση»

ρουσιάζει αν
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στης έχει τ

ωτηματολογί

Αναλυτικότερ

συνολικό α

έχθηκε για 

πισκόπηση τ

ιουργίας το

οιηθεί για τη

ό μια drop

προεπισκόπ

ολογίου πρέ

στημα δίνει

ήστη, και (β

ής έχει την

μού των 

αχειριστής 

ι απενεργο

διάρκεια κα

ερωτηματο

ρετισμού γ

ογίου. 

ει το κουμπ

» για την επι

αναλυτικότερ

ην δυνατότ

ίου (προτύ

ρα: 

αριθμό των 

την δημιουρ

ων στοιχείω

υ ερωτηματ

ην παρουσί

down λίστα

πηση του επ

έπει να επιλ

ι δύο δυνατ

β) με την χρ

ν δυνατότητ

συμπληρ

μπορεί να

ποίησης (λ

ατά την οπο

ολογίου μπ

για τους χρή

πί «Δημιου

στροφή στη

ρα τις επιλο

τητα να ορί

ύπου, μεθό

φοιτητών 

ργία του ερ

ων αυτών τω

τολογίου είν

ίαση του ερ

α αποθηκεμέ

πιλεγμένου π

λέξει την μέ

τότητες, (α)

ρήση κουπον

τα να επιλέξ

ωμένων 

α επιλέξει 

λήξης) του ε

ία το εν λόγ

πορεί να ο

ήστες που θα

ργία» για ν

ην προηγούμ

ογές αυτές. 

Π1.8.5 –

ίσει και να 

όδου συμ

που έχουν 

ρωτηματολο

ων μαθητών.

ίναι η επιλο

ρωτηματολο

ένων προτύ

προτύπου. 

έθοδο συμμ

) με την χρ

νιών (βλ. πα

ξει αν επιθ

ερωτηματο

τις ημερ

ερωτηματο

γω ερωτημα

ορίσει το 

α συμμετέχο

να καταχωρ

μενη οθόνη.

 

– v2 

επιλέξει 

μετοχής, 

δηλώσει 

ογίου). Ο 

 

ογή του 

ογίου. Ο 

ύπων στο 

μετοχής 

ρήση του 

αρακάτω 

υμεί την 

ολογίων 

ρομηνίες 

ολογίου. 

ατολόγιο 

μήνυμα 

ουν στην 

ρηθεί το 

 



ΕΚΠΑ

 

 

3.4 
Μετά

ενεργ

Ανάλ

«δημ

ενεργ

κουπ

Α  

ΕΝΕΡΓΟΠ
ά το πέρας

γοποιείτε κα

λογα με τη

μιουργίας ε

γοποίησης ε

πόνι», τότε 

Εικόνα

ΠΟΙΗΣΗ Ε
ς τη διαδικ

αι ο χρήστη

ην «μέθοδο

ερωτηματολ

ερωτηματολ

στον χρήστ

α 8 – Οθόνη ε

ΕΡΩΤΗΜΑΤ
κασίας δημι

ης ενημερών

ο συμμετοχ

λογίου» εμφ

λογίου. Αν ο

τη παρουσι
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επιλογή ιδιοτή

ΤΟΛΟΓΙΟΥ

ιουργίας το

νεται για τα

χής» που ε

φανίζονται 

ο διαχειριστή

ιάζεται το l

ήτων ερωτημ

Υ 
ου ερωτημα

α επόμενα β

επέλεξε ο 

και οι α

ής έχει επιλέ

link για την

ατολογίου 

ατολογίου, τ

ήματα (βλ. 

διαχειριστή

αντίστοιχες 

έξει ως μέθο

ν «διαχείρισ

Π1.8.5 –

το ερωτημα

παρακάτω 

ής κατά τη

οθόνες επ

οδο συμμετο

ση κουπονι

 

– v2 

ατολόγιο 

εικόνα). 

ην φάση 

πιτυχούς 

οχής «με 

ιών». Τα 

 



ΕΚΠΑ

 

«κου

ερωτ

όνομ

«διαχ

ερωτ

Τέλο

ερωτ

του ε

τις η

 

 

Α  

υπόνια» εί

τηματολογίο

μα χρήστη 

χείριση κο

τηματολόγιο

ος, ο διαχε

τηματολογίο

ερωτηματολ

μερομηνίες 

ίναι μοναδ

ου. Εναλλακ

/ κωδικό»,

υπονιών», 

ο με τα γενικ

ειριστής μπ

ου» κάποιες

λογίου, τον 

έναρξης κα

Ε

δικοί κωδ

κτικά, αν ο δ

 τότε στον

και οι συ

κότερα cred

πορεί να δ

 γενικότερε

αριθμό των

αι λήξης του 

Εικόνα 9 – Ενε
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δικοί που 

διαχειριστή

ν χρήστη δ

υμμετέχοντε

dentials που 

ει στην σχ

ες πληροφο

ν φοιτητών 

ερωτηματο

εργοποίηση ε

δίνονται 

ς έχει επιλέ

δεν εμφανίζ

ες μπορού

έχουν ήδη γ

χετική οθόν

ρίες για το 

που έχουν δ

ολογίου. 

ερωτηματολο

στους σ

έξει ως μέθο

ζεται το σχ

ν να έχου

για το σύστη

νη «επιτυχ

ερωτηματο

δηλώσει το 

ογίου 

Π1.8.5 –

συμμετέχοντ

οδο συμμετο

χετικό link 

υν πρόσβα

ημα. 

χούς ενεργο

λόγιο όπως

μάθημα, κα

 

– v2 

τες του 

οχής «με 

για την 

αση στο 

οποίησης 

ς: το link 

αθώς και 

 



ΕΚΠΑ

 

3.5 
Αν ο

συμμ

κατά

Ο δια

το μά

ή εκτ

τον 

«Δημ

κατα

διαχε

παρα

Α  

ΔΙΑΧΕΙΡΙ
ο χρήστης κ

μετοχής «με 

ά την φάση δ

αχειριστής έ

άθημα που σ

τύπωση των

αριθμό των

μιουργία» γ

αγράφει τον

ειριστής έχε

ακάτω εικόν

ΙΣΗ ΚΟΥΠ
κατά την φ

κουπόνι», τ

διαχείρισης 

έχει την δυν

σχετίζεται μ

ν στοιχείων τ

ν κουπονιώ

ια να ολοκ

ν αριθμό τω

ει την δυνα

να). 

ΠΟΝΙΩΝ 
φάση «δημιο

τότε έχει την

και ενεργοπ

νατότητα να

ε το εν λόγω

των φοιτητώ

ών που επι

κληρωθεί η 

ων κουπονιώ

ατότητα να

Εικόνα 10
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ουργίας ερω

ν δυνατότητ

ποίησης του

α δει τον συν

ω ερωτηματ

ών. Σε αυτή

ιθυμεί να δ

διαδικασία

ών και την

α εκτυπώσει

0 – Διαχείρισ

ωτηματολογ

τα να προβε

 ερωτηματο

νολικό αριθ

τολόγιο και ν

ή την φάση ο

δημιουργήσε

α. Το σύστη

 ημερομηνί

ι τα κουπό

η κουπονιών

γίου» έχει ε

εί στην «δια

ολογίου. 

μό των φοιτ

να προβεί σ

ο διαχειριστ

ει και να ε

ημα παράγε

ία δημιουργ

νια που δη

Π1.8.5 –

επιλέξει ως

αχείριση κου

τητών που δ
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Αρχικ

ενεργ

Α  
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κά ο χρή

γοποιημένου
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υ ερωτηματ

σή των κουπ
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εγγραφή , δε

Εικόνα 1

Ερωτηματο
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πορεία ενός
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τολογίου απ
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πονιών επιλ

α άνοιγμα το

υπωθούν απ
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11 – Εκτύπωση

ολογίων Or
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ς ερωτηματ
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πό το σύστ
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δα Διαχείρι

εικονίδιο με 
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τημα μία φο

ξιμη. 
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τικότερα 
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αγραμματική
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βλ. παρακά
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δίπλα στ

το εικονίδιο
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τρωτικά και
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τελέσματα τ
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ται ακριβώς 

του pie cha

του ερωτημ
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Μόνο τις η

 

ν 
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Υπηρεσία).

Το σύστημα 
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σικής Διαδ

ση χρήσης 
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εισέρχεται 

χει ο χρήστη
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ΡΑΦΗ ΤΩΝ
ΗΜΑ REPO
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σοδος στο 
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ο τμήμα πρ
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αρχίζει ότα

ει τη φόρμα
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ser name κα

το ζευγάρι τ

στο σύστημ

ης (μέλος Ο

ει μήνυμα κα

κόνα 16 – Είσο
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Ν ΔΙΑΔΙΚΑ
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ΑΚΟ ΣΥΣΤ
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ου χρήστη μ

ροέλευσής τ
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ς στα δεδομέ
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αν ο χρήστη
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των τιμών u

μα αποκτών

ΟΜΕΑ, μέλο

αλωσορίσμα

οδος στο πληρ

ΑΣΙΩΝ ΧΡ
ΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΤΗΜΑ 
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αποκτήσει π
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ροφοριακό σύ
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πρόσβαση σ
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ορούν στο Ίδ

τη λειτουργί

μα όπου ζητ

password αν

βαση στη λ
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ύστημα
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ΟΥ ΣΥΣΤΗ

έπει στον α

στη λειτουργ

ντιστοιχεί σε

και ανάγνω

πάντα εφό

ατος, με δικ

ν Τμημάτων

δρυμα. 

ία “log-in” (

τά από το χρ

ντιστοιχεί σε

λειτουργικότ
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ωσης στα 
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τογενών δεδ
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οδήποτε ακ
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τογενών δεδ

μες στις οπο

ιγραφή Βασ

Ο χρήστης 

ενδιαφέρετα

επεξεργαστε

Η εφαρμογή

με την πληρ

επεξεργαστε

έχει εισαχθε

επιλέξει. 

Ο χρήστης ε

Η εφαρμογή

Η εφαρμογή

Εγγραφής”, ε

Ο χρήστης ε

έτος , είτε σε

ΜΗ ΣΤΟΙΧΕ

ατάλληλη ε

 ΟΜΕΑ συγ

ται σε οθόν

δομένων για

ΟΜΕΑ, είτε

ώτη εικόνα 

εικτικά Συνο

ι τη δυνατό

καδημαϊκό έ

γενών δεδο

δομένων για

οίες ο χρήστ

σικής Διαδ

επιλέγει α

αι είτε να έχ

εί (write priv

ή παρουσιάζ

ροφορία πο

εί μέρος αυτ

εί και επιδέχ

επιλέγει “Απ

ή ελέγχει την

ή εισάγει μια

είτε κάνει ov

επιλέγει να 

ε φυσικό μέσ

ΙΩΝ ΤΟΥ Α

φαρμογή, α

γκεκριμένου

νη η οποία 

το τρέχον α

ε έχουν εισα

αναφορικά

ολικός αριθ

ότητα να ε

έτος έχουν ε

μένων. Δυν

α το έτος αν

της καλείται

ικασίας (Ρο

από το βασ

χει πρόσβα

viledge). 

ζει τη λίστα

υ περιέχουν

τών των τύπ

χεται επεξερ

οθήκευση”.

ν εγκυρότητ

α νέα εγγραφ

verwrite την

εκτυπώσει τ

σο (εκτυπωτ
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ΑΞΙΟΛΟΓΟ

ανάλογα με 

υ τμήματος. 

αφενός πα

ακαδημαϊκό

αχθεί δεδομ

ά με την π

θμός δημοσι

επεξεργαστε

εισαχθεί δε

νατότητα δ

ναφοράς. Τ

ι να εισάγει τ

οής): 

σικό μενού 

αση στην πλ

α των διαθέσ

ν. Ταυτόχρο

πων δεδομέν

ργασίας (βλ

τα (data vali

φή στο αρχε

ν ήδη υπάρχ

τα συλλεχθέ

τή), είτε σε 

ΟΥΜΕΝΟΥ Τ

το ρόλο πο

Με την επιτ

ρέχει πίνακ

ό έτος και γι

μένα είτε όχ

οιότητα τω

ιεύσεων ΔΕΠ

ί μέρος τω

δομένα, κα

διαγραφής 

Τα υπόλοιπα

την αντίστο

της εφαρ

ληροφορία 

σιμων τύπω

ονα δίνεται 

νων, ή να δ

λ. ακόλουθο

dation) των

είο με τα στ

χουσα “Επεξ

έντα στοιχε

αρχείο. 

ΤΜΗΜΑΤΟ

ου έχει ανατ

τυχή είσοδό

κα που περι

ια το Τμήμα

ι. Τα εν λόγ

ων παρεχόμ

Π, Αριθμός 

ων πρωτογεν

ι συγκεκριμ

των 12 απ

α δεδομένα 

ιχη πληροφ

μογής το 

(read privi

ων πρωτογεν

η δυνατότη

διαγράψει τη

ο σχήμα) γι

ν στοιχείων. 

οιχεία της φ

ξεργασία Εγγ

ία για το αν

Π1.8.5 –
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τεθεί στον ε

ό του στο σύ

ιέχει μια σύ

α στο οποίο 

γω δεδομέν
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εργαστηρίω

νών δεδομέ

μένα 12 από
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αντλούνται
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έτος για τ

iledge), είτε

νών δεδομέν

τητα στο χρ

ην πληροφο

ια το έτος 
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γραφής”. 

ντίστοιχο Τμ

 

– v2 

εκάστοτε 

ύστημα ο 

ύνοψη 23 
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δημαϊκών 
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ένων για 

τους 23 

τύπους 

ι από τις 

το οποίο 

ε να την 

νων μαζί 

ρήστη να 

ορία που 

που έχει 

μιουργία 

μήμα και 
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του συνόλο

άθε ακαδημα
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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

επιλέγει “Απ

ή ελέγχει την

ή εισάγει μια

είτε κάνει ov

επιλέγει να 

ε φυσικό μέσ
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Τα εν λόγω δ

ου των εγγε

αϊκό έτος το

των διδακτ
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Δυνατότητα

έτος έχουν

ο (pdf). 

ικασίας (Ρο

ό τον πίνακ

στην πληρ

ζει τη λίστα

υ περιέχουν

τών των τύπ

χεται επεξερ

οθήκευση”

ν εγκυρότητ

α νέα εγγραφ

verwrite την

εκτυπώσει τ

σο (εκτυπωτ
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ξη εγγεγραμ

ριέχει μια σύ

γμένη πληρο

δεδομένα δ

εγραμμένων
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τορικών φοι

τογενή δεδο

α διαγραφής

ν εισαχθεί δ
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ροφορία (re

α των διαθέσ

ν. Ταυτόχρο

πων δεδομέν

ργασίας (βλ
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φή στο αρχε
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τα συλλεχθέ
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δεδομένα, κ
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σιμων τύπω
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νων, ή να δ

λ. ακόλουθο
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έντα στοιχε
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ων πρωτογεν

καθώς και 

έτος για το 

dge), είτε να
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η δυνατότη

διαγράψει τη
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ν στοιχείων. 
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η εικόνα αν

ατος σε όλα

ακών φοιτητ

Ο χρήστης
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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
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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

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. 

Π1.8.5 –

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 

 

 

– v2 

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 1

α νέα εγγραφ

verwrite την

εκτυπώσει τ

σο (εκτυπωτ

18 – Οθόνη Εξ
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φή στο αρχε

ν ήδη υπάρχ

τα συλλεχθέ

τή), είτε σε 

ξέλιξη του Πρ

είο με τα στ

χουσα “Επεξ

έντα στοιχε

αρχείο (pdf

ροσωπικού το

οιχεία της φ

ξεργασία Εγγ

ία για το αν

f). 

ου Τμήματος 

Π1.8.5 –

φόρμας “Δη

γραφής”. 

ντίστοιχο Τμ

 

– v2 

μιουργία 

μήμα και 



ΕΚΠΑ

 

4.5 
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

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). 

Π1.8.5 –

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

 

– v2 

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

 

4.6 
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
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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

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. 

Π1.8.5 –

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

 

 

– v2 

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 
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(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 19 – Ε
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φή στο αρχε

ν ήδη υπάρχ

τα συλλεχθέ

τή), είτε σε 

Επιλογές Μεν

είο με τα στ

χουσα “Επεξ

έντα στοιχε

αρχείο. 

νού Προπτυχι

οιχεία της φ

ξεργασία Εγγ

ία για το αν

ακό 

Π1.8.5 –

φόρμας “Δη

γραφής” 

ντίστοιχο Τμ

 

– v2 

μιουργία 

μήμα και 

 



ΕΚΠΑ

 

Ει

Α  

ικόνα 20 – Πρροσθήκη Εξέλλιξης του αριθ
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θμού των νέο

Τμήματος

-εισερχόμενω

ς 

ων προπτυχια

Π1.8.5 –

ακών φοιτητώ

 

– v2 

 

ών του 



ΕΚΠΑ

 

Α  

Εικόνα 21 – ΠΠροσθήκη Καατανομής βαθ

Προγράμμα
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θμολογίας & μ

ατος Προπτυχ

μέσος βαθμός

χιακών Σπουδ

ς πτυχίου των

δών 

Π1.8.5 –

ν αποφοίτων 

 

– v2 

 

του 



ΕΚΠΑ

 

Ε

Α  

Εικόνα 22 – Πρροσθήκη εξέλλιξης του αριθ

Σπουδώ
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θμού των απο

ών & διάρκει

οφοίτων του Π

α σπουδών 

Προγράμματ

Π1.8.5 –

τος Προπτυχια

 

– v2 

 

ακών 



ΕΚΠΑ

 

Ε

Α  

Εικόνα 23 – Πρροσθήκη εξέλλιξης του αριθ

Σπουδώ
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θμού των απο

ών & διάρκει

οφοίτων του Π

α σπουδών 

Προγράμματ

Π1.8.5 –

τος Προπτυχια

 

– v2 

 

ακών 



ΕΚΠΑ

 

 

Α  

 

 

36 Π1.8.5 –

 

– v2 
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Α  

Εικόόνα 24 – Προσσθήκη Μαθήμ
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ματος Προγράάμματος Προοπτυχιακών Σ

Π1.8.5 –

Σπουδών 

 

– v2 



ΕΚΠΑ

 

 

Α  

Ειικόνα 25 – Προσθήκη εξέλι

 

38

ιξης εγγεγραμμμένων φοιτηητών του Τμή

Π1.8.5 –

ήματος 

 

– v2 

 



ΕΚΠΑ

 

Εικ

Α  

κόνα 26 – Προοσθήκη Επαγγγελματικής έν
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νταξης των α

Σπουδών

αποφοίτων το

ν 

υ Προγράμμα

Π1.8.5 –

ατος Προπτυχ

 

– v2 

 

χιακών 



ΕΚΠΑ

 

4.7 
Με τ

δυνα

τμήμ

οδηγ

δεδο

δεδο

ποσο

τη δυ

έχουν

οποιο

αποθ

Περι

(1) Ο

ε

(w

(2) Η

μ

ε

έ

ε

α

Π

π

α

κ

(3) Ο

(4) Η

(5) Η

Ε

Α  

ΜΕΤΑΠ Τ
την επιλογή 

ατότητα επιλ

ματος προέλ

γεί σε οθόν

μένων για ό

μένα δίνουν

οστά των φο

υνατότητα ν

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

ακόλουθα π

Πτυχιούχων 

προσφερόμε

αποφοιτησάν

καταχωρούν

Ο χρήστης ε

Η εφαρμογή

Η εφαρμογή

Εγγραφής”, ε

ΤΥΧΙΑΚΑ 
του υπομεν

λογής από λ

λευσης του 

νη που περ

όλα τα ακα

ν άμεσα μια 

οιτητών που

να επεξεργα

δεδομένα. Δ

καδημαϊκό 

υς σε αρχείο

σικής Διαδ

επιλέγει από

πρόσβαση 

edge). 

ή παρουσιάζ

ροφορία πο

εί μέρος αυτ

ί και επιδέχ

Η επιλογή δ

πεδία (ενδε

του Τμήμα

ενων θέσεω
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