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1 Δημιουργία λογαριαςμοφ και Είςοδοσ ςτο ςφςτημα 

 

Για να εγγραφείτε ςτο Γενικό Μθτρϊο του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «Απζλλα» ωσ 
Κακθγθτισ/Ερευνθτισ Αλλοδαπισ κα πρζπει να δθμιουργιςετε λογαριαςμό από εδϊ.   

 

Note: Σε περίπτωςη που επιθυμείτε να υποβάλλετε υποψηφιότητα ςε θζςη εκλογήσ ή εξζλιξησ, θα 
πρζπει να δημιουργήςετε ζνα λογαριαςμό Υποψηφίου, ακολουθϊντασ τη διαδικαςία εγγραφήσ και 
πιςτοποίηςησ των χρηςτϊν αυτήσ τησ κατηγορίασ (βλζπε τον αντίςτοιχο οδηγό εγγραφήσ και χρήςησ). 

 

Για τθ δθμιουργία του λογαριαςμοφ καλείςτε να ςυμπλθρϊςετε μία φόρμα με ςτοιχεία που αφοροφν: 

 τθ δθμιουργία λογαριαςμοφ χριςτθ ςτο ςφςτθμα (όνομα χριςτθ και ςυνκθματικό) 
 τα ατομικά ςασ ςτοιχεία (όνομα, επϊνυμο και όνομα πατρόσ με λατινικοφσ και προαιρετικά με 

ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ) 
 τα ςτοιχεία κάποιου εγγράφου πιςτοποίθςθσ (αρικμόσ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου)τα ςτοιχεία 

επικοινωνίασ ςασ (διεφκυνςθ Ιδρυματικοφ e-mail, κινθτό και προαιρετικά ςτακερό τθλζφωνο) 
 

 

 

https://service.apella.grnet.gr/registration.html#profile=PROFESSOR_FOREIGN
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Αφοφ ςυμπλθρϊςετε τθ φόρμα, μπορείτε να τθν υποβάλετε επιλζγοντασ το κουμπί «Εγγραφι». 

 

 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ αποςτζλλεται ζνα e-mail ενεργοποίθςθσ ςτθ διεφκυνςθ του 
Ιδρυματικοφ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που δθλϊςατε κατά τθν εγγραφι ςασ. Το e-mail αυτό 
περιζχει ζναν υπερςφνδεςμο, ο οποίοσ κα πρζπει να επιλεγεί προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ 
διαδικαςία επαλικευςθσ τθσ θλεκτρονικισ ςασ διεφκυνςθσ. 
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Επιλζγοντασ τον υπερςφνδεςμο αυτό, μεταφζρεςτε αυτόματα ςε μία νζα ςελίδα όπου γίνεται 
επιςκόπθςθ όλων των ςτοιχείων που ζχετε ςυμπλθρϊςει κατά τθ δθμιουργία του λογαριαςμοφ, ενϊ 
ςτο κάτω μζροσ αυτισ, υπάρχει ο ςφνδεςμοσ «Είςοδοσ», για τθν είςοδό ςασ ςτο ςφςτθμα. 

 

Σε περίπτωςθ που δε λάβατε το e-mail ενεργοποίθςθσ, μπορείτε να ηθτιςετε τθν επαναποςτολι του 
επιλζγοντασ το ςφνδεςμο «Δεν ζλαβα το e-mail ενεργοποίθςθσ» ςτθ ςελίδα ειςόδου και 
ςυμπλθρϊνοντασ τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που καταχωρίςατε κατά τθν εγγραφι ςασ. 

 

Σε περίπτωςθ που καταχωρίςατε λανκαςμζνθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ κατά τθν εγγραφι ςασ, κα 
πρζπει να επικοινωνιςετε με το Γραφείο Αρωγισ Χρθςτϊν για τθ διόρκωςι τθσ. 

https://service.apella.grnet.gr/apella.html
https://apella.minedu.gov.gr/contact
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Η είςοδοσ ςτο Πλθροφοριακό Σφςτθμα «Απζλλα» πραγματοποιείται μζςω τθσ ςελίδασ 
https://service.apella.grnet.gr/apella.html.  Στο αριςτερό μζροσ τθσ ςελίδασ ςυμπλθρϊνετε το όνομα 
χριςτθ και το ςυνκθματικό που επιλζξατε κατά τθν εγγραφι ςασ και ζπειτα επιλζγετε το κουμπί 
«Είςοδοσ». 

 

Σε περίπτωςθ που δε κυμάςτε το ςυνκθματικό ςασ, μπορείτε να ηθτιςετε τθν αποςτολι ενόσ νζου 
ςυνκθματικοφ, επιλζγοντασ το ςφνδεςμο «Ξζχαςα το ςυνκθματικό μου» και ςυμπλθρϊνοντασ τθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ του λογαριαςμοφ ςασ.  

 

 

https://service.apella.grnet.gr/apella.html
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2 Λογαριαςμόσ 

 

Αφοφ ςυνδεκείτε ςτο λογαριαςμό ςασ, μπορείτε να επεξεργαςτείτε τα ςτοιχεία ςασ επιλζγοντασ το 
κουμπί «Λογαριαςμόσ». Συγκεκριμζνα, μπορείτε να αλλάξετε το ςυνκθματικό ςασ ι να επεξεργαςτείτε 

τα ςτοιχεία επικοινωνίασ ςασ (θλεκτρονικι διεφκυνςθ e-mail, κινθτό και ςτακερό τθλζφωνο). Για να 
αποκθκευτοφν οι αλλαγζσ κα πρζπει να πατιςετε το κουμπί «Αποκικευςθ» ςτο κάτω μζροσ τθσ 
ςελίδασ. 
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3 Προφίλ 

 

Για να είναι ολοκλθρωκεί θ εγγραφι ςασ ςτο Γενικό Μθτρϊο του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ ΑΠΕΛΛΑ 

είναι απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων του «Προφίλ» ςασ. Πατϊντασ το κουμπί «Προφίλ» 

ςτθν Κεντρικι ςελίδα του λογαριαςμοφ ςασ μεταφζρεςτε ςτθ ςελίδα του προφίλ ςασ. 

 

Στθν Καρτζλα αυτι, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε το Κδρυμα/Ερευνθτικό κζντρο ςτο οποίο ανικετε, τθ 
χϊρα του οικείου ςασ Ιδρφματοσ/Ερευνθτικοφ κζντρου κακϊσ και το πλιρεσ URL του δικτυακοφ τόπου 
του οικείου ςασ Ιδρφματοσ/Ερευνθτικοφ κζντρου, ςτο οποίο βρίςκεται δθμοςιευμζνο το βιογραφικό 
ςασ ςθμείωμα. 

 

Σε περίπτωςθ που το βιογραφικό ςασ δεν υπάρχει αναρτθμζνο ςτο δικτυακό τόπο του Ιδρφματόσ ςασ, 
μπορείτε να επιλζξετε το αντίςτοιχο πλαίςιο ελζγχου και να μεταφορτϊςετε ζνα αρχείο με το 
βιογραφικό ςασ ςθμείωμα.  
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Στθ ςυνζχεια, καλείςτε να επιλζξετε τθ Βακμίδα ςασ, να ςυμπλθρϊςετε το γνωςτικό ςασ αντικείμενο 

κακϊσ και να δθλϊςετε το επίπεδο τθσ γλωςςικισ ςασ επάρκειασ, όςον αφορά τθν ελλθνικι γλϊςςα.  

 

Τζλοσ, καλείςτε να επιβεβαιϊςετε τθν ορκότθτα των ςτοιχείων που δθλϊςατε ςτο ςφςτθμα και ότι 
αποδζχεςτε τουσ όρουσ χριςθσ τθσ εφαρμογισ επιλζγοντασ το αντίςτοιχο πλαίςιο ελζγχου, κακϊσ και  
να πατιςετε το κουμπί «Αποκικευςθ» ςτο κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ προκειμζνου να αποκθκευτεί το 
προφίλ ςασ.  
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Στο ςθμείο αυτό ολοκλθρϊνεται θ δθμιουργία του Προφίλ ςασ, το οποίο κα πρζπει να εγκρικεί από το 
Γραφείο Αρωγισ, προκειμζνου να είναι δυνατι θ ζνταξι ςασ ςτο Μθτρϊο εξωτερικϊν μελϊν κάποιου 
Ιδρφματοσ.   
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4 Μητρϊα 

 

Αφοφ το προφίλ ςασ εγκρικεί από το Γραφείο Αρωγισ, εμφανίηεται θ καρτζλα «Μθτρϊα» ςτο 
λογαριαςμό ςασ. Από τθν καρτζλα αυτι μπορείτε να ζχετε πρόςβαςθ ςτα Μθτρϊα των εςωτερικϊν και 
εξωτερικϊν μελϊν όλων των Ιδρυμάτων. 

 

Μπορείτε να αναηθτιςετε το Μθτρϊο που ςασ ενδιαφζρει χρθςιμοποιϊντασ τα φίλτρα αναηιτθςθσ 
Κδρυμα και Γνωςτικό Αντικείμενο.  

 

Επιλζγοντασ το κουμπί «Επιςκόπθςθ» μπορείτε να δείτε τα μζλθ του αντίςτοιχου Μθτρϊου.  
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Στθν οκόνθ που εμφανίηεται μπορείτε να δείτε για κακζνα από τα μζλθ του Μθτρϊου εάν είναι 
εςωτερικό ι εξωτερικό μζλοσ, το ονοματεπϊνυμό του, εάν είναι θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, τθ βακμίδα 
του, το οικείο του Κδρυμα/Ερευνθτικό κζντρο κακϊσ και το Γνωςτικό του Αντικείμενο. 

 

Σθμειϊνεται ότι κατά τθν ζνταξι ςασ ςτο Μθτρϊο εξωτερικϊν μελϊν κάποιου Ιδρφματοσ, ςασ 
αποςτζλλεται ενθμερωτικό e-mail, το οποίο ςασ πλθροφορεί για τα ςτοιχεία του Ιδρφματοσ το οποίο 
ςασ ςυμπεριζλαβε ςτο Μθτρϊο του. 
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Αντίςτοιχα, από τθ ςτιλθ «Είμαι μζλοσ» τθσ καρτζλασ «Μθτρϊα» μπορείτε να ενθμερϊνεςτε για τα 
μθτρϊα ςτα οποία ζχετε ςυμπεριλθφκεί. 
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5 Επιτροπζσ 

 

Αφοφ ενταχκείτε ςτο Μθτρϊο εξωτερικϊν μελϊν κάποιου Ιδρφματοσ, είναι δυνατι θ επιλογι ςασ ωσ 
τακτικό ι αναπλθρωματικό μζλοσ Επιτροπισ Επιλογισ. Στθν περίπτωςθ αυτι, ςασ αποςτζλλεται 
ενθμερωτικό e-mail με τα ςτοιχεία τθσ κζςθσ για τθν οποία οριςτικατε μζλοσ τθσ επιτροπισ επιλογισ.  

 

Αναλυτικά ςτοιχεία ςχετικά με τισ κζςεισ για τισ οποίεσ ζχετε οριςτεί μζλοσ των αντίςτοιχων επιτροπϊν 

επιλογισ μπορείτε να δείτε μζςα από το λογαριαςμό ςασ, από τθν καρτζλα «Επιτροπζσ». 
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Στθν οκόνθ που εμφανίηεται μπορείτε να δείτε ςυνοπτικά ςτοιχεία για τθ κζςθ (Κδρυμα, Τμιμα, 
Περιγραφι, Γνωςτικό Αντικείμενο, Φ.Ε.Κ., Ημερομθνία Ζναρξθσ και Λιξθσ Υποβολϊν, Κατάςταςθ 
κζςθσ). Πατϊντασ το ςφνδεςμο ςτθ ςτιλθ Θζςθ, μπορείτε να δείτε τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ κζςθσ 
(υποψιφιοι, μζλθ Επιτροπισ Επιλογισ, Αξιολογθτζσ, αρχεία που ζχει αναρτιςει ο Διαχειριςτισ 
Ιδρφματοσ, κλπ). Η καρτζλα αυτι ανανεϊνεται διαρκϊσ με νζα ςτοιχεία κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ πλιρωςθσ τθσ κζςθσ.  

Σθμείωςθ: Σε οριςμζνα ςθμεία υπάρχουν ςφνδεςμοι που οδθγοφν ςε επιπλζον πλθροφορίεσ ι αρχεία 
που αφοροφν ςτθ κζςθ. 

 

Συνοπτικά Στοιχεία Θζςησ 

 

 

Γενικά Στοιχεία Θζςησ και Λίςτα Υποψηφίων  
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Επιςκόπηςη Υποψηφιοτήτων 

 

 

Προβολή Επιτροπήσ 

 

 

Συνεδρίαςη τησ Επιτροπήσ για Αξιολογητζσ 

 

 



  

17 

 

Αξιολογήςεισ Αξιολογητϊν 

 

 

Διοριςμόσ 
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6 Αξιολογήςεισ 

 

Εφόςον ζχετε ενταχκεί ςτο Μθτρϊο εξωτερικϊν μελϊν κάποιου Ιδρφματοσ, είναι δυνατόσ ο οριςμόσ 
ςασ από τθν Επιτροπι Επιλογισ ωσ Αξιολογθτισ των Υποψθφίων για μία κζςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι, 
ςασ αποςτζλλεται ενθμερωτικό e-mail με τα ςτοιχεία τθσ κζςθσ για τθν οποία οριςτικατε αξιολογθτισ. 

 

Αναλυτικά ςτοιχεία ςχετικά με τισ κζςεισ για τισ οποίεσ ζχετε οριςτεί αξιολογθτισ των υποψθφίων 
μπορείτε να δείτε μζςα από το λογαριαςμό ςασ, από τθν καρτζλα «Αξιολογιςεισ». 
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Στθν οκόνθ που εμφανίηεται μπορείτε να δείτε, αντίςτοιχα με τθν καρτζλα «Επιτροπζσ», τα ςυνοπτικά 
ςτοιχεία για τθν εκάςτοτε κζςθ (Κδρυμα, Τμιμα, Περιγραφι, Γνωςτικό Αντικείμενο, Φ.Ε.Κ., Ημερομθνία 
Ζναρξθσ και Λιξθσ Υποβολϊν, Κατάςταςθ κζςθσ). Επιπρόςκετα, πατϊντασ το ςφνδεςμο ςτθ ςτιλθ 
Θζςθ, μπορείτε να δείτε τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ κζςθσ (υποψιφιοι, μζλθ Επιτροπισ Επιλογισ, 
Αξιολογθτζσ, αρχεία που ζχει αναρτιςει ο Διαχειριςτισ Ιδρφματοσ, κλπ). Η καρτζλα αυτι ανανεϊνεται 
διαρκϊσ με νζα ςτοιχεία κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ πλιρωςθσ τθσ κζςθσ.  

 


