Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα
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Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να
δημιουργήσετε λογαριασμό ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας εγγραφής από εδώ.
Για τη δημιουργία του λογαριασμού καλείστε να επιλέξετε το Ίδρυμα/Ερευνητικό Κέντρο στο οποίο έχετε
οριστεί Διαχειριστής.

Στη συνέχεια, καλείστε να συμπληρώσετε μία φόρμα με στοιχεία που αφορούν:






τη δημιουργία λογαριασμού στο σύστημα (όνομα χρήστη και συνθηματικό)
τα ατομικά σας στοιχεία (όνομα, επώνυμο και όνομα πατρός) είτε με ελληνικούς είτε με
λατινικούς χαρακτήρες
εκ νέου τα ατομικά σας στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες, στην περίπτωση που στο
προηγούμενο βήμα τα είχατε συμπληρώσει με ελληνικούς
τα στοιχεία κάποιου εγγράφου πιστοποίησης (αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου)
τα στοιχεία επικοινωνίας σας (δ/νση e-mail, κινητό και σταθερό τηλέφωνο)
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Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα, μπορείτε να την υποβάλετε επιλέγοντας το κουμπί «Εγγραφή».
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Με την ολοκλήρωση της εγγραφής αποστέλλεται ένα e-mail ενεργοποίησης στη διεύθυνση του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Το e-mail αυτό περιέχει έναν
υπερσύνδεσμο, ο οποίος θα πρέπει να επιλεγεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης
της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.

Επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο, μεταφέρεστε αυτόματα σε μία νέα σελίδα όπου γίνεται επισκόπηση
όλων των στοιχείων που έχετε συμπληρώσει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού, ενώ στο κάτω μέρος
αυτής, υπάρχει ο σύνδεσμος «Είσοδος», για την είσοδό σας στο σύστημα.
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Σε περίπτωση που δε λάβατε το e-mailενεργοποίησης, μπορείτε να ζητήσετε την επαναποστολή του
επιλέγοντας το σύνδεσμο «Δεν έλαβα το e-mail ενεργοποίησης» στη σελίδα εισόδου και
συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρίσατε κατά την εγγραφή σας.
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Σε περίπτωση που καταχωρίσατε λανθασμένη ηλεκτρονική διεύθυνση κατά την εγγραφή σας, θα πρέπει
να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών για τη διόρθωσή της.
Η είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» πραγματοποιείται μέσω της σελίδας
https://service.apella.grnet.gr/apella.html. Στο αριστερό μέρος της σελίδας συμπληρώνετε το όνομα
χρήστη και το συνθηματικό που επιλέξατε κατά την εγγραφή σας και έπειτα επιλέγετε το κουμπί
«Είσοδος».

Σε περίπτωση που δε θυμάστε το συνθηματικό σας, μπορείτε να ζητήσετε την αποστολή ενός νέου
συνθηματικού, επιλέγοντας το σύνδεσμο «Ξέχασα το συνθηματικό μου» και συμπληρώνοντας την
ηλεκτρονική διεύθυνση του λογαριασμού σας.
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2

Λογαριασμός

Αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία σας επιλέγοντας το
κουμπί «Λογαριασμός». Συγκεκριμένα, μπορείτε να αλλάξετε το συνθηματικό σας ή να επεξεργαστείτε
τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail, κινητό και σταθερό τηλέφωνο). Για να
αποθηκευτούν οι αλλαγές θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Αποθήκευση» στο κάτω μέρος της σελίδας.
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3

Προφίλ

Για να είναι ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» 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 αυτή, θα πρέπει να συμπληρώσετε το Ίδρυμα στο οποίο ανήκετε καθώς και τα στοιχεία της
αρχής πιστοποίησης του Ιδρύματος (Αρχή Πιστοποίησης και ονοματεπώνυμο Πρύτανη ή Προέδρου ΤΕΙ).

Επιπλέον, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία (ατομικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας) του
Αναπληρωτή Διαχειριστή Ιδρύματος.
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Προκειμένου να αποθηκευτούν όλες οι αλλαγές στο προφίλ σας, θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί
«Αποθήκευση» στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τέλος, για να εγκριθεί το Προφίλ σας, πρέπει να εκτυπώσετε και να αποστείλετε συμπληρωμένη,
υπογεγραμμένη από την Αρχή Πιστοποίησης και με σφραγίδα Ιδρύματος την αντίστοιχη Βεβαίωση
Συμμετοχής στο Γραφείο Αρωγής.
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4

Βοηθοί Διαχειριστή Ιδρύματος

Αφού το προφίλ σας εγκριθεί από το Γραφείο Αρωγής, στην κεντρική σελίδα του λογαριασμού σας
εμφανίζεται η καρτέλα «Βοηθοί Διαχειριστή Ιδρύματος». Από την καρτέλα αυτή μπορείτε να προσθέσετε
νέους χρήστες – Βοηθούς Διαχειριστές Ιδρύματος ή και να τροποποιήσετε ήδη υπάρχοντες.

Μπορείτε να ξεκινήσετε τη δημιουργία νέων χρηστών, πατώντας το κουμπί «Δημιουργία Βοηθού
Ιδρύματος».

11

12

Μετά την καταχώριση των στοιχείων και για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία λογαριασμού του νέου
χρήστη, πρέπει να πατήσετε στο κουμπί «Αποθήκευση».
Από την ίδια καρτέλα, έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τα στοιχεία του βοηθού πατώντας το
κουμπί «Επισκόπηση».

Από την οθόνη της επισκόπησης των στοιχείων χρήστη ενός βοηθού Ιδρύματος, μπορείτε να δείτε και
να επεξεργαστείτε τα στοιχεία και την κατάσταση του λογαριασμού του στο πληροφοριακό σύστημα.
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5

Εισαγωγή Κανονιστικού Πλαισίου

Για την εισαγωγή του Κανονιστικού Πλαισίου του Ιδρύματος στο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα
είναι εμφανές σε όλους τους χρήστες του συστήματος, θα πρέπει να μεταβείτε στην κεντρική σελίδα του
λογαριασμού του και από εκεί να επιλέξετε την Καρτέλα «Κανονιστικό Πλαίσιο».

Στην καρτέλα αυτή, καλείστε να εισάγετε τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος πατώντας το κουμπί
«Προσθήκη».
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Στην οθόνη που εμφανίζεται θα πρέπει να συμπληρώσετε τους συνδέσμους για τον Οργανισμό και τον
Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. Για να αποθηκευτούν οι επιλογές σας, θα πρέπει να πατήσετε το
κουμπί «Αποθήκευση».
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6

Μητρώα

Για να εισάγετε στο πληροφοριακό σύστημα τα μητρώα των εσωτερικών και εξωτερικών μελών, από τα
οποία θα επιλέγονται τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής και οι Αξιολογητές για κάθε θέση, πρέπει, από την
κεντρική σελίδα του λογαριασμού σας, να επιλέξετε την Καρτέλα «Μητρώα».

Με αυτόν τον τρόπο, μεταφέρεστε στην καρτέλα των Μητρώων των Ιδρυμάτων, στην οποία μπορείτε
δείτε τα μητρώα των υπόλοιπων Ιδρυμάτων καθώς και να δημιουργήσετε/επικαιροποιήσετε τα Μητρώα
εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Ιδρύματός σας ανά γνωστικό αντικείμενο.
Για να δείτε τα μέλη ενός Μητρώου ενός άλλου Ιδρύματος, μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί
«Επισκόπηση» για το Μητρώο που σας ενδιαφέρει.
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Για να δημιουργήσετε ένα μητρώο για το Ίδρυμά σας, πρέπει να επιλέξετε το κουμπί «Δημιουργία
Μητρώου» στο κάτω μέρος της σελίδας.

Στην οθόνη που εμφανίζεται από κάτω μπορείτε να συμπληρώσετε και να αποθηκεύσετε το Γνωστικό
αντικείμενο του Μητρώου καθώς και να προσθέσετε καθηγητές/ερευνητές επιλέγοντας το κουμπί
«Προσθήκη».
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Για την αναζήτηση των καθηγητών/ερευνητών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα φίλτρα
αναζήτησης:








Όνομα
Επώνυμο
Κωδικός
Προφίλ Χρήστη
Βαθμίδα
Ίδρυμα/Ερευνητικό Κέντρο
Γνωστικό Αντικείμενο

και να επιλέξετε το κουμπί «Αναζήτηση».
Σημείωση: Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Αναζήτηση» χωρίς να επιλέξετε κάποιο φίλτρο ώστε να
εμφανιστούν όλοι οι εγγεγραμμένοι καθηγητές/ερευνητές.

Για να προσθέσετε έναν ή περισσότερους στο μητρώο θα πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου της
τελευταίας στήλης για τους καθηγητές/ερευνητές που επιθυμείτε να προσθέσετε και εμφανίζονται στην
τρέχουσα σελίδα και στη συνέχεια να πατήσετε στο κουμπί «Προσθήκη επιλεγμένων(Ν)».
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Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των εγγραφών που εμφανίζονται ανά σελίδα εφόσον το επιθυμείτε
επιλέγοντας τον αντίστοιχο αριθμό εγγραφών από τη λίστα.

Για να δείτε τα αναλυτικά στοιχεία του προφίλ ενός καθηγητή/ερευνητή, μπορείτε να επιλέξετε τον
αντίστοιχο σύνδεσμο στη στήλη «Κωδικός».
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Στη συνέχεια και αφού έχετε ολοκληρώσει την επεξεργασία του Μητρώου θα πρέπει να πατήσετε
«Αποθήκευση».

Σε περίπτωση λάθους μπορείτε να αφαιρέσετε ένα μέλος από το Μητρώο επιλέγοντας το κουμπί δίπλα
από τα στοιχεία του μέλους που επιθυμείτε να διαγράψετε. Η αφαίρεση ενός μέλους είναι δυνατή και
μετά την αποθήκευση του Μητρώου. Να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατή η αφαίρεση ενός μέλους από
το μητρώο εάν τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει οριστεί μέλος Επιτροπής Επιλογής ή Αξιολογητής για μία
θέση.
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Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία μπορείτε να δημιουργήσετε επιπλέον Μητρώα, ένα για κάθε
γνωστικό αντικείμενο του Ιδρύματός σας.
Κάθε Μητρώο που δημιουργείτε μπορείτε να το εξάγετε σε αρχείο επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή
Μητρώου ως αρχείο».
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7

Θέσεις

Από την καρτέλα «Θέσεις» μπορείτε να διαχειρίζεστε τις θέσεις που έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό
Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ για το οικείο σας Ίδρυμα.

7.1 Δημιουργία Θέσης
Για τη δημιουργία μίας νέας θέσης, αφού επιλέξετε την Καρτέλα «Θέσεις», πρέπει να επιλέξετε το Τμήμα
για το οποίο έχει προκηρυχθεί η θέση και να πατήσετε στο κουμπί «Δημιουργία Θέσης».
Σημείωση: Η εισαγωγή των στοιχείων μιας θέσης στο σύστημα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, αφού
δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η σχετική προκήρυξη της θέσης.
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Στη συνέχεια, στα στοιχεία της θέσης, πρέπει να εισάγετε τον Τίτλο Θέσης, την Περιγραφή, το Γνωστικό
Αντικείμενο και τη Θεματική Περιοχή της. Ακόμα, πρέπει να εισάγετε στο σύστημα το URL που οδηγεί
στο αρχείο του Φ.Ε.Κ. που περιγράφει τη θέση, καθώς και την ημερομηνία δημοσίευσης του Φ.Ε.Κ. Στη
συνέχεια εισάγετε την ημερομηνία έναρξης και λήξης των υποβολών των αιτήσεων των υποψηφίων.
Σημείωση: Η ημερομηνία έναρξης δεν είναι δυνατόν να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας
δημοσίευσης του σχετικού Φ.Ε.Κ., ενώ η ημερομηνία λήξης πρέπει να απέχει τουλάχιστον 30
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έναρξης.
Τέλος, εφόσον επιθυμείτε εκτός από εσάς να έχουν δικαίωμα επεξεργασίας μίας θέσης και κάποιοι
Βοηθοί Ιδρύματος μπορείτε να τους επιλέξετε από τη λίστα που εμφανίζεται.
Προσοχή! Μετά την αποθήκευση της θέσης δεν είναι δυνατή η τροποποίηση των βοηθών Ιδρύματος που
θα μπορούν να επεξεργάζονται τη συγκεκριμένη θέση καθώς και των ημερομηνιών έναρξης και λήξης
των υποβολών.
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Εφόσον έχετε συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία, πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Αποθήκευση» για
να καταχωριστεί η θέση.

Κάθε νέα θέση που εισάγεται στο σύστημα βρίσκεται σε Κατάσταση «Ενταγμένη», ενώ όταν φτάσει η
ημερομηνία έναρξης των υποβολών η Κατάσταση ορίζεται αυτόματα σε «Ανοιχτή». Τα στοιχεία κάθε
νέας θέσης που δημιουργείται δημοσιεύονται και στο ενημερωτικό portal της υπηρεσίας.
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Σημείωση: Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος κατά την ανάρτηση θέσεων, έχετε τη
δυνατότητα ακύρωσης μίας θέσης, ακόμα και αν αυτή βρίσκεται σε κατάσταση "Ανοιχτή". Εντούτοις, στο
σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να αναιρεθεί. Εφόσον μία θέση
αλλάξει από τον διαχειριστή/βοηθό σε κατάσταση "Ακυρωθείσα", η θέση δεν μπορεί να επανέλθει στην
προηγούμενη κατάσταση.

7.2 Επισκόπηση Υποψηφιοτήτων
Στο διάστημα που ορίσατε για τις υποβολές υποψηφιοτήτων οι υποψήφιοι μπορούν να εισέλθουν στο
λογαριασμό τους και να υποβάλουν υποψηφιότητα για τη θέση. Όταν υποβάλλεται ή τροποποιείται ή
αποσύρεται μία υποψηφιότητα, ενημερώνεστε μέσω e-mail, ενώ έχετε τη δυνατότητα της επισκόπησης
της υποψηφιότητας του κάθε υποψηφίου από την καρτέλα «Υποψηφιότητες». Επίσης μπορείτε να δείτε
το ιστορικό ενεργειών που έχει πραγματοποιήσει ένας υποψήφιος σε σχέση με την υποψηφιότητά του
(ημερομηνία υποβολής ή απόσυρσης υποψηφιότητας).

26

Επισημαίνεται ότι στο ιστορικό ενεργειών θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε πότε υποβλήθηκε η
συγκεκριμένη υποψηφιότητα ή πότε αποσύρθηκε από τον υποψήφιο.
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Ακολουθεί, υπόδειγμα email στην περίπτωση απόσυρσης μιας υποψηφιότητας.

7.3 Ορισμός Επιτροπής Επιλογής
Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων (αυτόματη μεταβολή της κατάστασης της
θέσης σε «Κλειστή»), θα πρέπει να αλλάξετε την κατάσταση της θέσης από «Κλειστή» σε «Επιλογή».
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Όταν οριστεί η θέση σε κατάσταση «Επιλογή», σας δίνεται η δυνατότητα να ορίσετε τους
Καθηγητές/Ερευνητές που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Επιλογής καθώς και τους Αξιολογητές των
Υποψηφίων για τη θέση.
Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία, επιλέγετε την Καρτέλα «Επιτροπή».

Από την καρτέλα αυτή, επιλέγετε το κουμπί ανάρτησης, όπως αυτό φαίνεται με κόκκινο πλαίσιο, για να
αναρτήσετε το πρακτικό της Απόφασης σύστασης της Επιτροπής.
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Για να ορίσετε τα μέλη της Επιτροπής, επιλέγετε «Προβολή Μελών Μητρώου», από τη λίστα των
διαθέσιμων μητρώων επιλέγετε το μητρώο που επιθυμείτε και στη συνέχεια «Επιλογή», οπότε
εμφανίζονται τα μέλη του Μητρώου του Ιδρύματος που επιλέξατε. Σημειώνεται ότι κατά την αναζήτηση
του μητρώου που επιθυμείτε, υπάρχει η δυνατότητα πληκτρολόγησης του γνωστικού αντικειμένου του
μητρώου για την αναζήτησή του.

Από τη λίστα που εμφανίζεται, επιλέγετε τους καθηγητές/ερευνητές που αποτελούν τα μέλη της
Επιτροπής Επιλογής, ορίζοντας αν πρόκειται για τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής, και στη
συνέχεια επιλέγετε το κουμπί «Προσθήκη επιλεγμένων».
Σημείωση: Για κάθε μέλος μπορείτε να δείτε σε πόσες ενεργές Επιτροπές Επιλογής συμμετέχει την
τρέχουσα χρονική στιγμή.
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Μπορείτε να δείτε το πλήρες προφίλ ενός μέλους πατώντας στον κωδικό δίπλα από το ονοματεπώνυμό
του, ενώ μπορείτε να αφαιρέσετε ένα μέλος από την Επιτροπή Επιλογής επιλέγοντας το αντίστοιχο
κουμπί.

Προκειμένου να αποθηκευτεί επιτυχώς η Επιτροπή Επιλογής, θα πρέπει να συμπληρώσετε το πεδίο
«Καταληκτική Ημερομηνία Δήλωσης Αξιολογητών από Υποψηφίους» και να πατήσετε «Αποθήκευση».
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Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι για την Επιτροπή Επιλογής θα πρέπει υποχρεωτικά να
ικανοποιούνται οι παρακάτω περιορισμοί:
Α) Να αποτελείται από ακριβώς 7 τακτικά και 7 αναπληρωματικά μέλη.
Β) Να αποτελείται από τουλάχιστον τρία εξωτερικά τακτικά και ισάριθμα εξωτερικά αναπληρωματικά
μέλη.
Γ) Ένα τουλάχιστον τακτικό και ένα αναπληρωματικό εξωτερικό μέλος να είναι καθηγητής/ερευνητής
αλλοδαπής.
Εάν κάποιος από αυτούς τους περιορισμούς δεν ικανοποιείται, τότε η Επιτροπή δεν μπορεί να
αποθηκευτεί και η εφαρμογή ενημερώνει το χρήστη με σχετικό σφάλμα.

Επιπλέον, κατά την αποθήκευση της Επιτροπής Επιλογής γίνεται έλεγχος με βάση τα παρακάτω:
Δ) Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά μέλη της επιτροπής θα πρέπει να αναπληρώνονται από ίσο αριθμό
εξωτερικών και εσωτερικών μελών, αντίστοιχα.
Ε) Τουλάχιστον 1 μέλος της επιτροπής θα πρέπει να ανήκει στο εσωτερικό μητρώο.
Εάν κάποιος από αυτούς τους περιορισμούς δεν ικανοποιείται, τότε η εφαρμογή ενημερώνει το χρήστη
με σχετικό, προειδοποιητικό αυτή τη φορά, μήνυμα. Ο χρήστης, στη συνέχεια, καλείται να επιβεβαιώσει
εάν θέλει πράγματι να αποθηκευτεί η συγκεκριμένη σύνθεση της Επιτροπής Επιλογής, η οποία
παραβιάζει τους αντίστοιχους περιορισμούς.
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7.4 Ανάρτηση Εισηγήσεων
Από τον ορισμό της Επιτροπής Επιλογής και μέχρι την Καταληκτική Ημερομηνία Δήλωσης Αξιολογητών
από Υποψηφίους, οι υποψήφιοι μπορούν να ορίζουν τους Προτεινόμενους Αξιολογητές. Κάθε φορά που
ορίζουν ή τροποποιούν τους Προτεινόμενους Αξιολογητές λαμβάνετε σχετική ειδοποίηση μέσω e-mail.
Θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με τους προτεινόμενους αξιολογητές, ώστε να αποστείλουν την
αξιολόγησή τους. Τις αξιολογήσεις αυτές («Εισηγήσεις») θα πρέπει να τις αναρτήσετε και στα στοιχεία
της Θέσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Απέλλα μέχρι την παραμονή της Ημερομηνίας Σύγκλησης της
Επιτροπής για επιλογή, μεταβαίνοντας στην καρτέλα «Υποψηφιότητες».

7.5 Ορισμός Αξιολογητών
Από την καρτέλα «Επιτροπή» μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία της Συνεδρίασης της Επιτροπής για
τον ορισμό των Αξιολογητών, συμπληρώνοντας το πεδίο «Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιτροπής» και
πατώντας το κουμπί «Αποθήκευση».
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Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναρτήσετε το πρακτικό της Συνεδρίασης της Επιτροπής για Αξιολογητές
καθώς και το Αίτημα της Επιτροπής προς τους Αξιολογητές, προκειμένου αυτοί να υποβάλουν τη γραπτή
τους αξιολόγηση για κάθε έναν από τους υποψηφίους.

Μετά την ανάρτηση του Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής για τον ορισμό των Αξιολογητών, από
την καρτέλα «Αξιολογήσεις» μπορείτε να ορίσετε τους Αξιολογητές, πατώντας «Προβολή μελών
Μητρώου» για να επιλέξετε τους δύο Αξιολογητές από το Ιδρυματικό Μητρώο εξωτερικών μελών. Στη
συνέχεια, επιλέγετε το μητρώο που επιθυμείτε και το κουμπί «Επιλογή» για να εμφανιστούν τα μέλη του
Μητρώου.
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Για να ορίσετε τον πρώτο και το δεύτερο Αξιολογητή πατάτε το κουμπί «Επιλογή» στην τελευταία στήλη
του πίνακα.

Για να αφαιρέσετε έναν Αξιολογητή μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί «Αφαίρεση», ενώ για να
αποθηκευτούν οι Αξιολογητές θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Αποθήκευση» στο κάτω μέρος της
σελίδας.
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Στη συνέχεια, κι εφόσον έχει πρώτα συμπληρωθεί το πεδίο «Αίτημα Επιτροπής προς Αξιολογητές» στην
Καρτέλα «Επιτροπή», είστε σε θέση πατώντας το κουμπί της προσθήκης, να προσθέσετε τα αρχεία με τις
αξιολογήσεις που έχετε παραλάβει από καθέναν από τους δύο Αξιολογητές.

7.6 Σύγκληση Επιτροπής για επιλογή
Από την καρτέλα «Διορισμός», μπορείτε να αναρτήσετε την Πρόσκληση του Κοσμήτορα για τη Σύγκληση
της Επιτροπής για επιλογή του καταλληλότερου εκ των υποψηφίων και να ορίσετε την ημερομηνία
σύγκλησής της.

Για να αποθηκευτεί η Ημερομηνία Σύγκλησης θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί «Αποθήκευση» στο κάτω
μέρος της σελίδας.
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Μετά τη σύγκληση της Επιτροπής, μπορείτε να αναρτήσετε το Πρακτικό Επιλογής και το Διαβιβαστικό
του Πρακτικού καθώς και να δημοσιεύσετε τα ονόματα του εκλεγέντα και του δεύτερου καταλληλότερου
υποψηφίου.

Μετά τη συμπλήρωσή τους θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί «Αποθήκευση» στο κάτω μέρος της
σελίδας.
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7.7 Διορισμός
Από την καρτέλα «Διορισμός» μετά το σχετικό έλεγχο νομιμότητας από τον Πρύτανη, θα πρέπει να
ανεβάσετε το αρχείο με την πράξη του διορισμού και να συμπληρώσετε το Φ.Ε.Κ. της πράξης. Για την
καταχώριση των πεδίων αυτών απαιτείται η μεταβολή της κατάστασης της θέσης σε «Στελεχωμένη».

Μετά τη συμπλήρωσή τους θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί «Αποθήκευση» στο κάτω μέρος της
σελίδας.
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7.8 Λοιπά Διοικητικά Έγγραφα
Από την καρτέλα «Λοιπά Διοικητικά Έγγραφα», έχετε τη δυνατότητα να αναρτήσετε όποια άλλα
διοικητικά έγγραφα σχετικά με τη θέση κρίνετε ότι είναι απαραίτητο να δημοσιευτούν.

7.9 Αναπομπή-Ακύρωση
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο μετά τη στελέχωση μίας θέσης κριθεί ότι η διαδικασία πρέπει
να ακυρωθεί, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τη θέση σε κατάσταση «Ακυρωθείσα».

Από την κατάσταση αυτή, μπορείτε να μεταβάλετε τη θέση εκ νέου σε κατάσταση «Επιλογή» ώστε να
επαναληφθεί η διαδικασία από την αρχή.
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Αντίστοιχα, αν ανακύψει ανάγκη ακύρωσης της διαδικασίας, προτού η θέση στελεχωθεί, θα πρέπει να
αναρτήσετε στην καρτέλα «Διορισμός» την Απόφαση Αναπομπής και να μεταβάλετε τη θέση σε
κατάσταση «Αναπομπή».

Παρόμοια με την περίπτωση της ακύρωσης, η θέση μπορεί έπειτα να οριστεί εκ νέου σε κατάσταση
«Επιλογή».
7.10 Ιστορικό Καταστάσεων
Από την καρτέλα «Ιστορικό Καταστάσεων», μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία που είχατε αποθηκεύσει
για τη θέση σε κάθε κατάσταση από την οποία αυτή πέρασε κατά την εξέλιξη της διαδικασίας πλήρωσής
της, επιλέγοντας την κατάσταση που επιθυμείτε.
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