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1. Δημιουργία Λογαριασμού
1.1 Εγγραφή
Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως
Καθηγητής/Ερευνητής Ημεδαπής θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό από εδώ,
επιλέγοντας «ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ». (Εικόνα 1.1)

Εικόνα 1. 1- Αρχική Σελίδα Εγγραφής

Στη συνέχεια, εντοπίζετε το Ίδρυμα/Ερευνητικό Κέντρο στο οποίο ανήκετε και επιλέγετε
«Επιβεβαίωση». (Εικόνα 1.2)

Εικόνα 1. 2- Επιλογή οικείου Ιδρύματος/Ερευνητικού Κέντρου

Ακολούθως, εισάγετε τα ακαδημαϊκά σας διαπιστευτήρια (Username, Password) στον
ιστότοπο του Οικείου Φορέα. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε τις εν λόγω πληροφορίες,
παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δικτύου/Τμήμα Μηχανοργάνωσης του
Ιδρύματος/Ερευνητικού Κέντρου.
Στο επόμενο βήμα, χρειάζεται να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία και να επιλέξετε
«ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ». (Εικόνα 1.3)
1. Όνομα (Ελληνικοί και Λατινικοί Χαρακτήρες)
2. Επώνυμο (Ελληνικοί και Λατινικοί Χαρακτήρες)
3. Πατρώνυμο (Ελληνικοί και Λατινικοί Χαρακτήρες)
4. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
5. Σταθερό τηλέφωνο
6. Κινητό τηλέφωνο
7. E-mail
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία 1-4 πρέπει να συμπληρωθούν όπως αναγράφονται στο
έγγραφο πιστοποίησης.

Εικόνα 1. 3- Συμπλήρωση στοιχείων εγγραφής

1.2 Επαλήθευση διεύθυνσης e-mail
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο πληροφοριακό σύστημα, χρειάζεται να επαληθεύσετε
την ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail που δηλώσατε, ακολουθώντας το σύνδεσμο που
βρίσκεται στο μήνυμα ενεργοποίησης που σας εστάλη από την εφαρμογή (Εικόνα 1.4).

Εικόνα 1. 4- Μήνυμα επαλήθευσης διεύθυνσης e-mail

Σε περίπτωση που δεν λάβατε το παραπάνω μήνυμα, μπορείτε να κάνετε επαναποστολή από
την αρχική σελίδα του λογαριασμού σας ενεργοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή (Εικόνα
1.5). Αν το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι το μήνυμα
δεν βρίσκεται στον φάκελο με την Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία.

Εικόνα 1. 5- Εκκρεμής επαλήθευση διεύθυνσης e-mail

1.3 Συμπλήρωση Προφίλ Καθηγητή και Πιστοποίηση Λογαριασμού
Επιλέγετε την καρτέλα «Προφίλ» και συμπληρώνετε τα πεδία της φόρμας «Προφίλ
Καθηγητή» (Εικόνα 1.6). Πρέπει να συμπληρωθούν τα παρακάτω στοιχεία:
1. Βαθμίδα
2. Γνωστικό Αντικείμενο (όπως αναγράφεται στο Φ.Ε.Κ. Διορισμού)
3. Αρχείο Βιογραφικού Σημειώματος ή URL Βιογραφικού
4. Ίδρυμα

5. Τμήμα
6. Αριθμός Φ.Ε.Κ. Διορισμού

Εικόνα 1. 6- Συμπλήρωση πεδίων Προφίλ Καθηγητή

Για να αποθηκευτούν τα συμπληρωμένα στοιχεία, πρέπει να επιλέξετε «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» στο
κάτω μέρος της σελίδας. Συμπληρωματικά, για να αιτηθείτε την πιστοποίηση του
λογαριασμού σας, επιλέγετε «ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ». (Εικόνα 1.7).

Εικόνα 1. 7- Αποθήκευση στοιχείων και Υποβολή αίτησης πιστοποίησης λογαριασμού

Τονίζεται ότι δεν απαιτείται η ανάρτηση αρχείων στην κατηγορία «Αρχεία υποψηφιότητας»,
προκειμένου να πιστοποιηθεί ο λογαριασμός. Επομένως, η συμπλήρωση των εν λόγω
αρχείων κρίνεται προαιρετική σε αυτό το στάδιο.
Κατά την υποβολή της Αίτησης Πιστοποίησης Λογαριασμού χρειάζεται να επιβεβαιώσετε ότι
τα προαναφερθέντα, απαραίτητα στοιχεία έχουν συμπληρωθεί, επιλέγοντας «ΥΠΟΒΟΛΗ»

(Εικόνα 1.8). Κατά το διάστημα στο οποίο αναμένεται η πιστοποίηση του λογαριασμού, ο
χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί τα στοιχεία στο «Προφίλ Καθηγητή».

Εικόνα 1. 8- Επιβεβαιωτικό μήνυμα υποβολής αίτησης πιστοποίησης λογαριασμού

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η πιστοποίηση του λογαριασμού σας θα ειδοποιηθείτε
μέσω μηνύματος e-mail (Εικόνα 1.9).

Εικόνα 1. 9- Ενημερωτικό μήνυμα επιτυχημένης πιστοποίησης λογαριασμού

2. Είσοδος
Η είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» πραγματοποιείται από εδώ επιλέγοντας
«ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΣΩ ΟΙΚΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑ» (Εικόνα 2.1).

Εικόνα 2. 1- Είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα

Στη συνέχεια, συμπληρώνετε το Ίδρυμα/Ερευνητικό Κέντρο στο οποίο ανήκετε και επιλέγετε
«Επιβεβαίωση». (Εικόνα 2.2).

Εικόνα 2. 2- Επιλογή οικείου Ιδρύματος/Ερευνητικού Κέντρου

Ακολούθως, εισάγετε τα ακαδημαϊκά σας διαπιστευτήρια (Username, Password) στον
ιστότοπο του Οικείου Φορέα. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε τις εν λόγω πληροφορίες,
παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δικτύου/Τμήμα Μηχανοργάνωσης του
Ιδρύματος/Ερευνητικού Κέντρου.

3. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Το Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα ενημέρωσης για
νέες θέσεις που αναρτώνται, μέσω της επιλογών «Θεματικές περιοχές/Θέματα» ή/και
«Ιδρύματα/Τμήματα». Η δυνατότητα είναι προσβάσιμη από την καρτέλα «Εκδήλωση
ενδιαφέροντος», όπου επιλέγετε τις βασικές ή τις επιμέρους Θεματικές περιοχές ή/και τα
Ιδρύματα/Τμήματα

που

επιθυμείτε.

Η

διαδικασία

ολοκληρώνεται

«ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» στο κάτω μέρος της σελίδας (Εικόνα 3.1).

Εικόνα 3. 1- Καρτέλα «Εκδήλωση ενδιαφέροντος»

επιλέγοντας

4. Αναζήτηση νέων θέσεων – Υποβολή Υποψηφιότητας
4.1 Ανάρτηση αρχείων υποψηφιότητας
Μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα σε θέση που επιθυμείτε, εφόσον έχετε αναρτήσει
τουλάχιστον ένα αρχείο στα πεδία «Βιογραφικό», «Διπλώματα» και «Δημοσιεύσεις» της
κατηγορίας «Αρχεία Υποψηφιότητας» στην καρτέλα «Προφίλ» (Εικόνα 4.1).

Εικόνα 4. 1- Μεταφόρτωση αρχείων στην κατηγορία «Αρχεία Υποψηφιότητας»

Η προσθήκη αρχείων πραγματοποιείται επιλέγοντας «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΥ», ενώ διαγραφή
ενός αρχείου γίνεται επιλέγοντας το εικονίδιο που παραπέμπει σε κάδο απορριμμάτων.
Μπορείτε να αντικαταστήσετε το αρχείου του βιογραφικού επιλέγοντας το βέλος με φορά
προς τα επάνω, ενώ μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη (download) κάποιου εγγράφου
επιλέγοντας το βέλος με φορά προς τα κάτω.
Τα εν λόγω αναρτημένα αρχεία αντιγράφονται στη θέση κατά την υποβολή της
υποψηφιότητά σας. Η τροποποίησή τους (προσθήκη, διαγραφή, επικαιροποίηση) είναι
δυνατή, όσο η θέση βρίσκεται σε κατάσταση «Ανοιχτή». Αν η κατάσταση της θέσης είναι
«Κλειστή» ή σε «Επιλογή» είναι δυνατή η προσθήκη νέων αρχείων στο
«Συμπληρωματικά Έγγραφα» της θέσης.

πεδίο

4.2 Αναζήτηση νέων θέσεων
Από την καρτέλα «Αναζήτηση νέων θέσεων» μπορείτε να αναζητήσετε θέσεις που βρίσκονται
σε κατάσταση «Ενταγμένη» (πρότερα της Ημερομηνίας Έναρξης Υποβολών) ή «Ανοιχτή»
(Ενεργό διάστημα υποβολής υποψηφιοτήτων). Επισημαίνεται πως μόνο στις δεύτερες είναι
δυνατή η υποβολή υποψηφιότητας.
Επιλέγοντας το εικονίδιο «Επισκόπηση» (Εικόνα 4.2), μπορείτε να προβάλετε τα στοιχεία της
θέσης (Εικόνα 4.3, Εικόνα 4.4).

Εικόνα 4. 2- Εμφάνιση λίστας θέσεων σε κατάσταση «Ενταγμένη» ή/και «Ανοιχτή»

Εικόνα 4. 3- Εμφάνιση «Βασικών στοιχείων»/«Λεπτομερειών» θέσης

Εικόνα 4. 4- Εμφάνιση «Λοιπών διοικητικών εγγράφων» και «Στοιχείων επικοινωνίας» θέσης

4.3 Υποβολή υποψηφιότητας
Επιλέγοντας το εικονίδιο «Υποβολή υποψηφιότητας» (Εικόνα 4.5), μπορείτε να υποβάλετε
την υποψηφιότητά σας στη θέση.

Εικόνα 4. 5- Υποβολή Υποψηφιότητας- Λίστα θέσεων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποψηφιότητά σας θα οριστικοποιηθεί μόνο όταν επιλέξετε «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ»
στο κάτω μέρος της σελίδας (Εικόνα 4.6, Εικόνα 4.7).

Εικόνα 4. 6- Υποβολή Υποψηφιότητας – Εμφάνιση στοιχείων υποψηφίου (1/2)

Εικόνα 4. 7- Υποβολή Υποψηφιότητας – Εμφάνιση στοιχείων υποψηφίου (2/2)

Σε περίπτωση που στα πεδία «Βιογραφικό», «Αντίγραφα Πτυχίων», «Αρχεία Δημοσιεύσεων»
δεν έχει αναρτηθεί τουλάχιστον ένα αρχείο, τότε δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η υποβολή
της υποψηφιότητας, ενώ εμφανίζεται σχετικό μήνυμα ανάλογα με το πεδίο που χρειάζεται
συμπλήρωση (Εικόνα 4.8) στο κάτω μέρος της σελίδας.

Εικόνα 4. 8- Ενημερωτικό μήνυμα μη επιτυχημένης υποβολής υποψηφιότητας

Στην περίπτωση επιτυχημένης υποβολής, εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα (Εικόνα 4.9).

Εικόνα 4. 9- Ενημερωτικό μήνυμα επιτυχημένης υποβολής υποψηφιότητας

Μετά την επιτυχή καταχώριση της υποψηφιότητάς σας, ενημερώνεστε με αντίστοιχο e-mail
(Εικόνα 4.10).

Εικόνα 4. 10- Ενημερωτικό μήνυμα υποβολής υποψηφιότητας στο e-mail του χρήστη

5. Οι θέσεις του τμήματός μου
Από την καρτέλα «Οι θέσεις του τμήματός μου», μπορείτε να προβάλετε τις θέσεις του
τμήματός σας επιλέγοντας το εικονίδιο «Λεπτομέρειες» ή , αν επιθυμείτε, να υποβάλετε
υποψηφιότητα όπως περιγράφεται στην ενότητα 4.3 (Εικόνα 5.1).

Εικόνα 5. 1- Εμφάνιση καρτέλας «Οι θέσεις του τμήματός μου»

Κατά την προβολή της θέσης μπορείτε να επισκοπήσετε τα Βασικά στοιχεία, τις Λεπτομέρειες
(Εικόνα 5.2) , τα αναρτημένα διοικητικά έγγραφα, τη λίστα με τους υποψήφιους, τα στοιχεία
επικοινωνίας με τους αρμόδιους διαχειριστές και βοηθούς Ιδρύματος καθώς και το ιστορικό
καταστάσεών της θέσης (Εικόνα 5.3).

Εικόνα 5. 2- Εμφάνιση «Βασικών Στοιχείων» και «Λεπτομερειών» θέσης

Εικόνα 5. 3- Εμφάνιση «Λοιπών Διοικητικών Εγγράφων», «Υποψηφιοτήτων» και «Στοιχείων Επικοινωνίας»

Επιλέγοντας το εικονίδιο που βρίσκεται στα δεξιά του ονοματεπωνύμου κάποιου
υποψηφίου (Εικόνα 5.3) έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε τα υποβληθέντα στοιχεία της
υποψηφιότητάς του (Εικόνα 5.4, Εικόνα 5.5).

Εικόνα 5. 4- Εμφάνιση «Βιογραφικού», «Αντιγράφων πτυχίων», «Αρχείων δημοσιεύσεων»

Εικόνα 5. 5- Εμφάνιση «Υπομνήματος», «Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης», «Συμπληρωματικών Εγγράφων»

6. Οι υποψηφιότητές μου
Από την καρτέλα «Οι υποψηφιότητές μου», μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε τις
υποβληθείσες υποψηφιότητές σας (Εικόνα 6.1).

Εικόνα 6. 1- Καρτέλα «Οι υποψηφιότητές μου»

6.1 Εφαρμογή Φίλτρων Αναζήτησης
Επιλέγοντας το εικονίδιο «Αναζήτηση» (φακός) (Εικόνα 6.1) στο επάνω μέρος της σελίδας,
μπορείτε να αναζητήσετε θέσεις εισάγοντας «Κωδικό θέσης», «Κωδικό χρήστη» ή «Τίτλο
θέσης» (Εικόνα 6.2).

Εικόνα 6. 2- Αναζήτηση υποψηφιοτήτων με «Κωδικό θέσης», «Κωδικό χρήστη» ή «Τίτλο θέσης»

Εναλλακτικά, μπορείτε επιλέγοντας το εικονίδιο «Φίλτρο» (Εικόνα 6.1) μπορείτε να
περιορίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης, βάσει της κατάστασης της υποψηφιότητάς σας
(«Υποβληθείσα» ή «Αποσυρθείσα») επιλέγοντας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ» (Εικόνα 6.3).

Εικόνα 6. 3- Αναζήτηση υποψηφιοτήτων μέσω φίλτρων

6.2 Λεπτομέρειες Υποψηφιότητας
Επιλέγοντας το εικονίδιο «Λεπτομέρειες» (Εικόνα 6.4), εμφανίζονται τα «Στοιχεία Θέσης»
καθώς και τα «Στοιχεία Υποψηφίου» (Εικόνα 6.5, Εικόνα 6.6). Τονίζεται ότι από την εν λόγω
καρτέλα δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της υποψηφιότητάς σας παρά μόνο η προβολή της.

Εικόνα 6. 4- Εμφάνιση «Στοιχείων Υποψηφίου» μέσω της καρτέλας «Οι υποψηφιότητές μου»

Εικόνα 6. 5- Εμφάνιση «Στοιχείων Υποψηφίου» μέσω της καρτέλας «Οι υποψηφιότητές μου»

Εικόνα 6. 6- Εμφάνιση «Στοιχείων Υποψηφιότητας» μέσω της καρτέλας «Οι υποψηφιότητές μου»

Επιλέγοντας το εικονίδιο του βέλους με φορά προς τα κάτω (Εικόνα 6.7) μπορείτε να
πραγματοποιήσετε λήψη (download) των αρχείων που έχετε αναρτήσει.

Εικόνα 6. 7- Λήψη αναρτημένου αρχείου στο πεδίο «Βιογραφικό»

6.3 Λεπτομέρειες Θέσης

Επιλέγοντας το εικονίδιο «Λεπτομέρειες Θέσης» (Εικόνα 6.8) μπορείτε να επισκοπήσετε τα
«Βασικά στοιχεία», τις «Λεπτομέρειες» (Εικόνα 6.9) , τα «Λοιπά διοικητικά έγγραφα», τη
λίστα με τους υποψήφιους, τα «Στοιχεία επικοινωνίας» με τους αρμόδιους φορείς καθώς και
το «Ιστορικό καταστάσεων» της θέσης (Εικόνα 6.10).

Εικόνα 6. 8- Επιλογή «Λεπτομέρειες Θέσης» μέσω της καρτέλας «Οι υποψηφιότητές μου»

Εικόνα 6. 9- Προβολή «Βασικών στοιχείων» και «Λεπτομερειών» θέσης

Εικόνα 6. 10- Προβολή Λίστας Υποψηφιοτήτων και Στοιχείων Επικοινωνίας θέσης

Επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο για κάποιον συνυποψήφιό σας (Εικόνα 6.10) θα
οδηγηθείτε στην επισκόπηση των στοιχείων της υποψηφιότητάς του (Εικόνα 6.11, Εικόνα
6.12). Τονίζεται ότι η παραπάνω ενέργεια είναι δυνατή, εφόσον ο υποψήφιος έχει επιλέξει
τα αρχεία της υποψηφιότητάς του να είναι ορατά στους συνυποψηφίους του.

Εικόνα 6. 11- Εμφάνιση στοιχείων συνυποψηφίου (1/2)

Εικόνα 6. 12- Εμφάνιση στοιχείων συνυποψηφίου (2/2)

6.4 Επεξεργασία Υποψηφιότητας
Από την καρτέλα «Επεξεργασία» (Εικόνα 6.13) έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τα
υποβεβλημένα στοιχεία κάνοντας προσθήκη εγγράφων στα παρακάτω πεδία (Εικόνα 6.14):

•

Υπόμνημα (Προαιρετικό): Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται το υπόμνημα που
προβλέπεται στην παράγραφο 5δ του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016.
Το πεδίο μπορεί να συμπληρώνεται μέχρι και 5 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του
εκλεκτορικού σώματος για εκλογή.

•

Έκθεση αυτοαξιολόγησης (Προαιρετικό): To πεδίο μπορεί να συμπληρώνεται μέχρι
και την παραμονή της συνεδρίασης του εκλεκτορικού σώματος για εκλογή.

•

Συμπληρωματικά Έγγραφα (Προαιρετικό): To πεδίο μπορεί να συμπληρώνεται
μέχρι και την παραμονή της συνεδρίασης του εκλεκτορικού σώματος για εκλογή.

•

Ορατότητα αρχείων υποψηφιότητας: Ορίζεται αν οι συνυποψήφιοί σας επιτρέπεται
να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της υποψηφιότητάς σας.

Εικόνα 6. 13- Επιλογή Επεξεργασία υποβεβλημένης υποψηφιότητας

Εικόνα 6. 14- Επεξεργασία Στοιχείων Υποψηφιότητας

Η προσθήκη αρχείων γίνεται επιλέγοντας την «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΥ». Για να αποθηκευτούν
οι αλλαγές πρέπει να επιλέξετε «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» (Εικόνα 6.15).

Εικόνα 6. 15- Αποθήκευση αλλαγών σε υποβεβλημένη υποψηφιότητα

6.5 Απόσυρση Υποψηφιότητας
Μπορείτε να αποσύρετε κάποια υποψηφιότητά σας εφόσον η θέση βρίσκεται σε κατάσταση
«Ανοιχτή» επιλέγοντας το εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων (Εικόνα 6.16).

Εικόνα 6. 16- Επιλογή Απόσυρσης Υποψηφιότητας από θέση σε κατάσταση «Ανοιχτή»

Ακολούθως, χρειάζεται να επιβεβαιώσετε την πρόθεσή σας για απόσυρση υποψηφιότητας
(Εικόνα 6.17).

Εικόνα 6. 17- Επιβεβαιωτικό μήνυμα απόσυρσης υποψηφιότητας

6.6 Ενημέρωση Υποψηφιοτήτων

Σε περίπτωση προσθήκης νέων «Αρχείων υποψηφιότητας» (Παράγραφος 4.1), μπορείτε να
αποτυπώσετε τις αλλαγές στις υποψηφιότητές που έχετε υποβάλει για τις θέσεις που είναι
σε κατάσταση «Ανοιχτή». Η παραπάνω ενέργεια υλοποιείται επιλέγοντας «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ» από την καρτέλα «ΠΡΟΦΙΛ» (Εικόνα 6.18).

Εικόνα 6. 18- Επιλογή «Ενημέρωση Υποψηφιοτήτων» σε «Ανοιχτή» θέση

7. Κανονιστικά Πλαίσια
Από την καρτέλα «Κανονιστικά πλαίσια» μπορείτε να προβάλετε τα κανονιστικά πλαίσια των
Ιδρυμάτων επιλέγοντας το εικονίδιο «Λεπτομέρειες». Δίνεται η δυνατότητα να αναζητήσετε
το Ίδρυμα που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας την «Αναζήτηση» στο πάνω μέρος της σελίδας
(Εικόνα 7.1).

Εικόνα 7. 1- Προβολή καρτέλας «Κανονιστικά Πλαίσια»

8. Μητρώα
Από την καρτέλα «Μητρώα», μπορείτε να αναζητήσετε τα μητρώα των Τμημάτων (Εικόνα
8.1).

Εικόνα 8. 1- Προβολή καρτέλας «Μητρώα»

8.1 Εφαρμογή Φίλτρων Αναζήτησης

Επιλέγοντας το εικονίδιο «Φίλτρα» (Εικόνα 8.2) μπορείτε να αναζητήσετε το μητρώο που
επιθυμείτε, βάσει των παρακάτω κριτηρίων (Εικόνα 8.3):
•

Ίδρυμα

•

Τμήμα

•

Είδος (εσωτερικό ή εξωτερικό)

•

Κωδικός Μητρώου

Εικόνα 8. 2- Επιλογή Αναζήτησης Μητρώων

Εικόνα 8. 3- Επιλογή αναζήτησης μέσω Φίλτρων

8.2 Επισκόπηση Μητρώου
Επιλέγοντας το εικονίδιο «Λεπτομέρειες» (Εικόνα 8.4), μπορείτε να προβάλετε τα μέλη του
Μητρώου που επιθυμείτε (Εικόνα 8.5).

Εικόνα 8. 4- Επιλογή «Λεπτομέρειες» στην καρτέλα «Μητρώα»

Εικόνα 8. 5- Προβολή μελών Μητρώου

9. Επικοινωνία
Από την καρτέλα «Επικοινωνία» μπορείτε να αποστείλετε ερωτήματα, αιτήματα και
παρατηρήσεις προς το Γραφείο Αρωγής Χρηστών «Απέλλα» (Εικόνα 9.1)

Εικόνα 9. 1- Καρτέλα «Επικοινωνία

9.1 Δημιουργία ερωτήματος προς το Γραφείο Αρωγής Χρηστών «Απέλλα»
Επιλέγοντας «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» (Εικόνα 9.2), δημιουργείτε το νέο αίτημά σας.

Εικόνα 9. 2- Δημιουργία νέου αιτήματος Επικοινωνίας

Αφού συμπληρώσετε τα πεδία «Είδος αιτήματος», «Θέμα» και «Περιγραφή» και επιλέξετε
«ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ», το ερώτημά σας αποστέλλεται στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών (Εικόνα 9.3).

Εικόνα 9. 3- Δημιουργία νέου αιτήματος Επικοινωνίας

9.2 Ιστορικό επικοινωνίας
Από την καρτέλα «Επικοινωνία» παρουσιάζεται το ιστορικό επικοινωνίας με το Γραφείο
Αρωγής Χρηστών «Απέλλα» (Εικόνα 9.4).

Εικόνα 9. 4- Προβολή Ιστορικού Επικοινωνίας με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών

9.3 Εφαρμογή Φίλτρων Αναζήτησης
Επιλέγοντας το εικονίδιο «Αναζήτηση», μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα της
αναζήτησής σας εισάγοντας κάποιο κριτήριο αναζήτησης (Εικόνα 9.5).

Εικόνα 9. 5- Αναζήτηση υποβληθέντων αιτημάτων

Επιλέγοντας το εικονίδιο «Φίλτρα» (Εικόνα 9.6) μπορείτε να αναζητήσετε το μητρώο που
επιθυμείτε με βάση το «Είδος Αιτήματος», την «Κατάσταση» ή την «Κατάληξη» επιλέγοντας
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ» (Εικόνα 9.7).

Εικόνα 9. 6- Επιλογή φίλτρων στην καρτέλα «Επικοινωνία»

Εικόνα 9. 7- Εφαρμογή φίλτρων Αναζήτησης

9.4 Προβολή Ιστορικού Επικοινωνίας
Κάθε ερώτημα που έχετε υποβάλει μέσω της καρτέλας «Επικοινωνία», μπορείτε να
προβληθεί επιλέγοντας το εικονίδιο «Λεπτομέρειες» (Εικόνα 9.8).

Εικόνα 9. 8- Εμφάνιση Λεπτομερειών Ιστορικού Αιτημάτων

Έχοντας επιλέξει «Λεπτομέρειες» μπορείτε να επισκοπήσετε το υποβληθέν αίτημα καθώς και
την τελική απάντηση του αιτήματος αυτού, εάν έχει απαντηθεί γραπτώς (Εικόνα 9.9).

Εικόνα 9. 9- Προβολή παλαιότερου αιτήματος επικοινωνίας

