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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης αιτήσεων για μεταπτυχιακό του 

τμήματος Εφαρμοσμένης πληροφορικής απευθύνεται τόσο στη γραμματεία 

του τμήματος όσο και σε αυτούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Σκοπός του συστήματος είναι να βοηθήσει και να 

επισπεύσει τη διαδικασία συγκέντρωσης αιτήσεων και επιλογής των 

κατάλληλων ατόμων για το μεταπτυχιακό. 

 Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε PHP εκδ. 5.2.1 & MySQL εκδ. 5.0.27 έτσι 

ώστε να είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου τόσο από τους υποψήφιους 

για το μεταπτυχιακό όσο και από τη γραμματεία του τμήματος.  

 Έγινε μεγάλη προσπάθεια το πρόγραμμα να είναι όσο το δυνατόν πιο 

φιλικό προς το χρήστη αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτερα λειτουργικό. Δόθηκε έτσι 

μεγάλη έμφαση στη δημιουργία ενός εύχρηστου περιβάλλοντος διαχείρισης το 

οποίο μπορεί να χειριστεί χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις 

πληροφορικής από τους διαχειριστές. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο θα προσδιοριστούν όλες οι απαιτήσεις του 

διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων για μεταπτυχιακό με όσο το 

δυνατόν πιο σαφή και κατανοητό τρόπο. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει μία γενική περιγραφή του συστήματος 

και θα περιγραφούν με λόγια οι κύριες λειτουργίες που θα έχουν στη διάθεση 

τους οι επισκέπτες, οι χρήστες και οι διαχειριστές του συστήματος. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία εκτενέστερη περιγραφή των λειτουργιών 

των διαφόρων επιπέδων χρηστών και περιγράφονται με λόγια ο τρόπος 

λειτουργίας αυτών. Για κάθε διαδικασία αναφέρεται τι απαιτείται ως είσοδος 

από το σύστημα σε τι είδους επεξεργασία υφίσταται και ποια είναι η έξοδος 

που παράγεται. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ο καθορισμός του τρόπου σχεδίασης του 

Διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων για Μεταπτυχιακό. 
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 Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η αποσύνθεση του Διαδικτυακού 

Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων για Μεταπτυχιακό σε επιμέρους οντότητες. 

Δίνεται και μία μικρή περιγραφή σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει η 

οντότητα στο σύστημα 

 Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται η βάση δεδομένων και αναλύονται 

όλοι οι πίνακες της βάσης που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του 

συστήματος. Επίσης, αναλύονται τα επιμέρους στοιχεία των πινάκων και 

δίνεται μία μικρή περιγραφή για τη λειτουργία τους. 

 Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σχέδια των μονάδων που 

χρησιμοποιούνται στο σύστημα ανά κατηγορία χρηστών. Παρουσιάζεται μία 

μικρή περιγραφή της λειτουργίας τους καθώς επίσης και ο τρόπος που 

λειτουργεί και η αλληλεπίδραση της μονάδας με το χρήστη. 

 Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σχέδια των διαπροσωπειών 

του συστήματος ανά κατηγορία χρηστών. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται μία μικρή 

περιγραφή τους, τι δέχονται σαν είσοδο, τι βγάζουν σαν έξοδο και με ποιες 

άλλες διαπροσωπείες επικοινωνούν. 

 Στο ένατο κεφάλαιο παρέχεται ένα εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος 

όπου με τη χρήση εικόνων γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί ο τρόπος 

λειτουργίας του και να εκμεταλλευτούν όλες οι δυνατότητες που παρέχονται 

από το σύστημα. 

 Τέλος, στα παραρτήματα παρέχονται τα διαγράμματα περιπτώσεων 

χρήσης, το διάγραμμα οντοτήτων, οι πίνακες ιχνηλάτισης και το αρχείο 

δημιουργίας της βάσης δεδομένων του συστήματος. 
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9. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 

 Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης αιτήσεων για μεταπτυχιακό 

δημιουργήθηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει της ανάγκες της διαδικασίας 

επιλογής υποψήφιων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Στόχος του 

προγράμματος είναι να διευκολύνει και να επισπεύσει τις διαδικασίες τόσο 

στην πλευρά της γραμματείας όσο και στην πλευρά των υποψηφίων. Κύριο 

χαρακτηριστικό του συστήματος ιδιαίτερα όσον αφορά τους υποψηφίους είναι 

η απλότητα και η ευκολία της χρήσης του. 

 Το σύστημα αυτό δεν απευθύνεται σε ευρύ κοινό παρά μόνο σε 

αυτούς που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή για το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα.  

 Παρακάτω δίνονται τα εγχειρίδια χρήσης του προγράμματος έτσι 

ώστε να γίνουν γνωστές όλες οι λειτουργίες του και να εκμεταλλεύονται στο 

έπακρο τόσο από τη γραμματεία όσο και από τους χρήστες του συστήματος. 

 

9.1 Περιγραφή περιεχομένων εγχειριδίων χρήσης 

 Η παρουσίαση της λειτουργίας του συστήματος θα γίνει με πολύ 

απλό τρόπο έτσι ώστε να είναι κατανοητή από όλους όσους διαθέτουν 

κάποιες βασικές γνώσεις υπολογιστών και internet. 

 Η παρουσίαση θα γίνεται με τη βοήθεια εικόνων όπου θα 

παρουσιάζονται οι διάφορες λειτουργίες που θα περιγράφονται.  

 Τα μέρη στα οποία χωρίζεται το εγχειρίδιο είναι τα εξής: 

Βασική οθόνη: Όπου περιγράφεται η βασική οθόνη που εμφανίζεται όταν 

θέτουμε σε λειτουργία το σύστημα. 

Εγχειρίδιο χρήσης για τον επισκέπτη: Όπου περιγράφονται οι κύριες 

οθόνες του συστήματος που είναι ορατές σε ένα επισκέπτη του συστήματος 

και δεν έχει εισέλθει ως χρήστης στο σύστημα. 
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Εγχειρίδιο χρήσης για το χρήστη: Όπου περιγράφονται οι δυνατότητες που 

έχει ένας χρήστης από τη στιγμή που θα εγγραφεί στο σύστημα. 

Εγχειρίδιο χρήσης για το διαχειριστή: Οι λειτουργίες που μπορεί να 

εκτελέσει ένας διαχειριστής μέσα από το μενού διαχείρισης καθώς και οι 

οθόνες που εμφανίζονται σε αυτόν. 

 

9.2 Βασική οθόνη 

Η οθόνη που εμφανίζεται όταν κάποιος εισέρχεται στο σύστημα είναι η 

παρακάτω: 

 

Στα αριστερά της βασικής οθόνης εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο 

μπορεί κάποιος που είναι χρήστης να εισάγει τα στοιχεία του και ένα μενού 

μέσω του οποίου γίνεται η πλοήγηση μέσα στο σύστημα. Επίσης ένας 

επισκέπτης του συστήματος μπορεί να ενημερώνεται μέχρι πότε μπορεί να 

υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του. 

 

 

 

Ενημέρωση του επισκέπτη 
σχετικά με την προθεσμία 

υποβολής αιτήσεων 
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9.3 Εγχειρίδιο χρήσης για τον επισκέπτη 

Η φόρμα της αίτησης 

Ο επισκέπτης την πρώτη οθόνη που θα αντικρίσει όταν εισέλθει στο σύστημα 

θα είναι η βασική οθόνη. Για να μπορέσει να συμμετάσχει στη διαδικασία 

υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσου του συστήματος πρέπει να πάει από 

το μενού που βρίσκεται στα αριστερά του στο κουμπί δημιουργία αίτησης. Η 

οθόνη που θα του εμφανιστεί είναι η παρακάτω: 

 

Προσωπικά στοιχεία 
υποψηφίου 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Στοιχεία για το 
μεταπτυχιακό 

Εικόνα επιβεβαίωσης. Ο 
επισκέπτης πρέπει να εισάγει 
τα γράμματα που βλέπει στο 

διπλανό πλαίσιο 
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 Στη φόρμα που εμφανίζεται ο χρήστης πρέπει να εισάγει τα στοιχεία 

του απαραίτητα σε όλα τα πεδία που εμφανίζονται με *. Το πρώτο κομμάτι της 

φόρμας αποτελεί τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου. Το δεύτερο κομμάτι 

αποτελεί τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου. Ενώ το τρίτο και πιο 

σημαντικό κομμάτι της φόρμας είναι τα στοιχεία που αφορούν το 

μεταπτυχιακό. Τέλος, ο επισκέπτης πρέπει να εισάγει ένα email επικοινωνίας, 

ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης για να εγγραφεί στο σύστημα. 

 Ο επισκέπτης εισάγει τα στοιχεία και πατάει στο κουμπί υποβολή αν 

όλα τα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης είναι σωστά τότε το σύστημα εμφανίζει 

την ακόλουθη εικόνα και τον προτρέπει μέσω ενός συνδέσμου να μεταβεί 

στην κεντρική σελίδα. 

 

 Αντίθετα, αν ο χρήστης έχει κάνει κάποιο λάθος στην αίτησή του το 

σύστημα εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα και τον προτρέπει μέσω συνδέσμου 

να επιστρέψει στη φόρμα και να διορθώσει τα λάθη του. 

 

 Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει την υποβολή της αίτησης με επιτυχία 

θα δεχθεί αυτόματα email στο email επικοινωνίας που δήλωσε με σχετικές 

πληροφορίες για το σύστημα. 

 

Πληροφορίες 

 Στη σελίδα αυτή παρέχονται κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με 
το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η σελίδα που βλέπει ο χρήστης όταν πατήσει 
στο κουμπί πληροφορίες φαίνεται παρακάτω.  
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Επικοινωνία 

Μέσω αυτής της σελίδα ο επισκέπτης ή ο χρήστης μπορεί να βρει τα στοιχεία 

που χρειάζεται για να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του τμήματος. Η σελίδα 

που εμφανίζεται είναι η παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 



Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων για Μεταπτυχιακό – Παπαδόπουλος Δημήτριος 
 

 
95 

9.4 Εγχειρίδιο χρήσης για τον χρήστη 

Είσοδος χρήστη 

 Με τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο χρήστης μπορεί πλέον να 

συνδεθεί στο σύστημα. Τα στοιχεία αυτά τα εισάγει στο τμήμα στα αριστερά 

του συστήματος που έχει τίτλο είσοδο χρήστη. 

 

Αν ο χρήστης πληκτρολογήσει λάθος όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης 

τότε εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. 

 

Αν ο χρήστης πληκτρολογήσει τα στοιχεία του σωστά τότε εμφανίζεται το 

ακόλουθο μήνυμα. 

 

 

Αρχική σελίδα 

Η αρχική σελίδα που αντικρίζει ο χρήστης όταν συνδέεται στο σύστημα 
είναι όμοια με αυτή που αντικρίζει και ο απλός επισκέπτης εκτός από κάποιες 
μικρές διαφορές που διευκρινίζονται στην παρακάτω. 

Εδώ ο χρήστης πληκτρολογεί 
το όνομα χρήστη 

Εδώ ο χρήστης πληκτρολογεί 
τον κωδικό πρόσβασης 
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Προβολή κατάστασης 

 Ο χρήστης αφού έχει υποβάλει την αίτηση του μπορεί να 
παρακολουθεί την πορεία της αίτησης του. Κατά τη διάρκεια της πρώτης 
φάσης εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 

 

 Όταν ολοκληρωθεί η πρώτη φάση και η αίτηση του χρήστη βρίσκεται 
στη δεύτερη φάση τότε αν ο χρήστης έχει περάσει με επιτυχία από τη πρώτη 
φάση εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα. 

 

Ή αντίθετα αν έχει απορριφθεί από το σύστημα τότε εμφανίζεται το ακόλουθο 
μήνυμα. 

Εμφανίζεται το όνομα του 
χρήστη σε μορφή συνδέσμου 
όπου αν κάνει κλικ ο χρήστης 

θα αποσυνδεθεί από το 
σύστημα 

Εξαφανίζεται από το μενού το κουμπί 
δημιουργία αίτησης και εμφανίζονται δύο 
νέα μενού που θα αναλυθούν παρακάτω. 

Αν η γραμματεία έχει προσθέσει κάποια 
ανακοίνωση στον υποψήφιο τότε αυτή 

εμφανίζεται στην κεντρική σελίδα 
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Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερη φάση θα εμφανιστεί η λίστα με 
τη θέση σας σύμφωνα με τη βαθμολογία σας στο μεταπτυχιακό. Η λίστα 
εμφανίζεται ταξινομημένη από την καλύτερη προς τη χειρότερη αίτηση.  

 

 Το όνομα του χρήστη εμφανίζεται στη θέση στην οποία βρίσκεται 
σύμφωνα με τη βαθμολογία του και σκιαγραφείται με πράσινο χρώμα. Η λίστα 
που εμφανίζεται είναι της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο χρήστης. Αν ο 
χρήστης είναι κάτω από τους 20 πρώτους τότε το όνομα του εμφανίζεται με 
κόκκινο χρώμα. 

 Όταν ολοκληρωθεί και η τρίτη και η τελευταία φάση του μεταπτυχιακού 
εμφανίζεται η τελική λίστα του μεταπτυχιακού η οποία είναι παρόμοια με την 
προηγούμενη απλά έχουν συνυπολογιστεί στον προηγούμενο βαθμό και ο 
βαθμός της συνέντευξης και η βαθμολογία για την επαγγελματική εμπειρία και 
τις επιστημονικές δημοσιεύσεις. Η εικόνα που εμφανίζεται στο χρήστη είναι 
παρακάτω. 

 

Αυτή είναι η τελική βαθμολογία αν ο χρήστης βρίσκεται μέσα στους είκοσι 
πρώτους τότε γνωρίζει ότι έχει επιλεχθεί για το μεταπτυχιακό. 
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Επεξεργασία αίτησης 

Ο χρήστης μπορεί να αλλάζει τα στοιχεία της αίτησή του για το μεταπτυχιακό. 
Το δικαίωμα αυτό το χάνει όταν η γραμματεία επιβεβαιώσει τα στοιχεία του. Η 
σελίδα που εμφανίζεται στο χρήστη όσο μπορεί ακόμα να αλλάξει τα στοιχεία 
του είναι η εξής. 

 

 

 

 

Όταν η αίτηση ελεγχθεί και ο χρήστης δεν μπορεί πλέον να αλλάζει τα 
στοιχεία της αίτησής του τότε εμφανίζεται αντί για την παραπάνω φόρμα το 
ακόλουθο μήνυμα. 
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Επεξεργασία προφίλ 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται το προφίλ του καθ’ όλη την 
πορεία της αίτησης του. Η φόρμα μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να 
αλλάξει τα προσωπικά του στοιχεία φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Η σελίδα πληροφορίες και επικοινωνία είναι ακριβώς ίδιες με αυτές που 
εμφανίζονται στον απλό επισκέπτη. 

 

 

 

 

 

 

Αν ο χρήστης δεν 
πληκτρολογήσει κάποιον κωδικό 

στο πεδίο νέος κωδικός 
πρόσβασης τότε παραμένει ο 

παλιός κωδικός πρόσβασης που 
είχε. 
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9.5 Εγχειρίδιο χρήσης για το διαχειριστή 

Είσοδος διαχειριστή 

 

 

Αν ο διαχειριστής πληκτρολογήσει λάθος όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης 

τότε εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. 

 

Αν ο διαχειριστής πληκτρολογήσει τα στοιχεία του σωστά τότε εμφανίζεται το 

ακόλουθο μήνυμα. 

 

 

Αρχική σελίδα διαχείρισης 

Η αρχική σελίδα διαχείρισης παρουσιάζει κάποιες γενικές πληροφορίες, 
αναφέρει πόσες αιτήσεις υπάρχουν στο σύστημα, πόσες έχουν ελεγχθεί και 
πόσες όχι. Η αρχική σελίδα παρουσιάζεται παρακάτω. 

Εδώ ο διαχειριστής 
πληκτρολογεί το όνομα 

χρήστη 

Εδώ ο διαχειριστή 
πληκτρολογεί τον κωδικό 

πρόσβασης 
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Προβολή αιτήσεων 

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται όλες οι αιτήσεις του μεταπτυχιακού. Ο 
διαχειριστής μπορεί να εκτελέσει διάφορες ενέργειες όπως προβολή των 
στοιχείων της αίτησης, επεξεργασία των στοιχείων της αίτησης και διαγραφή 
της αίτησης. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια εργαλεία που 
αναλύονται στην παρακάτω εικόνα για να βρει ευκολότερα την αίτηση που τον 
ενδιαφέρει. 

 

 

Ο διαχειριστής χρησιμοποιώντας την 
αναζήτηση μπορεί να βρει πολύ εύκολα 

την αίτηση που τον ενδιαφέρει δίνοντας ως 
κλειδί κάποιο από τα στοιχεία της αίτησης 

Με τα εργαλεία αυτά ο διαχειριστής μπορεί 
να προβάλει ή να επεξεργαστεί τα στοιχεία 

της αίτησης και ακόμα μπορεί να 
διαγράψει κάποια αίτηση στέλνοντας την 

στον κάδο ανακύκλωσης 

Με τα κόκκινα βελάκια ο 
διαχειριστής μπορεί να ορίσει την 
ταξινόμηση των αιτήσεων με 
βάση κάποιο στοιχεία καθώς 

επίσης και το είδος της 
ταξινόμησης 

Ο διαχειριστής επιλέγοντας αυτό τον 
σύνδεσμο έχει τη δυνατότητα να προβάλει 
τη λίστα των αιτήσεων που έχουν γίνει στο 

σύστημα 

Όταν εμφανίζεται με κόκκινα 
γράμματα η λέξη 

εκκρεμότητες σημαίνει ότι ο 
διαχειριστής δεν έχει 

βαθμολογήσει ακόμα τη 
συνέντευξη του υποψηφίου  
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Αν ο διαχειριστής επιλέξει το σύνδεσμο Λίστα αιτήσεων με την κατεύθυνση 
που επιθυμεί τότε εμφανίζεται η σελίδα που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  

 

 

 

Σε αυτή τη σελίδα ο διαχειριστής παρακολουθεί συγκεντρωτικά όλα τα 
στοιχεία των αιτήσεων καθώς και τη μοριοδότηση των διάφορων προσόντων 
των υποψηφίων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσω αυτού του συνδέσμου ο 
διαχειριστής μπορεί να μεταβεί 

στη σελίδα όπου οι λίστα 
εμφανίζεται σε μορφή φιλική 

προς εκτύπωση 
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Αν ο χρήστης επιλέξει το σύνδεσμο προβολή που βρίσκεται στα αριστερά της 
κάθε αίτησης ο χρήστης μεταβαίνει στην ακόλουθη σελίδα όπου εμφανίζονται 
όλα τα στοιχεία της αίτησης. 

 

 

 

 

 

Στην σελίδα της προβολής αιτήσεων αν ο χρήστης επιλέξει αντί για την 
προβολή της αίτησης την επεξεργασία της τότε θα εμφανιστεί η παρακάτω 
εικόνα όπου μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία της αίτησης. 

Πατώντας στο κουμπί εκτύπωση η αίτηση 
γίνεται σε μορφή φιλική προς εκτύπωση 
και ενεργοποιείται το παράθυρο των 

εκτυπωτών έτσι ώστε ο διαχειριστής να 
τυπώσει την αίτηση 
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Ανακοίνωση στο φοιτητή ότι η αίτηση δεν 
έχει ακόμα ελεγχθεί από τη γραμματεία 

Ο διαχειριστής εισάγει τη 
βαθμολογία για την 

εμπειρία/δημοσιεύσεις κτλ και την 
βαθμολογία από τη συνέντευξη 

Ο διαχειριστής μπορεί να αλλάζει 
το όνομα χρήστη του υποψηφίου 

καθώς και τον κωδικό 
πρόσβασης του. 

Ο διαχειριστής μπορεί να επιβεβαιώσει τα στοιχεία της αίτησης 
κάνοντας κλικ στο κουτάκι στο συγκεκριμένο πλαίσιο 
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Κάνοντας κλικ στο κουμπί υποβολή ο διαχειριστής μεταβαίνει στη σελίδα 
επιβεβαίωσης όπου αν έχει δώσει σωστά στοιχεία εμφανίζεται το παρακάτω 
μήνυμα. 

 

Όταν όμως ο διαχειριστής έχει κάνει κάποια λανθασμένη ενέργεια τότε θα 
εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα ή κάποιο πολύ παρόμοιο. 

 

 

Τέλος, στη σελίδα της προβολής αιτήσεων αν ο χρήστης επιλέξει αντί για την 
προβολή της αίτησης ή την επεξεργασία της το σύνδεσμο διαγραφή τότε θα 
εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα όπου θα του ζητάει επιβεβαίωση για τη 
διαγραφή της συγκεκριμένης αίτησης 

 

 

Μήνυμα επιβεβαίωσης διαγραφής 

 

 

Γενική διαχείριση 

Μέσω αυτή της σελίδα ο διαχειριστής μπορεί να εκτελεί τις 
περισσότερες λειτουργίες που είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του 

Αν διαχειριστής πατήσει στο σύνδεσμο «ναι» τότε η αίτηση 
διαγράφεται και εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης που 

εμφανίζεται παρακάτω αντίθετα αν ο διαχειριστής επιλέξει το 
«όχι» τότε επιστρέφει στη σελίδα προβολή αιτήσεων 
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συστήματος. Η σελίδα που εμφανίζεται στο διαχειριστή εμφανίζεται 
παρακάτω. 

 

 

 

Ο διαχειριστής επιλέγοντας κάποια από τα παραπάνω κουμπιά εκτελεί όποια 
λειτουργία επιθυμεί. Η κάθε λειτουργία θα αναλυθεί παρακάτω λεπτομερώς. 

 

Διαχείριση χρηστών 

Μέσω αυτής της λειτουργίας ο διαχειριστής μπορεί να προσθέτει νέους 
διαχειριστές και να επεξεργάζεται τα στοιχεία ήδη υπαρχόντων διαχειριστών ή 
ακόμα και να διαγράψει κάποιον διαχειριστή. Η σελίδα που εμφανίζεται στο 
χρήστη φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Από το παραπάνω μενού ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει από 
το όμορφο γραφικό περιβάλλον ποια λειτουργία θέλει να 
εκτελέσει απλά κάνοντας κλικ πάνω στο κατάλληλο κουμπί 

Πατώντας στο σύνδεσμο «Προσθήκη νέου 
διαχειριστή» ο διαχειριστής μπορεί να 
δημιουργήσει ένα νέο διαχειριστή
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Πατώντας ο διαχειριστής πάνω στο σύνδεσμο «Προσθήκη νέου διαχειριστή» 
εμφανίζεται η σελίδα που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα όπου μπορεί να 
εισάγει τα στοιχεία ενός νέου διαχειριστή. 

 

Αν ο διαχειριστής επιλέξει από τη σελίδα διαχείρισης χρηστών για κάποιο 
χρήστη του κουμπί επεξεργασία τότε θα εμφανιστεί η ακόλουθη σελίδα.  

 

Όπου μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία ενός διαχειριστή και να τα 
μεταβάλλει. 

Τέλος, αν ο διαχειριστής επιλέξει από τη σελίδα διαχείρισης χρηστών για 
κάποιο χρήστη του κουμπί διαγραφή τότε θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα 
επιβεβαίωσης. 

 

 

 

Αν διαχειριστής πατήσει στο «ναι» ο 
διαχειριστής διαγράφεται αν όμως 

πατήσει στο «όχι» τότε επιστρέφει στη 
σελίδα διαχείρισης χρηστών
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Διαχείριση ημερομηνιών 

Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει τις προθεσμίες υποβολής 
ηλεκτρονικών αιτήσεων και υποβολής δικαιολογητικών στη γραμματεία. Η 
σελίδα μέσω της οποίας μπορεί να εκτελέσει αυτές τις ενέργειες εμφανίζεται 
παρακάτω. 

 

  

 

 

Ο διαχειριστής επιλέγει την ημερομηνία που επιθυμεί και πατάει στο κουμπί 
υποβολή όπου εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της ενέργειας του. 

 

Διαχείριση φάσεων 

 Ο διαχειριστής μπορεί να ορίζει πότε το σύστημα θα μεταβεί από 
τη μία φάση στην επόμενη. Αυτό μπορεί να το πετύχει μέσω της διαχείρισης 
φάσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της διαχείρισης φάσεων 
είναι η επιβεβαίωση του ελέγχου όλων των αιτήσεων. Αν δεν έχουν ελεγχθεί 
όλες οι αιτήσεις εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα. 

 

Αν έχουν ελεγχθεί όλες οι αιτήσεις τότε εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα στο 
διαχειριστή. 

Αν έχουν οριστεί από ποιο πριν οι 
ημερομηνίες τότε αυτές εμφανίζονται στις 
παραπάνω λίστες και ο διαχειριστής 
μπορεί να αλλάξει αν το επιθυμεί τις 

ημερομηνίες αυτές 
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Όταν ο χρήστης επιλέξει την επιθυμητή ενέργεια πατάει στο κουμπί υποβολή 
και εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης που τον διαβεβαιώνει ότι η ενέργεια 
εκτελέστηκε σωστά. 

 

Ολοκλήρωση κύκλου εργασιών 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής υποψηφίων ο διαχειριστής 
έχει τη δυνατότητα μέσω αυτής της λειτουργίας να επαναφέρει το σύστημα 
στην αρχική του κατάσταση. Όταν πατήσει πάνω στο σύνδεσμο 
«Ολοκλήρωση κύκλου εργασιών» τότε εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα 
προειδοποίησης όπου αν κάποιος πατήσει πάνω στο σύνδεσμο «ναι» τότε 
ολοκληρώνεται η διαδικασία και εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης. Αν 
πατήσει στο «όχι» επιστρέφει στη γενική διαχείριση. 

Ο διαχειριστής τσεκάρει το κουτάκι αν 
επιθυμεί να γίνει η έναρξη της δεύτερης 

φάσης 

Ο διαχειριστής τσεκάρει το κουτάκι αν 
επιθυμεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία 

και να εμφανιστεί η τελική λίστα 
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Διαχείριση Πανεπιστημίων 

 Ο διαχειριστής μπορεί να εισάγει, να τροποποιεί και να διαγράφει 
πανεπιστήμια από το σύστημα. Τη δυνατότητα αυτή την αποκτά μέσα από τη 
διαχείριση πανεπιστημίων. Όταν ο χρήστης πατήσει πάνω στο σύνδεσμο 
«Διαχείριση Πανεπιστημίων» εμφανίζεται η σελίδα που φαίνεται παρακάτω. 

 

 

 

 

Αν ο διαχειριστής πατήσει πάνω στο σύνδεσμο «Προσθήκη νέου 
Πανεπιστημίου» εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα. 

 

Πατώντας πάνω σε αυτόν το σύνδεσμο ο 
διαχειριστής μπορεί να μεταβεί στη 

σελίδα που του δίνει τη δυνατότητα να 
εισάγει ένα νέο πανεπιστήμιο 

Μέσω αυτών των συνδέσμων ο 
διαχειριστής μπορεί να επεξεργαστεί ή να 

διαγράψει κάποιο πανεπιστήμιο 
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Όπου ο διαχειριστή πληκτρολογεί το όνομα του Πανεπιστημίου και πατάει στο 
κουμπί υποβολή.  

Αν ο χρήστης από τη σελίδα διαχείριση Πανεπιστημίου πατήσει σε κάποιο 
πανεπιστήμιο στο σύνδεσμο Επεξεργασία εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα. 

 

Όπου ο διαχειριστής κάνει τις αλλαγές που θέλει και πατάει στο κουμπί 
υποβολή. 

 

Αν πατήσει στο σύνδεσμο ναι τότε η διαδικασία ολοκληρώνεται αν πατήσει 
στο σύνδεσμο όχι τότε επιστρέφει στη διαχείριση των πανεπιστημίων. 

 

Διαχείριση σχολών  

 Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να εισάγει μία νέα σχολή στο 
σύστημα, να επεξεργάζεται ήδη υπάρχουσες και να διαγράφει κάποια αν το 
επιθυμεί. Η διαχείριση των σχολών γίνεται μέσω της σελίδας που φαίνεται 
παρακάτω. 
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Πατώντας στο σύνδεσμο «Προσθήκη νέας σχολής» εμφανίζεται η παρακάτω 
σελίδα. 

 

Ο διαχειριστής επιλέγει το Πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκει η σχολή, 
πληκτρολογεί το όνομα της σχολής και επιλέγει το δείκτη συνάφειας της 
σχολής με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Για να ολοκληρώσει τη διαδικασία 
πατάει στο κουμπί υποβολή. Αν έχει εισάγει τα στοιχεία σωστά τότε 
εμφανίζεται μήνυμα ολοκλήρωσης σωστής καταχώρησης. Αν κάποιο στοιχείο 
είναι λάθος τότε εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος. 

 

Αν ο διαχειριστής επιλέξει το σύνδεσμο επεξεργασία από κάποια σχολή τότε 
εμφανίζεται η σελίδα που φαίνεται παρακάτω. 
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Ο διαχειριστής επιλέγει το στοιχείο ή τα στοιχεία που θέλει να αλλάξει και 
πατάει στο κουμπί υποβολή. 

Ο διαχειριστής μπορεί να διαγράψει κάποια σχολή πατώντας στο σύνδεσμο 
διαγραφή στην αίτηση που επιθυμεί. Η σελίδα που εμφανίζεται φαίνεται 
παρακάτω. 

 

Πατώντας στο σύνδεσμο «Ναι» τότε η σχολή διαγράφεται αντίθετα αν ο 
διαχειριστής πατήσει στο σύνδεσμο «Όχι» επιστρέφει στη διαχείριση Σχολών. 

 

Προβολή λίστας εξειδίκευσης συστημάτων υπολογιστών 

Ο διαχειριστής μπορεί να παρακολουθεί τη λίστα των υποψηφίων 
ανάλογα με τη βαθμολογία τους μέσω της λειτουργίας προβολή λίστας. Η 
σελίδα που εμφανίζεται στο χρήστη φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Προβολή λίστας εξειδίκευσης επιχειρηματικής πληροφορικής 

Είναι ακριβώς η ίδια λειτουργία με την προβολή λίστας εξειδίκευσης 
συστημάτων υπολογιστών με μόνη διαφορά ότι η λίστα αποτελείται με 
υποψηφίους από τη κατεύθυνση επιχειρηματικής πληροφορικής. 

 

Αποστολή μαζικών email 

 Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να στέλνει μαζικά email στους 
υποψήφιους του μεταπτυχιακού. Η λειτουργία αυτή εμφανίζεται στη σελίδα 
που παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

Όταν ο διαχειριστής εισάγει το θέμα και το κείμενο προς αποστολή και 
ακολούθως πατάει στο κουμπί Αποστολή μηνύματος. Αν η διαδικασία 
ολοκληρωθεί επιτυχώς τότε εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας. 

 

Κάδος ανακύκλωσης 

Μέσω αυτής της λειτουργίας ο διαχειριστής μπορεί να προβάλει μία 
διαγραμμένη αίτηση, να επαναφέρει μία διαγραμμένη αίτηση στο σύστημα και 
να διαγράψει μία αίτηση οριστικά από το σύστημα. Η συγκεκριμένη λειτουργία 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

Εδώ ο διαχειριστής εισάγει το 
θέμα του email που θα σταλεί. 

Εδώ ο διαχειριστής εισάγει το 
κείμενο που θα σταλεί μαζικά 
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Αν ο διαχειριστής επιλέξει την προβολή της διαγραμμένης αίτησης θα 
εμφανιστεί η ίδια σελίδα που εμφανίζεται όταν πατάει στο σύνδεσμο Προβολή 
της λειτουργίας «Προβολή αιτήσεων». 

Αν ο διαχειριστής επιλέξει το σύνδεσμο επαναφορά για κάποια αίτηση τότε η 
αίτηση επαναφέρεται στο σύστημα, στέλνεται email στον υποψήφιο του 
οποίου η αίτηση επαναφέρθηκε στο σύστημα για να τον ενημερώσει και για να 
του δώσει το όνομα χρήστη το οποίο είναι το ίδιο με αυτό που είχε πριν τη 
διαγραφή και με ένα τυχαίο κωδικό πρόσβασης. Όταν η διαδικασία 
ολοκληρωθεί εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της ολοκλήρωσης της 
λειτουργίας που φαίνεται παρακάτω. 

 

 

Ιστορικό 

Ο διαχειριστής μπορεί να παρακολουθεί ένα ιστορικό των τελευταίων 150 
κινήσεων που έχουν γίνει στο σύστημα ή τις κινήσεις που συμφωνούν με το 

Ο διαχειριστής χρησιμοποιώντας την αναζήτηση 
μπορεί να βρει πολύ εύκολα την διαγραμμένη 
αίτηση που τον ενδιαφέρει δίνοντας ως κλειδί 

κάποιο από τα στοιχεία της αίτησης 

Με τα εργαλεία αυτά ο διαχειριστής μπορεί 
να προβάλει να επαναφέρει μία αίτηση ή 
ακόμα και να τη διαγράψει οριστικά από το 

σύστημα.  

Με τα κόκκινα βελάκια ο 
διαχειριστής μπορεί να ορίσει την 
ταξινόμηση των αιτήσεων με 
βάση κάποιο στοιχεία καθώς 

επίσης και το είδος της 
ταξινόμησης 
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κλειδί αναζήτησης που έχει εισάγει ο διαχειριστής. Η σελίδα που εμφανίζεται 
στο διαχειριστή περιγράφεται στην παρακάτω εικόνα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο διαχειριστής χρησιμοποιώντας την αναζήτηση 
μπορεί να βρει πολύ εύκολα την κίνηση που 

επιθυμεί. 

Με τα κόκκινα βελάκια ο 
διαχειριστής μπορεί να ορίσει την 

ταξινόμηση των κινήσεων 
ανάλογα με το στοιχείο που 

επιθυμεί. 
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