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Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα

Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως
Καθηγητής/Ερευνητής Ημεδαπής θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη στο σύστημα
ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

Καθηγητής Ημεδαπής
Αν είστε καθηγητής ημεδαπής Α' ή Β' βαθμίδας, θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
από το πληροφοριακό σύστημα για τη δυνατότητα εγγραφής σας στην υπηρεσία. Ακολουθώντας τον
υπερσύνδεσμο που θα βρείτε στο μήνυμα που θα λάβετε, θα μεταβείτε στον ατομικό σας λογαριασμό,
όπου και θα δείτε τα στοιχεία σας προσυμπληρωμένα. Εάν κάποιο από τα στοιχεία αυτά δεν είναι
αληθές ή επίκαιρο, μπορείτε να αιτηθείτε διόρθωσης, επικοινωνώντας με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών.

Ερευνητής Ημεδαπής
Αν είστε ερευνητής ημεδαπής Α' ή Β' βαθμίδας και ο οικείος φορέας σας έχει ενταχθεί στην Υποδομή
Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (Authentication Authorization Infrastructure - AAI), θα μπορείτε να
εγγραφείτε στο σύστημα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που έχετε λάβει από το οικείο σας
Ερευνητικό Κέντρο από εδώ.
Αφού επιλέξετε τον οικείο σας φορέα, επιλέγετε το κουμπί επιβεβαίωση.
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Στη σελίδα ταυτοποίησης του οικείου σας φορέα συμπληρώνετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό
πρόσβασης για να συνδεθείτε.

Σημείωση: Οι καθηγητές ημεδαπής Α' ή Β' βαθμίδας οι οποίοι δεν έχουν λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα για
την εγγραφή τους στην υπηρεσία καθώς και οι ερευνητές ημεδαπής Α' ή Β' βαθμίδας που ανήκουν σε
ερευνητικό κέντρο το οποίο δεν έχει ενταχθεί στην ομοσπονδία ΕΔΕΤ, θα πρέπει να επικοινωνούν με το
Γραφείο Αρωγής Χρηστών για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.
Για την ολοκλήρωση της δημιουργίας του λογαριασμού σας, είτε ως καθηγητής είτε ως ερευνητής,
καλείστε να συμπληρώσετε μία φόρμα με στοιχεία που αφορούν:




τα ατομικά σας στοιχεία (όνομα, επώνυμο και όνομα πατρός με ελληνικούς και λατινικούς
χαρακτήρες)
τα στοιχεία κάποιου εγγράφου πιστοποίησης (αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου)
τα στοιχεία επικοινωνίας σας (δ/νση e-mail, κινητό και προαιρετικά σταθερό τηλέφωνο)
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Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα, μπορείτε να την υποβάλετε επιλέγοντας το κουμπί «Αποθήκευση».
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Λογαριασμός

Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
επιλέγοντας το κουμπί «Λογαριασμός» από την κεντρική σελίδα.

Για να αποθηκευτούν οι αλλαγές θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Αποθήκευση» στο κάτω μέρος της
σελίδας.

Αν είστε καθηγητής ημεδαπής μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, έχετε τη δυνατότητα να
χρησιμοποιείτε τους κωδικούς που έχετε λάβει από το οικείο σας Ίδρυμα για τη σύνδεσή σας στην
εφαρμογή, εφόσον ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία.
Αρχικά, θα πρέπει να επιλέξετε τον σύνδεσμο «Σύνδεση μέσω οικείου φορέα».
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Αφού επιλέξετε τον οικείο σας φορέα, επιλέγετε το κουμπί επιβεβαίωση.
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Στη σελίδα ταυτοποίησης του οικείου σας φορέα συμπληρώνετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό
πρόσβασης για να συνδεθείτε.

Εφόσον η σύνδεση είναι επιτυχής θα εμφανιστούν τα πεδία που επεστράφησαν από τον κατάλογο του
οικείου φορέα στο λογαριασμό σας.

Σημείωση: Μετά τη διασύνδεση του λογαριασμού μέσω οικείου φορέα δεν είναι πλέον δυνατή η χρήση
του υπερσυνδέσμου για τη σύνδεση στο λογαριασμό σας.
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Προφίλ

Για να είναι ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος
«Απέλλα» και να είναι δυνατή η ένταξή σας στα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών των
Ιδρυμάτων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των στοιχείων του προφίλ σας. Πατώντας το κουμπί
«Προφίλ» στην Κεντρική σελίδα του λογαριασμού σας μεταφέρεστε στη σελίδα του προφίλ σας.

Στην καρτέλα Καθηγητής / Ερευνητής Ημεδαπής, θα πρέπει να επιλέξετε τη βαθμίδα και το
Τμήμα/Ινστιτούτο σας, καθώς και να συμπληρώσετε το πλήρες URL του δικτυακού τόπου του οικείου
σας Ιδρύματος/Ερευνητικού κέντρου, στο οποίο βρίσκεται δημοσιευμένο το βιογραφικό σας σημείωμα.
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Σε περίπτωση που το βιογραφικό σας δεν υπάρχει αναρτημένο στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματός σας,
μπορείτε να επιλέξετε το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου και να μεταφορτώσετε ένα αρχείο με το
βιογραφικό σας σημείωμα.

Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσετε το ΦΕΚ διορισμού σας και το γνωστικό αντικείμενο από το
ΦΕΚ, ενώ προαιρετικά μπορείτε να μεταφορτώσετε το αρχείο με το ΦΕΚ του διορισμού σας.

Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται γνωστικό αντικείμενο στο ΦΕΚ διορισμού σας, μπορείτε να
επιλέξετε το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου και να συμπληρώσετε το γνωστικό σας αντικείμενο.

Σημείωση: Αν είστε ερευνητής ημεδαπής και δεν έχετε ΦΕΚ διορισμού, θα πρέπει να εισάγετε τον
χαρακτήρα παύλα (-) στο πεδίο «Φ.Ε.Κ.», να επιλέξετε το πλαίσιο που αναφέρει ότι «Δεν αναγράφεται
γνωστικό αντικείμενο στο ΦΕΚ διορισμού μου» και να συμπληρώσετε το πεδίο «Γνωστικό Αντικείμενο».
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Τέλος, καλείστε να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των στοιχείων που δηλώσατε στο σύστημα και ότι
αποδέχεστε τους όρους χρήσης της εφαρμογής επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου, καθώς και
να πατήσετε το κουμπί «Αποθήκευση» στο κάτω μέρος της σελίδας προκειμένου να αποθηκευτεί το
προφίλ σας.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η δημιουργία του Προφίλ σας και είναι πλέον δυνατή η επιλογή σας
από τους Υπεύθυνους των Ιδρυμάτων για την κατάρτιση του Μητρώου Εσωτερικών μελών του
Ιδρύματός σας ή των Μητρώων Εξωτερικών μελών κάποιου άλλου Ιδρύματος.
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Εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε υποψηφιότητα για κάποια θέση εκλογής ή εξέλιξης, τότε θα πρέπει να
συμπληρώσετε επιπλέον τα στοιχεία της καρτέλας «Υποψήφιος» του προφίλ σας (βιογραφικό,
αντίγραφα πτυχίων, αρχεία δημοσιεύσεων).
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Μητρώα

Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων του Προφίλ σας, εμφανίζεται η καρτέλα «Μητρώα» στο
λογαριασμό σας. Από την καρτέλα αυτή μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Μητρώα των εσωτερικών και
εξωτερικών μελών όλων των Ιδρυμάτων.

Μπορείτε να αναζητήσετε το Μητρώο που σας ενδιαφέρει μέσω των φίλτρων για το Ίδρυμα και το
Γνωστικό Αντικείμενο.

Αφού εντοπίσετε το Μητρώο του Ιδρύματος που σας ενδιαφέρει, επιλέγετε το κουμπί «Επισκόπηση»
για να δείτε τα μέλη του Μητρώου.
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Στην οθόνη που εμφανίζεται μπορείτε να δείτε για καθένα από τα μέλη του Μητρώου εάν είναι
εσωτερικό ή εξωτερικό μέλος, το ονοματεπώνυμό του, εάν είναι ημεδαπής ή αλλοδαπής, τη βαθμίδα
του, το οικείο του Ίδρυμα/Ερευνητικό κέντρο καθώς και το Γνωστικό του Αντικείμενο.

Σημειώνεται ότι κατά την ένταξή σας στο Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών κάποιου
Ιδρύματος, σας αποστέλλεται ενημερωτικό e-mail, το οποίο σας πληροφορεί για τα στοιχεία του
Ιδρύματος το οποίο σας συμπεριέλαβε στο Μητρώο του.
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Σημείωση: Σε κάθε Μητρώο υπάρχει σχετική ένδειξη που σας ενημερώνει εάν είστε μέλος του ή όχι.

15

5

Επιτροπές

Αφού ενταχθείτε στο Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών κάποιου Ιδρύματος, είναι δυνατή η
επιλογή σας ως τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος Επιτροπής Επιλογής. Στην περίπτωση αυτή, σας
αποστέλλεται ενημερωτικό e-mail με τα στοιχεία της θέσης για την οποία οριστήκατε μέλος της
επιτροπής επιλογής.

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις θέσεις για τις οποίες έχετε οριστεί μέλος των αντίστοιχων επιτροπών
επιλογής μπορείτε να δείτε μέσα από το λογαριασμό σας, από την καρτέλα «Επιτροπές».
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Στην οθόνη που εμφανίζεται μπορείτε να δείτε συνοπτικά στοιχεία για τη θέση (Ίδρυμα, Τμήμα,
Περιγραφή, Γνωστικό Αντικείμενο, Φ.Ε.Κ., Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης Υποβολών, Κατάσταση
θέσης). Πατώντας το σύνδεσμο στη στήλη Θέση, μπορείτε να δείτε τα πλήρη στοιχεία της θέσης
(υποψήφιοι, μέλη Επιτροπής Επιλογής, Αξιολογητές, αρχεία που έχει αναρτήσει ο Διαχειριστής
Ιδρύματος, κλπ). Η καρτέλα αυτή ανανεώνεται διαρκώς με νέα στοιχεία κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας πλήρωσης της θέσης.
Σημείωση: Σε ορισμένα σημεία υπάρχουν σύνδεσμοι που οδηγούν σε επιπλέον πληροφορίες ή αρχεία
που αφορούν στη θέση.

Συνοπτικά Στοιχεία Θέσης

Γενικά Στοιχεία Θέσης και Λίστα Υποψηφίων
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Επισκόπηση Υποψηφιοτήτων

Προβολή Επιτροπής
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Συνεδρίαση της Επιτροπής για Αξιολογητές

Αξιολογήσεις Αξιολογητών

Διορισμός
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Αξιολογήσεις

Εφόσον έχετε ενταχθεί στο Μητρώο εξωτερικών μελών κάποιου Ιδρύματος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις
είναι δυνατός ο ορισμός σας από την Επιτροπή Επιλογής ως Αξιολογητής των Υποψηφίων για μία θέση.
Στην περίπτωση αυτή, σας αποστέλλεται ενημερωτικό e-mail με τα στοιχεία της θέσης για την οποία
οριστήκατε αξιολογητής.

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις θέσεις για τις οποίες έχετε οριστεί αξιολογητής των υποψηφίων
μπορείτε να δείτε μέσα από το λογαριασμό σας, από την καρτέλα «Αξιολογήσεις».
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Στην οθόνη που εμφανίζεται μπορείτε να δείτε, αντίστοιχα με την καρτέλα «Επιτροπές», τα συνοπτικά
στοιχεία για την εκάστοτε θέση (Ίδρυμα, Τμήμα, Περιγραφή, Γνωστικό Αντικείμενο, Φ.Ε.Κ., Ημερομηνία
Έναρξης και Λήξης Υποβολών, Κατάσταση θέσης). Επιπρόσθετα, πατώντας το σύνδεσμο στη στήλη
Θέση, μπορείτε να δείτε τα πλήρη στοιχεία της θέσης (υποψήφιοι, μέλη Επιτροπής Επιλογής,
Αξιολογητές, αρχεία που έχει αναρτήσει ο Διαχειριστής Ιδρύματος, κλπ). Η καρτέλα αυτή ανανεώνεται
διαρκώς με νέα στοιχεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης.

Από την καρτέλα «Αξιολογήσεις» μπορείτε να δείτε και το προφίλ κάποιου υποψηφίου, ο οποίος σας
έχει επιλέξει ως προτεινόμενο αξιολογητή, επιλέγοντας το σύνδεσμο στο ονοματεπώνυμό του.
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Αναζήτηση Θέσεων - Υποβολή Υποψηφιότητας

Εφόσον έχετε αποθηκεύσει το προφίλ σας ως Υποψήφιος, μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα για
μία ή περισσότερες θέσεις, τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε μέσα από την καρτέλα «Αναζήτηση
Θέσεων».

Από την Καρτέλα αυτή μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένα Κριτήρια αναζήτησης θέσεων είτε βάσει
Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος, είτε βάσει θεματικής περιοχής ενδιαφέροντος.
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Τα κριτήρια αναζήτησης αποθηκεύονται και εφόσον στο μέλλον προκηρυχθεί θέση στο
Ίδρυμα/Σχολή/Τμήμα ή τη θεματική περιοχή ενδιαφέροντός σας θα λάβετε σχετικό ενημερωτικό email.
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Πέραν της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορείτε να αναζητήσετε και θέσεις οι οποίες έχουν ήδη
προκηρυχθεί και για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων. Εάν
δεν ορίσετε κανένα κριτήριο αναζήτησης, τότε πατώντας το κουμπί «Αναζήτηση» μπορείτε να
προβάλλετε όλες τις ανοιχτές θέσεις.
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Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα, μπορείτε να το κάνετε πατώντας το σχετικό κουμπί,
δίπλα από τα στοιχεία της θέσης.

Για να ολοκληρωθεί η υποβολή της υποψηφιότητας, μπορείτε προαιρετικά να αναρτήσετε μία έκθεση
αυτοαξιολόγησης, καθώς και όποιο άλλο συμπληρωματικό έγγραφο κρίνετε ότι μπορεί να ενισχύσει
την υποψηφιότητά σας, ενώ έχετε, επίσης, τη δυνατότητα να δώσετε στους συνυποψήφιούς σας
πρόσβαση στα στοιχεία της υποψηφιότητάς σας επιλέγοντας το σχετικό πλαίσιο ελέγχου και να
επιλέξετε το κουμπί «Αποθήκευση» στο κάτω μέρος της οθόνης.
Σημείωση: Η συμπλήρωση / επικαιροποίηση της καρτέλας «Υποψήφιος» του προφίλ σας, της έκθεσης
αυτοαξιολόγησης καθώς και η δήλωση για την εμφάνιση των στοιχείων της υποψηφιότητάς σας στους
συνυποψήφιούς σας είναι δυνατή μόνο στο διάστημα υποβολής υποψηφιοτήτων. Αντίθετα, η
ανάρτηση συμπληρωματικών εγγράφων είναι δυνατή μέχρι την παραμονή της ημερομηνίας σύγκλησης
της Επιτροπής Επιλογής για την ανάδειξη του καταλληλότερου υποψηφίου.

Μετά την υποβολή της υποψηφιότητας θα λάβετε σχετικό ενημερωτικό e-mail.
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Μετά το πέρας του διαστήματος υποβολής υποψηφιοτήτων και τον ορισμό της επιτροπής επιλογής για
τη θέση, σας δίνεται η δυνατότητα να ορίσετε δύο προτεινόμενους αξιολογητές της υποψηφιότητάς
σας για τη συγκεκριμένη θέση από τα μέλη του μητρώου του αντίστοιχου Ιδρύματος. Για το χρόνικο
διάστημα δήλωσης των προτεινόμενων αξιολογητών, το οποίο καθορίζεται από τον Υπεύθυνο του
Ιδρύματος, λαμβάνετε σχετική ειδοποίηση μέσω e-mail.
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Υποψηφιότητες

Συνολικά τις θέσεις στις οποίες έχετε υποβάλει υποψηφιότητα, μπορείτε να τις δείτε και να τις
διαχειριστείτε και μέσα από την καρτέλα «Υποψηφιότητες» από την Κεντρική σελίδα της εφαρμογής.

Στην καρτέλα αυτή, σας εμφανίζει όλες τις θέσεις για τις οποίες έχετε υποβάλει υποψηφιότητα και
πατώντας το κουμπί «Επισκόπηση» σε αυτήν που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε το σύνολο των
πληροφοριών για την εν λόγω θέση.

Στην οθόνη που εμφανίζεται μπορείτε να δείτε καθώς και να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της
υποψηφιότητάς σας.
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Εφόσον ο Υπεύθυνος του Ιδρύματος έχει οριστεί καταληκτική ημερομηνία δήλωσης αξιολογητών από
υποψηφίους, σας παρέχεται η δυνατότητα να υποδείξετε ως αξιολογητές δύο καθηγητές ή ερευνητές
που μετέχουν στα μητρώα του ιδρύματος, εκτός από όσους περιλαμβάνονται ως τακτικά ή
αναπληρωματικά μέλη στην επιτροπή επιλογής. Για να προχωρήσετε στη δήλωση των αξιολογητών,
πρέπει να επιλέξετε «Επεξεργασία».

Επιλέγοντας «Επεξεργασία» εμφανίζονται τα στοιχεία των καθηγητών και των ερευνητών που μετέχουν
στα μητρώα του ιδρύματος. Όταν εντοπίσετε τον καθηγητή ή ερευνητή που επιθυμείτε, πατάτε
«Επιλογή» στην τελευταία στήλη. Μπορείτε να περιορίσετε τις εγγραφές της λίστας χρησιμοποιώντας
το Φίλτρο.

Με την εντολή «Επεξεργασία» σας παρέχεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε την επιλογή σας.
Αντίστοιχα, επιλέγοντας «Αφαίρεση», μπορείτε να αφαιρέσετε τον υφιστάμενο αξιολογητή. Επιλέγετε
«Αποθήκευση», προκειμένου να καταχωρηθούν στο σύστημα οι ενέργειές σας.
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Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε την υποψηφιότητά σας μπορείτε να το πράξετε, πατώντας
το σχετικό κουμπί «Απόσυρση Υποψηφιότητας» στο κάτω μέρος της οθόνης. Η δυνατότητα αυτή
δίνεται σε κάθε υποψήφιο, μέχρι την παραμονή της ημερομηνίας σύγκλησης της Επιτροπής Επιλογής
για την ανάδειξη του καταλληλότερου υποψηφίου.

Μόλις επιλέξετε «Απόσυρση Υποψηφιότητας» θα εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της ενέργειας. Εάν
πράγματι επιθυμείτε να προχωρήσετε στην απόσυρση, επιλέγετε «Ναι».
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Με την απόσυρση της υποψηφιότητας, λαμβάνετε σχετικό ενημερωτικό mail στο λογαριασμό
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχετε δηλώσει.

Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της θέσης επιλέγετε το σύνδεσμο στο πεδίο «Περισσότερα».

Η καρτέλα αυτή ανανεώνεται διαρκώς με νέα στοιχεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλήρωσης της
θέσης.
Σημείωση: Σε ορισμένα σημεία υπάρχουν σύνδεσμοι που οδηγούν σε επιπλέον πληροφορίες ή αρχεία
που αφορούν στη θέση.
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Γενικά Στοιχεία Θέσης και Λίστα Υποψηφίων

Προβολή Επιτροπής
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Συνεδρίαση της Επιτροπής για Αξιολογητές

Αξιολογήσεις Αξιολογητών

Διορισμός
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9

Επικοινωνία με Γραφείο Αρωγής

Επιλέγοντας το ονοματέπωνυμό σας στο δεξί μέρος της οθόνης, μπορείτε να αποστείλετε ένα γραπτό
ερώτημα προς το Γραφείο Αρωγής Χρηστών καθώς και να δείτε το ιστορικό της επικοινωνίας σας με το
Γραφείο Αρωγής.

Για να αποστείλετε ένα νέο ερώτημα θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί «Δημιουργία».
Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία της φόρμας και να επιλέξετε το κουμπί
«Δημιουργία» για να αποστείλετε το ερώτημά σας στο Γραφείο Αρωγής.
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