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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Η πληροφορική αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κοµµάτι της σύγχρονης κοινωνίας, 

διευκολύνοντας την αλληλεπίδραση των µελών της και την περάτωση ενεργειών που 

παλαιότερα χρειάζονταν αρκετό κόπο και χρόνο. Η εποχή όπου η καθηµερινότητά µας δεν 

εξαρτιόταν από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα κινητά και το διαδίκτυο φαντάζει τόσο 

µακρινή, ξεχνώντας ότι η πρόσβαση των καταναλωτών σε κινητά τηλέφωνα ήταν αρκετά 

περιορισµένη λόγω κόστους και διαθεσιµότητας κατά την δεκαετία του 1990, µόλις δύο 

δεκαετίες πριν. Εποµένως, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η πληροφορική έχει αναπτυχθεί 

µε γρήγορους ρυθµούς τις δύο τελευταίες δεκαετίες. 

Τα µέλη της ακαδηµαϊκής και επιστηµονικής κοινότητας αποτέλεσαν τον ακρογωνιαίο λίθο 

της ανάπτυξης της πληροφορικής. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, όχι µόνο να έχουν καταλάβει τα 

οφέλη της και να είναι εξοικειωµένα µε τις σύγχρονες εφαρµογές της, αλλά και να 

εφευρίσκουν ολοένα και περισσότερους τρόπους για να την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση 

της σε όλο το φάσµα της καθηµερινότητας µας. To ηλεκτρονικό εµπόριο, η βιοπληροφορική 

και η τεχνητή νοηµοσύνη είναι µόνο µερικά παραδείγµατα από την πληθώρα των 

επιστηµονικών πεδίων της πληροφορικής που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια. 

Παράλληλα, η επικοινωνία µε τα αγαπηµένα µας πρόσωπα έγινε πιο γρήγορη µε τη βοήθεια 

των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και η ψυχαγωγία µας πήρε άλλη διάσταση µέσω των 

πολυάριθµων εφαρµογών της πληροφορικής στα πολυµέσα.  

Μέσα σε όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται από τις νέες εφαρµογές της πληροφορικής 

συµπεριλαµβάνονται και οι υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί για την διευκόλυνση της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν 

υπηρεσίες και πλατφόρµες πληροφορικής προκειµένου η διδασκαλία των µαθηµάτων τους να 

γίνει και πιο ενδιαφέρουσα αλλά και πιο εύκολη. Τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα µπορούν 

πλέον να παρέχουν στους φοιτητές υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραµµατείας για την δήλωση 

µαθηµάτων, την υποβολή αιτήσεων, την διανοµή συγγραµµάτων αλλά και για πολλές άλλες 

καθηµερινές τους δραστηριότητες.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Κατά την εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας θα δηµιουργηθεί ένας 

ολοκληρωµένος ηλεκτρονικός διαδικτυακός οδηγός χρήσης για όλες τις βασικές 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες του τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου, το οποίο 

υπάγεται στο ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδος. Οι ηλεκτρονικές αυτές υπηρεσίες παρέχονται από το 

τµήµα για την διευκόλυνση των φοιτητών σε διάφορους τοµείς της ακαδηµαϊκής τους 

δραστηριότητας.  

Ο ηλεκτρονικός οδηγός εµπεριέχει οδηγίες χρήσης για τις πιο σηµαντικές δυνατότητες που 

υποστηρίζουν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του τµήµατος µε τις οποίες θα ασχοληθούµε και θα 

κατηγοριοποιηµένες σε οµάδες παρόµοιων λειτουργιών. Η δήλωση µαθηµάτων και 

συγγραµµάτων, η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό κάθε µαθήµατος και η υποβολή 

αιτήσεων στην γραµµατεία είναι µερικές από τις δυνατότητες που όπως θα δούµε παρέχονται 

ηλεκτρονικά το τµήµα µας.  

Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι ενηµέρωση των πρωτοετών φοιτητών για τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται από το τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και η 

εξοικείωσή τους µε τις βασικές λειτουργίες αυτών των υπηρεσιών. Παράλληλα, οι 

παλαιότεροι φοιτητές του τµήµατος έχουν την ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν αυτόν τον 

οδηγό για να ανακαλύψουν δυνατότητες και λειτουργίες που ίσως να τους διέφευγαν 

προηγουµένως.  

Μέσα από την παρουσίαση αναλυτικών βηµάτων και παραδειγµάτων, οι φοιτητές του 

τµήµατος θα µπορούν να κατανοήσουν τις βασικές λειτουργίες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

που παρέχονται από το τµήµα µας. Υπήρξε προσπάθεια για να γίνει αυτός ο οδηγός όσο πιο 

απλός και κατανοητός γίνεται. Η παρουσίαση του οπτικοακουστικού υλικού που συνοδεύει 

το κείµενο του οδηγού είναι ένα σηµαντικό βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού 

διαδικτυακού οδηγού χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται από το τµήµα 

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων Μεσολογγίου. Ο οδηγός θα δηµιουργηθεί έτσι ώστε να παρέχει 

στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις δυνατότητες του παρέχονται από τα 

ηλεκτρονικά εργαλεία του τµήµατος.  

Ο ηλεκτρονικός οδηγός θα είναι σε µορφή υπερκειµένου και θα εµπεριέχει κείµενο µε τις 

οδηγίες χρήσης των υπηρεσιών. Το κείµενο  θα συνοδεύεται από εικόνες και βίντεο που θα 

παρουσιάζουν µε οπτικοακουστικά µέσα τις οδηγίες χρήσης. Οι οδηγίες χρήσης της κάθε 

υπηρεσίας θα περιλαµβάνουν τις σηµαντικότερες δυνατότητες που υποστηρίζει η 

συγκεκριµένη υπηρεσία και θα είναι χωρισµένες σε οµάδες παρόµοιων λειτουργιών.  

Παράλληλα, θα δηµιουργηθεί ένας έντυπος οδηγός χρήσης για την κάθε υπηρεσία, ο οποίος 

θα περιέχει σε µορφή κειµένου τις οδηγίες της συγκεκριµένης υπηρεσίας που θα 

εµπεριέχονται στον ηλεκτρονικό οδηγό. 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου που θα 

παρουσιαστούν είναι: 

• η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κωδικού Χρήστη MyPassword, 

• το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων Open eClass, 

• η υπηρεσία StudentsWeb και  

• η υπηρεσία email Webmail.  

Οι οδηγίες που θα παρουσιαστούν προήλθαν µέσα από την περιήγηση στα παραπάνω 

εργαλεία, αλλά και από τα εγχειρίδια χρήσης που εµπεριέχονται σε καθένα από αυτά. Οι 

εικόνες που παρουσιάζονται έχουν προέλθει από Print Screen, ενώ η επεξεργασία και η 

αποθήκευση των αντίστοιχων στιγµιότυπων έγινε µέσω της εφαρµογής Ζωγραφική των 

Windows. Τα βίντεο εγγράφηκαν µε τη βοήθεια λογισµικού Screencast, η οποία είναι µια 

µέθοδος µαγνητοσκόπησης της οθόνης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και παράλληλης 

ηχογράφησης από το µικρόφωνο του. Για την κατασκευή του υπερκειµένου της ιστοσελίδας 

χρησιµοποιήθηκε πρότυπο από την ιστοσελίδα https://freewebsitetemplates.com/, η οποία 

παρέχει δωρεάν υλικό για την κατασκευή προς όλους τους χρήστες του διαδικτύου σύµφωνα 

µε τους όρους χρήσης (https://freewebsitetemplates.com/about/terms).   

Η παρουσίαση του οδηγού θα γίνει στα επόµενα κεφάλαια, τα οποία είναι µπορούν να 

οµαδοποιηθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Στην αρχή θα παρουσιαστούν γενικές 

πληροφορίες για τις υπηρεσίες που περιλαµβάνονται που αναλύονται στον ηλεκτρονικό 

οδηγό χρήσης. Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν οι έντυποι οδηγοί χρήσης των εργαλείων 

και ο ηλεκτρονικός διαδικτυακός οδηγός.  
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1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

Μεσολογγίου   

1.1 Γενικά 

Οι Ηλεκτρονικές Yπηρεσίες του τµήµατος χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες 

• Ιδρυµατικές Υπηρεσίες 

• Οµόσπονδες Υπηρεσίες 
1
 (Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, 2018) 

Στην συνέχεια θα αναλυθούν οι υπηρεσίες που εµπεριέχονται σε κάθε µία από τις παραπάνω 

κατηγορίες. Η ανάλυση θα γίνει µε σκοπό να επισηµανθούν οι βασικές διαφορές τους και να 

γίνει κατανοητός ο τρόπος µε τον οποίο οι φοιτητές του τµήµατός ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

Μεσολογγίου µπορούν να συνδεθούν σε αυτές. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν οι ιστότοποι 

που σχετίζονται µε το τµήµα και περιέχουν γενικές πληροφορίες για την λειτουργία και τις 

υπηρεσίες του.   

1.2 Ιδρυµατικές Υπηρεσίες 

Οι Ιδρυµατικές Υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί και εξελιχθεί σε υποδοµές του Ιδρύµατος, 

βοηθούν στην διάδοση, ανάπτυξη και υποστήριξη των νέων τεχνολογιών, και υποστηρίζουν 

την διοικητική και εκπαιδευτική λειτουργία του. 

Στις υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνονται : 

• Υπηρεσία Μητρώου υπολογιστών DNS 

• Υπηρεσία ∆ηµιουργίας-Φιλοξενίας Ιστοχώρων 

• Υπηρεσία email για µέλη Ε.Π. ,  ∆.Π και Φοιτητές 

• Υπηρεσία Ασύρµατου ∆ικτύου 

• Υπηρεσίες καταλόγου (LDAP) 

• Υπηρεσίες e-University – StudentsWeb 

• Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων (eClass) 

• Τηλεδιάσκεψη web conferencing 
2
 (Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, 2018) 

Με την ταυτοποίηση των στοιχείων σου από την γραµµατεία του τµήµατός σου θα 

παραλάβεις το έντυπο "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ". Το παρόν δελτίο είναι 

                                                 

1
 Δικτυογραφία  

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2018. Σχετικά με. [Ηλεκτρονικό] Available at: 

http://support.teimes.gr/?page_id=8 [Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 

2
 Δικτυογραφία  

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2018. Ιδρυματικές Υπηρεσίες. [Ηλεκτρονικό] Available at: 

http://support.teimes.gr/?page_id=65 [Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 
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ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και παραδίδεται µε την επίδειξη του Βιβλιαρίου Σπουδών 

(ΠΑΣΟ) ή Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου. Εναλλακτικά µπορεί να δίδεται σε 

σφραγισµένο φάκελο σε τρίτο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο που διαθέτει νόµιµη 

εξουσιοδότηση για την παραλαβή του συγκεκριµένου παραστατικού.  

Στο έντυπο αυτό υπάρχουν τα προσωπικά σου στοιχεία για την πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες που παρέχονται σε όλους του προπτυχιακούς φοιτητές του Τ.Ε.Ι. ∆υτικής 

Ελλάδας καθώς και οι απαραίτητες οδηγίες για την χρήστη και ενεργοποίηση αυτών των 

υπηρεσιών. Ο Λογαριασµός Χρήστη που απέκτησες είναι ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ και 

παρέχεται µε βάση την ακαδηµαϊκή σου ιδιότητα. Απαγορεύεται η γνωστοποίηση των 

Στοιχείων Πρόσβασης και η χρήστη των υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο καθώς οι 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες µέσω του Λογαριασµού αυτού συνδέονται πάντα µε τον επίσηµο 

κάτοχο ως φυσικό πρόσωπο. Απαγορεύεται η χρήση του Λογαριασµού για εµπορικούς 

σκοπούς. 

Με τα στοιχεία πρόσβασης Όνοµα Χρήστη (Username) και Κωδικός Χρήστη (Password) που 

αναγράφονται στο έγγραφο θα έχεις πρόσβαση στις παρακάτω Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: 

• Υπηρεσία StudentsWeb 

• Υπηρεσία eMail 

• Υπηρεσία Wifi (Ασύρµατο ∆ίκτυο) 

• Υπηρεσία OpeneClass 

• Εφαρµογή e-Students 
3
 (Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Ελλάδας, 2017) 

Οι Ιδρυµατικές Υπηρεσίες που επιλέχθηκαν για να συµπεριληφθούν στον Ηλεκτρονικό 

Οδηγό είναι το WebMail, το StudentsWeb και το Open eClass. Η επιλογή αυτών των 

υπηρεσιών έγινε µε γνώµονα την συχνότητα χρήσης τους από τους φοιτητές του τµήµατός 

µας και το γεγονός ότι περιέχουν τις πιο σηµαντικές λειτουργίες που θα χρειαστούν οι 

φοιτητές κατά την φοίτησή τους στο τµήµα µας. Στην συνέχεια της ενότητας θα 

παρουσιαστούν γενικές πληροφορίες για αυτές τις τέσσερες υπηρεσίες. 

1.2.1 Υπηρεσία Webmail 

Το ίδρυµα σου παρέχει προσωπικό λογαριασµό email. Καθ’ όλη την διάρκεια της φοίτησής 

σου ΜΟΝΟ σε αυτό το email θα λαµβάνεις ενηµερώσεις για όλα τα θέµατα που σε αφορούν 

όπως π.χ ανακοινώσεις Ιδρύµατος, Τµήµατος, Καθηγητών, Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών κ.λπ. 

και να επικοινωνείς µέσω email µε το Τµήµα σου και τους Καθηγητές σου. 
4
 (Τ.Ε.Ι. ∆υτικής 

Ελλάδας, 2017) 

                                                 

3 
Δικτυογραφία  

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, 2017. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2017-2018. [Ηλεκτρονικό] Available at: 

http://support.teimes.gr/wp-content/uploads/2017/09/Odigos_Ypiresion2017.pdf [Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 

4
 Δικτυογραφία 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, 2017. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2017-2018. [Ηλεκτρονικό] Available at: 

http://support.teimes.gr/wp-content/uploads/2017/09/Odigos_Ypiresion2017.pdf [Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 
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Η Υπηρεσία Webmail σας βοηθάει να στέλνετε και να διαβάζετε  τα email σας µε  την 

βοήθεια ενός απλού φυλλοµετρητή (Web Browser) όπου και αν βρίσκεστε, χωρίς να 

απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου πρόσθετου προγράµµατος από την πλευρά σας. 

Η εφαρµογή σας παρέχει µία πλειάδα από βοηθητικά εργαλεία προκειµένου να 

προσαρµόσετε την εφαρµογή σύµφωνα µε τις δικές σας προτιµήσεις  και να δηµιουργήσετε 

το δικό σας προσωπικό  περιβάλλον εργασίας. 
5
 (Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, 2014) 

1.2.2 Υπηρεσίες e-University – StudentsWeb 

Η Υπηρεσία StudentsWeb αφορά την άµεση εξυπηρέτηση των φοιτητών, δίνοντας τους 

δυνατότητα πρόσβασης µέσω ∆ιαδικτύου σε διάφορες υπηρεσίες της Γραµµατείας. 

Η υπηρεσία προσφέρει στους φοιτητές – χρήστες του συστήµατος την δυνατότητα εµφάνισης 

κάποιων γενικών πληροφοριών του Ιδρύµατος και του κάθε Τµήµατος ειδικότερα, όπως 

προγράµµατα σπουδών, µαθήµατα, προσωπικό κ.λπ. 

Παράλληλα οι φοιτητές µέσω της υπηρεσίας StudentsWeb έχουν τη δυνατότητα να 

εµφανίσουν και να επεξεργαστούν προσωπικά στοιχεία που αφορούν µόνο τους ίδιους όπως 

δηλώσεις, βαθµολογίες, αιτήσεις πιστοποιητικών κ.λπ. 
6
 (Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, 

2018)
 

Η υπηρεσία e-University εµπεριέχει κυρίως ανακοινώσεις του Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Ελλάδας και 

του τµήµατος µας για τις ηµεροµηνίες κατά τις οποίες οι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν στην 

εφαρµογή StudentsWeb τα µαθήµατα τα οποία θέλουν να παρακολουθήσουν και να 

εξεταστούν κατά το τρέχον εξάµηνο. Επιπλέον, υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την 

διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί έτσι ώστε οι φοιτητές να δηλώσουν µε επιτυχία τα 

µαθήµατα που επιθυµούν και στη συνέχεια να εκτυπώσουν την ∆ήλωση Μαθηµάτων τους. 

Παράλληλα, υπάρχουν κάποιοι σύνδεσµοι στο κεντρικό µενού που οδηγούν στον ιστότοπο 

Services Support, ο οποίος περιέχει οδηγίες χρήσης των Ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 

τµήµατός µας.  

1.2.3 Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων Open eClass 

Η πλατφόρµα Open eClass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικών 

Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδηµαϊκού ∆ιαδικτύου (GUnet) για την 

υποστήριξη Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Έχει σχεδιαστεί µε προσανατολισµό 

την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βασίζεται στη φιλοσοφία του λογισµικού 

ανοικτού κώδικα, υποστηρίζεται ενεργά από το GUnet και διανέµεται ελεύθερα.  

                                                 

5
 Δικτυογραφία 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2014. Αρχική. [Ηλεκτρονικό] Available at: http://webmail.teimes.gr/login/ 

[Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 

6
 Δικτυογραφία 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2018. Home. [Ηλεκτρονικό]  Available at: http://euniversity.teimes.gr:8080/ 

[Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 
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Η εισαγωγή της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης δίνει νέες δυνατότητες στην εκπαίδευση, 

προσφέροντας ένα µέσο αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτή -

εκπαιδευόµενου. Παράλληλα, υποστηρίζεται η ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και 

παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του 

χώρου και του χρόνου της κλασσικής διδασκαλίας, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις ενός 

δυναµικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης. Η πλατφόρµα Open eClass είναι σχεδιασµένη µε 

στόχο την υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών δράσεων. Κεντρικοί ρόλοι είναι αυτοί του 

εκπαιδευτή και του εκπαιδευόµενου. Ειδικότερα ο χρήστης - εκπαιδευτής µπορεί εύκολα και 

γρήγορα να δηµιουργεί εύχρηστα και λειτουργικά ηλεκτρονικά µαθήµατα, χρησιµοποιώντας 

το εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτει (σηµειώσεις, παρουσιάσεις, κείµενα, εικόνες, κλπ). 

Παράλληλα οι εκπαιδευόµενοι αποκτούν ένα εναλλακτικό κανάλι πρόσβασης στην 

προσφερόµενη γνώση. Η πλατφόρµα Open eClass υποστηρίζει τις υπηρεσίες Ασύγχρονης 

Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισµούς και δεσµεύσεις. Η πρόσβαση σε αυτές γίνεται µε τη 

χρήση ενός απλού φυλλοµετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευµένων 

τεχνικών γνώσεων. 

Η πλατφόρµα Open eClass (www.openeclass.org) ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισµικού 

ανοικτού κώδικα και διανέµεται ελεύθερα χωρίς την απαίτηση αδειών χρήσης και 

συντήρησης. Υποστηρίζεται ενεργά από την οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του 

Πανελλήνιου Ακαδηµαϊκού ∆ιαδικτύου GUnet. Κάθε εγκατάσταση της πλατφόρµας 

υποστηρίζεται από τους τοπικούς διαχειριστές οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την καλή 

λειτουργία της πλατφόρµας, καθώς και την εξυπηρέτηση των αιτηµάτων των εγγεγραµµένων 

χρηστών (εκπαιδευτών, εκπαιδευοµένων). 
7
 (Open eClass, 2017)

 
 

 

1.3 Οµόσπονδες Υπηρεσίες 

Οι Οµόσπονδες Υπηρεσίες παρέχουν στην ελληνική ακαδηµαϊκή, ερευνητική και 

εκπαιδευτική κοινότητα προηγµένες υπηρεσίες εθνικής διασύνδεσης, υψηλής 

χωρητικότητας,  εξυπηρετώντας όλα τα Πανεπιστήµια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της 

χώρας. 

Στις υπηρεσίες αυτές εντάσσονται : 

• Υπηρεσία Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης (ΑΑΙ) 

• Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασµού (Uregister) 

• Υπηρεσία Ακαδηµαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) 

• Υπηρεσία Εύδοξος 

• Υπηρεσία ~okenaos 

• Υπηρεσία Pithos 

• Υπηρεσία ePresence 

• Υπηρεσία ∆ΗΛΟΣ 365 

                                                 

7
 Δικτυογραφία 

Open eClass, 2017. Αναλυτική Περιγραφή. [Ηλεκτρονικό] Available at: 

https://docs.openeclass.org/el/3.6/detail_description [Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 
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• Υπηρεσία ΑΤΛΑΣ 

• Υπηρεσία Ψηφιακών Πιστοποιητικών 

• Υπηρεσία Eduroam 

• Υπηρεσία ΑΠΕΛΛΑ 
8
 (Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, 2018) 

Η Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασµού - URegister έχει ως στόχο την 

ενεργοποίηση του λογαριασµού σας στην Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης του Ιδρύµατος. 

Μέσω της διαδικασίας ενεργοποίησης λογαριασµού θα διατηρήσεις το ίδιο Όνοµα Χρήστη 

(Username) που αναγράφετε στο έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ» που 

έχεις παραλάβει µετά την ταυτοποίηση των στοιχείων σου από την Γραµµατεία του 

Τµήµατος σου, αλλά θα κληθείς να θέσεις έναν νέο κωδικό (Password). Με αυτά τα στοιχεία 

θα µπορείς να έχεις πρόσβαση στις Υπηρεσίες:  

• Ακαδηµαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ),  

• Υπηρεσία ∆ήλωσης Συγγραµµάτων (Εύδοξος),  

• ΙΚΥ,  

• Πρακτική Άσκηση (ΑΤΛΑΣ),  

• ~okeanos, Πίθος,  

• Eduroam,   

• κ.λπ.  

και γενικότερα σε όλες τις Υπηρεσίες που χρησιµοποιούν την Υποδοµή Ταυτοποίησης και 

Εξουσιοδότησης του Ε∆ΕΤ. 
9
 (Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Ελλάδας, 2017)

 

H Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Kωδικού χρήστη σας παρέχει τη δυνατότητα Ανάκτησης του 

Κωδικού και Αλλαγής του Κωδικού σας µε ασφαλή τρόπο σε περίπτωση που τον έχετε 

ξεχάσει. 
10

 (Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι), 2018) 

                                                 

8
 Δικτυογραφία 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2018. Ομόσπονδες Υπηρεσίες. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://support.teimes.gr/?page_id=182 [Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 

9
 Δικτυογραφία 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, 2017. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2017-2018. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: http://support.teimes.gr/wp-content/uploads/2017/09/Odigos_Ypiresion2017.pdf 

[Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 

10
 ∆ικτυογραφία 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι), 2018. Ανάκτηση Κωδικού URegister για Φοιτητές. [Ηλεκτρονικό]  

Available at: 

http://support.mes.teiwest.gr/wpcontent/uploads/2017/05/MyPassword_Recovery_Password.pdf [Πρόσβαση 

Απρίλιος 2018]. 
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2 Υπηρεσία email 

2.1 Σύνδεση και Αποσύνδεση Χρήστη 

Η πρόσβαση των φοιτητών στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του τµήµατος ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων Μεσολογγίου γίνεται µέσω της υπηρεσίας webmail, η οποία βρίσκεται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση https://webmail.teimes.gr/studmail/. Η σύνδεση των φοιτητών στην 

εφαρµογή γίνεται:  

• συµπληρώνοντας την φόρµα εισόδου µε το Όνοµα Χρήστη και τον Κωδικό 

Πρόσβασης από το έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ»,  

• επιλέγοντας ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) από τη λίστα των 

εξυπηρετητών και  

• πατώντας το κουµπί µε την ένδειξη «Σύνδεση».  

Η αποσύνδεση του χρήστη από την εφαρµογή γίνεται πατώντας το κουµπί µε την ένδειξη 

«Αποσύνδεση», το οποίο βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία της εφαρµογής. 

 

Εικόνα 1: Φόρµα Εισόδου Webmail 

 

2.2 Μηνύµατα 

Όταν οι φοιτητές συνδεθούν στην εφαρµογή, τότε εµφανίζεται αυτόµατα η λίστα µε τα 

εισερχόµενα µηνύµατα. Αν ο φοιτητής βρίσκεται σε κάποια άλλη σελίδα της εφαρµογής, 

τότε µπορεί να µεταβεί στα εισερχόµενα µηνύµατα πατώντας το κουµπί µε την ένδειξη 

«Εισερχόµενα» που βρίσκεται στο αριστερό µενού της εφαρµογής. Το αριστερό µενού δίνει 

επίσης τη δυνατότητα να εµφανιστεί η λίστα µε τα πρόχειρα µηνύµατα, τα απεσταλµένα 

µηνύµατα, τα ανεπιθύµητα µηνύµατα ή τα µηνύµατα του κάδου απορριµµάτων.  
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Ο αριθµός των µη-αναγνωσµένων εισερχόµενων µηνυµάτων αναγράφεται δίπλα στην 

επιλογή «Εισερχόµενα» του µενού, ενώ τα µη-αναγνωσµένα µηνύµατα επισηµαίνονται µε 

έντονη γραµµατοσειρά στην λίστα µε τα εισερχόµενα µηνύµατα. Επίσης, ο φοιτητής έχει τη 

δυνατότητα να πατήσει το κουµπί µε την ένδειξη «Ανανέωση», προκειµένου  να ελέγξει αν 

έχει λάβει νέα µηνύµατα όση ώρα είναι συνδεδεµένος στην εφαρµογή. 

Κάθε µια από τις παραπάνω λίστες µε µηνύµατα περιέχει τον αποστολέα (ή τον παραλήπτη), 

το θέµα και την ηµεροµηνία αποστολής του κάθε µηνύµατος. Τα περιεχόµενά του µηνύµατος 

εµφανίζονται στο δεξί πλαίσιο της εφαρµογής πατώντας πάνω στον τίτλο του. Εναλλακτικά 

υπάρχει η δυνατότητα να εµφανιστούν τα περιεχόµενα του µηνύµατος σε ένα µεγάλο πλαίσιο 

στην εφαρµογή, πατώντας διπλό κλικ πάνω στον τίτλο του.  

 

Εικόνα 2: Λίστα µε Εισερχόµενα Μηνύµατα 

 

2.3 ∆ηµιουργία Νέου Μηνύµατος 

Ο φοιτητής µπορεί να συντάξει ένα νέο µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πατώντας το 

κουµπί µε την ένδειξη «∆ηµιουργία», το οποίο βρίσκεται στην πάνω αριστερή πλευρά της 

εφαρµογής. Η φόρµα δηµιουργίας νέου µηνύµατος πρέπει να συµπληρωθεί καταλλήλως 

προκειµένου ο χρήστης να αποστείλει επιτυχώς το µήνυµα που επιθυµεί.  

Το πεδίο «Παραλήπτης» πρέπει να συµπληρωθεί µε την διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου όπου θα αποσταλθεί το µήνυµα. Ένα µήνυµα µπορεί να αποσταλθεί σε 

παραπάνω από ένα παραλήπτες αν στο πεδίο παραλήπτης υπάρχουν παραπάνω από 1 

διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, οι οποίες είναι χωρισµένες µε κόµµα. Επιπρόσθετα, 

ο φοιτητής µπορεί να κοινοποιήσει ένα µήνυµα σε ένα ή παραπάνω παραλήπτες πατώντας το 

κουµπί µε την ένδειξη «Προσθήκη Παραλήπτη Κοινοποίησης». Τότε θα εµφανιστεί το πεδίο  

«Κοινοποίηση», στο οποίο πρέπει να συµπληρωθούν οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου των παραληπτών της κοινοποίησης.  

Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να εισάγει στο πεδίο «Θέµα» έναν τίτλο που θα χαρακτηρίζει 

το µήνυµα, προκειµένου να µπορεί και αυτός αλλά και ο παραλήπτης να καταλαβαίνουν 
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γρήγορα τα περιεχόµενα του µηνύµατος κοιτώντας απλά τον τίτλο του. Το κείµενο του 

µηνύµατος θα πρέπει να πληκτρολογηθεί στο µεγάλο άσπρο πλαίσιο της φόρµας και µπορεί 

είτε να είναι απλό κείµενο είτε να έχει µορφή HTML, ανάλογα µε την επιλογή που θα γίνει 

στο πεδίο «Είδος επεξεργαστή κειµένου». Η δεύτερη επιλογή επιτρέπει την µορφοποίηση 

του κειµένου του µηνύµατος χρησιµοποιώντας  τα εργαλεία που βρίσκονται στην πάνω µεριά  

του πλαισίου κειµένου. Τέλος, τυχόν αρχεία σχετικά µε το µήνυµα µπορούν να 

επισυναφθούν σε αυτό πατώντας στο κουµπί µε την ένδειξη «Επισύναψη αρχείου», το οποίο 

υπάρχει στην δεξιά πλευρά της σελίδας, και επιλέγοντας τα αρχεία από το αναδυόµενο 

παράθυρο.  

Όταν η σύνταξη του µηνύµατος έχει ολοκληρωθεί, ο φοιτητής µπορεί να κάνει ορθογραφικό 

έλεγχο στο κείµενο πατώντας το κουµπί µε την ένδειξη «Συλλαβισµός». Το µήνυµα 

αποστέλλεται όταν πατηθεί το κουµπί µε την ένδειξη «Αποστολή» που υπάρχει στην πάνω 

αριστερή πλευρά της σελίδας. Αν το µήνυµα δεν περιέχει θέµα, τότε θα εµφανιστεί ένα 

µήνυµα που θα δίνει στον χρήστη την επιλογή είτε να αποστείλει το µήνυµα ως έχει, είτε να 

εισάγει το θέµα και να το αποστείλει. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυµεί να 

αποστείλει το µήνυµά του αλλά θέλει να το αποθηκεύσει για µελλοντική χρήση, τότε υπάρχει 

η δυνατότητα να το αποθηκεύσει στη λίστα µε τα Πρόχειρα µηνύµατα πατώντας το κουµπί 

µε την ένδειξη «Αποθήκευση».  

 

Εικόνα 3: Φόρµα ∆ηµιουργίας Νέου Μηνύµατος 

 

2.4 ∆ιαχείριση Μηνυµάτων 

Η εφαρµογή δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να διαχειριστούν όλα τα µηνύµατα που 

υπάρχουν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τους. Ο φοιτητές θα πρέπει πρώτα να 

επιλέξει το µήνυµα που θέλει να διαχειριστεί πατώντας κλικ πάνω στον τίτλο του και στην 

συνέχεια να κάνει µια από τις ενέργειες που παρουσιάζονται παρακάτω. Επιπλέον, υπάρχει 

και η δυνατότητα του να πατήσει διπλό κλικ πάνω σε ένα µήνυµα, να ανοίξει το µήνυµα σε 

όλη την οθόνη και στη συνέχεια να το διαχειριστεί. Αν θέλει να εκτελέσει µια ενέργεια σε 

παραπάνω του ενός µηνύµατα, τότε θα πρέπει να επιλέξει όλα τα µηνύµατα που θέλει να 
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διαχειριστεί κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο ctrl και µετά να εκτελέσει όποια από τις 

παρακάτω ενέργειες υποστηρίζονται.   

2.4.1 Απάντηση 

Ο χρήστης µπορεί να απαντήσει στον αποστολέα ενός εισερχόµενου µηνύµατος µε δύο 

τρόπους. Ο ένας είναι να απαντήσει στον αποστολέα µε ένα µήνυµα κάνοντας κλικ στο 

κουµπί µε την ένδειξη «Απάντηση» και στη συνέχεια συντάσσοντας το. Παρόµοια, ο 

χρήστης µπορεί να απαντήσει στον αποστολέα και η απάντησή του να κοινοποιηθεί σε όλους 

τους παραλήπτες του αρχικού µηνύµατος πατώντας το κουµπί µε την ένδειξη «Απάντηση 

όλων». Και στις δύο περιπτώσεις το κείµενο του νέο µηνύµατος θα πρέπει να συνταχθεί στο 

πλαίσιο κειµένου πάνω από το κείµενο του αρχικού µηνύµατος, ενώ τα πεδία Παραλήπτης, 

Κοινοποίηση και Θέµα θα έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα. Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει η 

δυνατότητα ταυτόχρονης απάντησης σε περισσότερα από ένα µηνύµατα.  

2.4.2 Προώθηση 

Ένα µήνυµα µπορεί να προωθηθεί σε οποιονδήποτε χρήστη ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

επιθυµεί ο χρήστης, αρκεί αυτός να πατήσει το κουµπί µε την ένδειξη «Προώθηση». Σε 

αυτήν την περίπτωση το αρχικό µήνυµα θα εµπεριέχεται ως µέρος του κειµένου του 

µηνύµατος που θα αποσταλθεί. Παράλληλα, ο χρήστης έχει την επιλογή να επισυνάψει το 

αρχικό µήνυµα στο µήνυµα που θα αποσταλθεί ως ένα αρχείο τύπου eml, πατώντας στο 

βέλος δεξιά από το κουµπί µε την ένδειξη «Προώθηση» και στην συνέχεια την επιλογή 

«Προώθηση σαν συνηµµένο». Η ταυτόχρονη προώθηση πολλαπλών µηνυµάτων µπορεί να 

γίνει µόνο ως αρχεία eml. Σε κάθε περίπτωση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του 

χρήστη που θα παραλάβει το προωθηµένο µήνυµα πρέπει να εισαχθεί στο πεδίο Παραλήπτης 

και τυχόν νέο κείµενο µπορεί να εισαχθεί στο πλαίσιο κειµένου του νέου µηνύµατος, πάνω 

από το αρχικό µήνυµα.  

2.4.3 ∆ιαγραφή 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποια µηνύµατα που υπάρχουν στους φακέλους Εισερχόµενα, 

Πρόχειρα και Απεσταλµένα δεν χρησιµεύουν στον φοιτητή και αυτός θέλει να τα διαγράψει. 

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να πατήσει το κουµπί µε την ένδειξη «∆ιαγραφή», ενέργεια κατά 

την οποία το µήνυµα θα µετακινηθεί στο φάκελο «Κάδος Απορριµµάτων». Αν ο χρήστης 

θέλει να διαγράψει οριστικά ένα µήνυµα, θα πρέπει πρώτα να το διαγράψει για να το στείλει 

στον Κάδο Απορριµµάτων και στη συνέχεια να το διαγράψει και από τον «Κάδο 

Απορριµµάτων» πατώντας και πάλι το κουµπί «∆ιαγραφή». Θα πρέπει όµως να είναι πολύ 

προσεκτικός µε αυτήν την ενέργεια, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς ενός 

µηνύµατος όταν αυτό διαγραφεί από τον φάκελο Κάδο Απορριµµάτων.     

2.4.4 Σήµανση ως Ανεπιθύµητο 

Σπαµ (spam) ονοµάζεται η µαζική αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων ή άλλων, σε µια 

προσπάθεια προώθησης προϊόντων ή ιδεών. Λόγω του χαµηλού κόστους αποστολής, η 

αποστολή γίνεται σε µεγάλο αριθµό αποδεκτών. Πρόκειται για παγκόσµιο φαινόµενο και 

υπάρχουν εκτιµήσεις για επτά τρισεκατοµµύρια ανεπιθύµητα µηνύµατα spam στο 2011. 
11

 

(Βικιπαίδεια, 2018) 

                                                 

11
 Βικιπαίδεια, 2018. Σπαμ. [Ηλεκτρονικό] Available at: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B1%CE%BC [Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 
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Η εφαρµογή Webmail µπορεί να αντιµετωπίσει τα σπαµ µηνύµατα, αρχειοθετώντας τα στον 

φάκελο «Ανεπιθύµητα». Η µετακίνηση ενός µηνύµατος σε αυτόν τον φάκελο µπορεί να γίνει 

πατώντας το κουµπί µε την ένδειξη «Ανεπιθύµητα». Τα µηνύµατα που εµπεριέχονται στον 

φάκελο «Ανεπιθύµητα» µπορούν να διαγραφούν οριστικά επιλέγοντάς τα και πατώντας το 

κουµπί µε την ένδειξη «∆ιαγραφή». Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει η 

δυνατότητα επαναφοράς ενός µηνύµατος που έχει διαγραφεί από αυτόν τον φάκελο των 

Ανεπιθύµητων. 

2.4.5 Μαρκάρισµα 

Ένα ή περισσότερα µηνύµατα µπορούν να µαρκαριστούν ως αναγνωσµένα ή µη-

αναγνωσµένα κάνοντας κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη «Μαρκάρισµα» και στη συνέχεια 

κάνοντας κλικ την αντίστοιχη επιλογή από το µενού που θα εµφανιστεί. Αυτό το µενού δίνει 

επίσης την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει αν θέλει µαρκάρει µε ειδική σήµανση 

µηνύµατα που για κάποιο λόγο ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα.  

2.4.6 Περισσότερα 

Κάνοντας κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη «Περισσότερα» εµφανίζεται ένα µενού που 

περιέχει τις παρακάτω επιλογές: 

• Εκτύπωση ενός µηνύµατος,  

• Λήψη ενός µηνύµατος µε τη µορφή αρχείου eml,  

• Λήψη πολλαπλών µηνυµάτων µε τη µορφή αρχείου συµπιεσµένου zip, 

• Επεξεργασία ενός µηνύµατος ως νέου µε την φόρµα δηµιουργίας νέου µηνύµατος,  

• Μετακίνηση ή αντιγραφή ενός ή περισσοτέρων µηνυµάτων σε άλλο φάκελο και  

• Άνοιγµα ενός µηνύµατος σε νέο παράθυρο.  

2.5 Ρυθµίσεις 

Ο χρήστης µπορεί να ρυθµίσει την εµφάνιση και την λειτουργικότητα της εφαρµογής 

Webmail πατώντας το κουµπί µε την ένδειξη «Ρυθµίσεις», το οποίο βρίσκεται στην πάνω 

δεξιά πλευρά της σελίδας. Οι βασικότερες ενότητες που εµπεριέχονται στο µενού των 

ρυθµίσεων περιγράφονται στη συνέχεια.  

 

Εικόνα 4: Μενού Ρυθµίσεων Webmail 
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2.5.1   Προτιµήσεις 

Η ενότητα «Προτιµήσεις» περιέχει τον µεγαλύτερο αριθµό επιλογών. Οι όποιες αλλαγές 

γίνουν εφαρµόζονται µόνο όταν πατηθεί το κουµπί µε την ένδειξη «Αποθήκευση», το οποίο 

βρίσκεται στην κάτω πλευρά της κάθε καρτέλας της ενότητας.  

Η καρτέλα «Περιβάλλον χρήστη» περιέχει τις γενικές ρυθµίσεις της εφαρµογής όπως η 

γλώσσα λειτουργίας, η ώρα, η ηµεροµηνία, η περίοδος επαναφόρτωσης και το θέµα 

εµφάνισης. Όσον αφορά το θέµα εµφάνισης, οι φοιτητές µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα σε 

δύο διαφορετικά θέµατα. Η βασική τους διαφορά είναι ότι το θέµα Classic περιέχει κουµπιά 

µε εικονίδια χωρίς κείµενο, ενώ τα κουµπιά στο θέµα Larry είναι εικονίδια σε συνδυασµό 

κείµενο.  

 

Εικόνα 5: Θέµα εµφάνισης Larry 

 

 

Εικόνα 6: Θέµα εµφάνισης Classic 
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Οι ρυθµίσεις που αφορούν την διάταξη και τις ενέργειες προβολής µηνυµάτων εµπεριέχονται 

στην καρτέλα «Προβολή µηνυµάτων». Το πεδίο Layout αναφέρεται στην διάταξη των 

µηνυµάτων στην σελίδα της εφαρµογής και δίνονται τρεις εναλλακτικές επιλογές. Οι δύο 

πρώτες (Widescreen και Desktop) χωρίζουν της σελίδα σε δύο µέρη για να εµφανίζονται 

ταυτόχρονα η λίστα µε τα µηνύµατα ενός φακέλου και τα περιεχόµενα του µηνύµατος που ο 

χρήστης έχει επιλέξει από τον φάκελο. Η τρίτη επιλογή (List) εµφανίζει απλώς µια λίστα µε 

τα µηνύµατα του φακέλου και η προβολή των περιεχόµενων ενός φακέλου γίνεται µόνο αν 

γίνει διπλό κλικ σε αυτό. 

 

Εικόνα 7: Widescreen Layout 

 

 

Εικόνα 8:  Desktop Layout 
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Εικόνα 9: List Layout 

 

Το πεδίο Mark messages as read αναφέρεται στον χρόνο που θα µεσολαβήσει από την στιγµή 

που ο χρήστης επιλέξει για προβολή ένα µήνυµα µέχρι την επισήµανσή του ως αναγνωσµένο, 

ενώ το πεδίο Γραµµές ανά σελίδα αναφέρεται στον αριθµό των µηνυµάτων κάθε φακέλου 

που θα εµφανίζονται κάθε φορά που ο χρήστης βρίσκεται µέσα σε αυτόν.  

Στην καρτέλα «Προβολή µηνυµάτων» υπάρχουν ρυθµίσεις που αφορούν την προβολή των 

περιεχοµένων ενός µηνύµατος. Οι κυριότερες από αυτές είναι:  

• Άνοιγµα µηνύµατος σε νέο παράθυρο: το διπλό κλικ σε ένα µήνυµα να εµφανίζει τα 

περιεχόµενα του µηνύµατος σε νέο παράθυρο ή στο ήδη υπάρχον.  

• Εµφάνιση διεύθυνσης e-mail µε το εµφανιζόµενο όνοµα: όταν αυτή η επιλογή είναι 

ενεργοποιηµένη τότε εµφανίζεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των 

παραληπτών και των αποστολέων µαζί µε το όνοµα τους, ενώ σε διαφορετική 

περίπτωση εµφανίζεται µόνο το όνοµα τους. 

• Προβολή σε HTML: η µορφή των µηνυµάτων θα είναι είτε απλό κείµενο είτε θα 

έχουν τη µορφή HTML. 

• Οι συνηµµένες εικόνες να προβάλλονται στο τέλος του µηνύµατος.  

• Μετά από κάθε µετακίνηση/διαγραφή µηνύµατος να εµφανίζεται το επόµενο: όταν 

είναι ενεργοποιηµένο αυτό το checkbox τότε µετά την µετακίνηση ή διαγραφή ενός 

µηνύµατος θα εµφανίζεται το επόµενο µήνυµα, ενώ όταν δεν ενεργοποιηµένο 

εµφανίζεται ολόκληρος ο φάκελος µε τα µηνύµατα.  

Η καρτέλα ∆ηµιουργία Μηνυµάτων χρησιµοποιείται για να ρυθµιστούν βασικές 

λεπτοµέρειες που αφορούν την δηµιουργία ενός νέου µηνύµατος. Πιο συγκεκριµένα, µερικές 

από τις ρυθµίσεις που µπορεί να κάνει ο χρήστης είναι: 

• Σύνθεση µηνύµατος σε νέο παράθυρο: η επιλογή των κουµπιών «∆ηµιουργία» και 

«Απάντηση» να ανοίγουν ένα νέο παράθυρο για την σύνθεση του µηνύµατος. 

• ∆ηµιουργία µηνύµατος σε µορφή HTML: όταν αυτό το checkbox είναι 

ενεργοποιηµένο τότε η µορφή των νέων µηνυµάτων θα έχουν τη µορφή HTML, 

διαφορετικά θα έχουν τη µορφή απλού κειµένου. 
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• Να γίνεται αυτόµατη αποθήκευση σαν πρόχειρο: τα νέα µηνύµατα που συντάσσονται 

να αποθηκεύονται στον φάκελο Πρόχειρα ανά συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα. 

• Να γίνεται πάντα αίτηση αναφορά παράδοσης: ο χρήστης να λαµβάνει αναφορά 

παράδοσης των µηνυµάτων που αποστέλλει όταν ο παραλήπτης τα διαβάσει. 

• Στις απαντήσεις: η απάντηση σε ένα µήνυµα να βρίσκεται πάνω ή κάτω από το 

αρχικό µήνυµα ή το αρχικό µήνυµα να µην εµφανίζεται στην απάντηση. 

• Προεπιλεγµένη γραµµατοσειρά για τα µηνύµατα µορφής HTML: το µέγεθος και το 

είδος της γραµµατοσειράς του κειµένου του νέων µηνυµάτων HTML µπορεί να είναι 

προεπιλεγµένα. 

• Επιλογές υπογραφή: ο χρήστης µπορεί να εισάγει στα εξερχόµενα µηνύµατά του 

υπογραφή σε όποιο µέρος του µηνύµατος αυτός επιθυµεί. 

• Επιλογές Ορθογραφικού ελέγχου: ο φοιτητής µπορεί να επιλέξει να γίνεται 

ορθογραφικός έλεγχος στο κείµενο ενός νέου µηνύµατος, καθώς και ποιες λέξεις θα 

εξαιρεθούν από τον έλεγχο. 

Οι υπόλοιπες καρτέλες της ενότητας «Προτιµήσεις» αφορούν την εµφάνιση των επαφών, τα 

ονόµατα των φακέλων των µηνυµάτων και ειδικές λειτουργίες που σχετίζονται µε την 

διαγραφή των µηνυµάτων. 

2.5.2 Φάκελοι 

Η ενότητα «Φάκελοι» περιέχει επιλογές διαχείρισης των φακέλων των µηνυµάτων. Ο 

χρήστης µπορεί αν θέλει να δηµιουργήσει ένα νέο φάκελο, προκειµένου να αρχειοθετήσει τα 

µηνύµατά του όπως αυτός επιθυµεί. Για να γίνει αυτό θα πρέπει  

• να πατήσει κλικ στο κουµπί µε το εικονίδιο «+» που βρίσκεται στο κάτω µέρος της 

σελίδας, 

• να εισάγει το όνοµα του νέου φακέλου  

• να επιλέξει τον φάκελο στον οποίο θα ανήκει ο νέος φάκελος (σε περίπτωση που ο 

νέος φάκελος δεν θα εµπεριέχεται σε κανέναν υπάρχοντα φάκελος, το πεδίο Γονικός 

φάκελος θα έχει την επιλογή «---») και 

• και να πατήσει το κουµπί µε την ένδειξη «Αποθήκευση». 

 

Εικόνα 10: Κουµπί ∆ηµιουργίας Νέου Φακέλου Μηνυµάτων 



 15

 

2.5.3 Ταυτότητες 

Η συγκεκριµένη ενότητα σχετίζεται µε τις πληροφορίες του χρήστη που θα είναι διαθέσιµες 

στα εξερχόµενα µηνύµατά του, όπως το όνοµα που θα εµφανίζεται, η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ο οργανισµός στον οποίο ανήκει. Όπως αναφέρθηκε και 

προηγουµένως, υπάρχει η δυνατότητα να εισαχθεί υπογραφή στα εξερχόµενα µηνύµατα του 

φοιτητή. Αυτό µπορεί να γίνει εισάγοντας την υπογραφή που εκείνος επιθυµείς στο πεδίο 

Υπογραφή.  

2.5.4 Απαντήσεις 

Υπάρχει η δυνατότητα να αποθηκευτούν έτοιµες απαντήσεις για τις περιπτώσεις που κάποια 

εξερχόµενα µηνύµατα έχουν πάντα τα ίδια περιεχόµενα. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης 

εξοικονοµεί πολύτιµο χρόνο καθώς δεν θα χρειαστεί να γράφει συνέχεια την ίδια απάντηση 

σε διαφορετικά µηνύµατα. Η δηµιουργία µιας νέας αποθηκευµένης απάντησης γίνεται 

κάνοντας κλικ στο κουµπί µε το εικονίδιο «+», γράφοντας το όνοµα και το κείµενο της 

απάντησης και πατώντας το κουµπί µε την ένδειξη αποθήκευση.  

2.5.5 Πληροφορίες Χρήστη 

Σε αυτήν την ενότητα υπάρχουν πληροφορίες που αφορούν τον φοιτητή ως χρήστη του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όπως το µοναδικός αριθµός που τον προσδιορίζει (ID), το 

όνοµά του, η ηµεροµηνία δηµιουργίας της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του, η 

ηµεροµηνία τελευταίας σύνδεσής του και η προκαθορισµένη ταυτότητά του.  
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3 Υπηρεσία StudentsWeb 

3.1 Σύνδεση και Αποσύνδεση Χρήστη 

Η σύνδεση των φοιτητών στην υπηρεσία StudentsWeb γίνεται: 

• µεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα εισόδου της εφαρµογής, η οποία βρίσκεται στην 

ιστοσελίδα https://studentsweb.teimes.gr/unistudent/login.asp,  

• εισάγοντας στην φόρµα εισόδου το όνοµα χρήστη και τον κωδικό που αναγράφονται 

στο έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ» και 

• πατώντας στο κουµπί µε την ένδειξη «Είσοδος».  

Ο χρήστης µπορεί να αποσυνδεθεί από την εφαρµογή πατώντας την επιλογή «Αποσύνδεση» 

που βρίσκεται στο αριστερό µενού της σελίδας.  

 

Εικόνα 11: Φόρµα Εισόδου StudentsWeb 

 

3.2 Στοιχεία Φοιτητή 

Το κουµπί µε την ένδειξη «Αρχική» ανακατευθύνει τον χρήστη στην αρχική σελίδα της 

ιστοσελίδας eUniversity. Γι αυτό το λόγο, όταν ο χρήστης συνδεθεί στην εφαρµογή του 

εµφανίζεται η καρτέλα µε τα προσωπικά στοιχεία του. Στην ίδια σελίδα µπορεί να βρεθεί 

πατώντας την επιλογή «Στοιχεία Φοιτητή», όπου µπορεί να δει το ονοµατεπώνυµό του, τον 

Αριθµό Ειδικού Μητρώου (ΑΕΜ) του, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του, την 

τοποθεσία µόνιµης κατοικίας του και τις πληροφορίες που σχετίζονται µε την εγγραφή του 

στο τµήµα. Το τµήµα µας δε επιτρέπει την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης µέσω της 

υπηρεσίας StudentsWeb και εποµένως το κουµπί µε την ένδειξη «Αλλαγή κωδικού» δεν 

λειτουργεί.  
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Εικόνα 12: Καρτέλα Στοιχεία Φοιτητή StudentsWeb 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποστείλει απευθείας ηλεκτρονικό µήνυµα στην 

γραµµατεία του τµήµατος µας πατώντας στο κουµπί µε την ένδειξη «Αποστολή µηνύµατος». 

Στη συνέχεια πρέπει να συµπληρωθούν τα πεδία της φόρµας που αφορούν το θέµα και το 

κείµενο του µηνύµατος και το µήνυµα θα αποσταλθεί κάνοντας κλικ στο κουµπί µε την 

ένδειξη «Αποστολή». 

 

Εικόνα 13: Φόρµα αποστολής µηνύµατος στην γραµµατεία µέσω StudentsWeb 
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3.3 Βαθµολογίες Μαθηµάτων 

Όταν ο φοιτητής επιθυµεί να εµφανίσει τις βαθµολογίες των µαθηµάτων του πρέπει να 

πατήσει κλικ στην επιλογή «Βαθµολογίες» που βρίσκεται στο αριστερό µενού της σελίδα. Τα 

µαθήµατα που έχει δηλώσει εµφανίζονται ταξινοµηµένα ανά εξάµηνο και περιλαµβάνουν 

πληροφορίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του κάθε ενός από αυτά. Επιπρόσθετα, ο χρήστη 

έχει τη δυνατότητα να ταξινοµήσει τα µαθήµατα κατά τίτλο, κωδικό, ακαδηµαϊκό έτος ή 

τύπο µαθήµατος, διαλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή από την λίστα «Ταξινόµηση». 

Αριστερά από τον κωδικό και το όνοµα κάθε µαθήµατος υπάρχει ένα εικονίδιο που δηλώνει 

την δοµή του συγκεκριµένου µαθήµατος, το οποίο µπορεί να είναι είτε Απλό, είτε Σύνθετο 

(δηλαδή αποτελείται από κάποια µαθήµατα), είτε Μέρος Σύνθετου µαθήµατος. Στην δεξιά 

πλευρά κάθε µαθήµατος υπάρχουν στήλες µε πληροφορίες για τον τρόπο διδασκαλίας του 

και την επίδοση του χρήστη σε αυτό ως εξής: 

• Τύπος: δηλώνει αν ο χρήστης δήλωσε το συγκεκριµένο µάθηµα επειδή αυτό είναι 

Υποχρεωτικό, Προαιρετικό, Υποχρεωτικό Κατ’ Επιλογή ή µάθηµα Ειδικότητας, 

• ∆ιδακτικές Μονάδες (∆Μ): δηλώνουν πόσες µονάδες συνεισφέρει ένα µάθηµα στον 

φοιτητή προκειµένου να αποφοιτήσει, καθώς απαιτείται συγκεκριµένο πλήθος 

µονάδων για την ολοκλήρωση των σπουδών του, 

• Ώρες: αντιστοιχούν στις ώρες διδασκαλίας του συγκεκριµένου µαθήµατος 

εβδοµαδιαίως, 

• ECTS: ονοµάζεται το Ευρωπαϊκό σύστηµα διδακτικών µονάδων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης που προσδίδει µια αριθµητική τιµή σε κάθε µάθηµα. Η αριθµητική τιµή 

είναι αντίστοιχη µε το φόρτο εργασίας του φοιτητή για την ολοκλήρωση του 

µαθήµατος. 
12

 (Φοιτητικά Νέα, 2015), 

• Βαθµός: αντιστοιχεί στον βαθµό που έχει λάβει ο φοιτητής κατά την τελευταία 

συµµετοχή του στην εξέταση του µαθήµατος και 

• Εξεταστική: η τελευταία φορά κατά την οποία ο φοιτητής συµµετείχε στην εξέταση 

του συγκεκριµένου µαθήµατος. 

                                                 

12
 Δικτυογραφία 

 Φοιτητικά Νέα, 2015. Τι είναι οι Διδακτικές Μονάδες (ECTS). [Ηλεκτρονικό] Available at: 

http://www.foititikanea.gr/%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82/3835-

%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-

%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-

%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-ects [Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 
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Εικόνα 14: Καρτέλα βαθµολογιών µαθηµάτων 

 

Στην κάτω πλευρά όλων των µαθηµάτων ενός εξαµήνου υπάρχει σύνοψη της επίδοσης του 

φοιτητή στο συγκεκριµένο εξάµηνο, όπου αναγράφονται ο αριθµός των περασµένων 

µαθηµάτων, ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) της βαθµολογίας τους και οι συνολικές ∆ιδακτικές 

Μονάδες, Ώρες και ECTS που συγκέντρωσε ο φοιτητής από τα µαθήµατα που πέρασε στο 

συγκεκριµένο εξάµηνο. Στο κάτω µέρος της σελίδας υπάρχει η σύνοψη της επίδοσης του 

φοιτητή κατά τη διάρκεια όλων των εξαµήνων. 

3.4 ∆ηλώσεις 

Οι ηµεροµηνίες δηλώσεων µαθηµάτων ανακοινώνονται από την γραµµατεία και όλοι οι 

φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους στην γραµµατεία µέσα σε αυτές τις 

ηµεροµηνίες. Οι φοιτητές µπορούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν µόνο στα 

µαθήµατα του εξαµήνου που έχουν δηλώσει στην γραµµατεία. Σε διαφορετική περίπτωση, 

θα πρέπει να περιµένουν µέχρι την επόµενη περίοδο δηλώσεων µαθηµάτων που θα είναι 

διαθέσιµα τα µαθήµατα που θέλουν να δηλώσουν.  

Η καρτέλα «Στοιχεία Χρήστη» περιέχει στο κάτω µέρος ένα µήνυµα που ενηµερώνει τους 

φοιτητές όταν η τρέχουσα περίοδος είναι περίοδος δηλώσεων µαθηµάτων, καθώς και για το 

χρονικό διάστηµα που θα επιτρέπεται η δήλωση µαθηµάτων. Ο φοιτητής καλείται να πατήσει 

στον σύνδεσµο µε την ένδειξη «∆ήλωση» προκειµένου να µεταβεί στην σελίδα που 

υπάρχουν τα προσφερόµενα προς δήλωση µαθήµατα. Στην ίδια σελίδα µπορεί να µεταβεί 

πατώντας «∆ηλώσεις» στο αριστερό µενού και στη συνέχεια επιλέγοντας «Η δήλωσή µου» 

από το µενού που θα εµφανιστεί. 
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Εικόνα 15: Μήνυµα ειδοποίησης περιόδου δηλώσεων µαθηµάτων 

 

Τα µαθήµατα που εµφανίζονται στην λίστα είναι εκείνα που έχουν ήδη δηλωθεί στο τρέχον 

εξάµηνο. Ο χρήστης µπορεί να προσθέσει µαθήµατα στη δήλωση πατώντας στο κουµπί µε 

την ένδειξη «Προσθήκη». Στην οθόνη θα εµφανιστεί η λίστα µε τα µαθήµατα που 

προσφέρονται για δήλωση και ο χρήστης πρέπει να ενεργοποιήσει το κουµπί (checkbox) που 

υπάρχει δίπλα στα µαθήµατα που επιθυµεί να δηλώσει και να πατήσει το κουµπί µε την 

ένδειξη «Εισαγωγή στη δήλωση». 

 

Εικόνα 16: Σελίδας δήλωσης µαθηµάτων στο StudentsWeb 
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Εικόνα 17: Εισαγωγή µαθηµάτων στη δήλωση µαθηµάτων 

 

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η δήλωση µαθηµάτων δεν έχε ολοκληρωθεί όταν τα 

µαθήµατα έχουν απλά εισαχθεί στη δήλωση. Με την αποστολή της δήλωσης στην 

γραµµατεία του τµήµατος, πατώντας το κουµπί µε την ένδειξη «Αποστολή», γίνεται η 

επίσηµη δήλωση των µαθηµάτων. 

 

Εικόνα 18: Αποστολή ∆ήλωσης Μαθηµάτων στην γραµµατεία του τµήµατος 

 

Υπάρχει η δυνατότητα να αφαιρεθούν µαθήµατα από µια δήλωση. Για να συµβεί αυτό θα 

πρέπει να ενεργοποιηθεί το κουµπί (checkbox) δίπλα στα µαθήµατα που ο φοιτητής επιθυµεί 

να αφαιρεθούν και στη συνέχεια να πατήσει το κουµπί µε την ένδειξη «∆ιαγραφή». Και σε 

αυτήν την περίπτωση θα πρέπει µετά των µαθηµάτων από τη λίστα της δήλωσης να γίνει 
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ξανά αποστολή της δήλωσης στην γραµµατεία πατώντας το κουµπί µε την ένδειξη 

«Αποστολή».  

 

Εικόνα 19: ∆ιαγραφή µαθηµάτων από την δήλωση µαθηµάτων 

 

Τροποποιήσεις στη δήλωση µπορούν να γίνουν καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου δήλωσης 

µαθηµάτων. Θα πρέπει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς υπενθυµίζεται ότι µια δήλωση δεν 

έχει σταλθεί στην γραµµατεία εάν ο χρήστης δεν έχει πατήσει το κουµπί µε την ένδειξη 

«Αποστολή». Γι αυτό το λόγο, ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει το κουµπί «Αποστολή» κάθε 

φορά µετά την προσθήκη ή αφαίρεση µαθηµάτων από την λίστα των µαθηµάτων της 

δήλωσης.  

Ο φοιτητής έχει την δυνατότητα να εµφανίσει τη λίστα µε όλες τις δηλώσεις µαθηµάτων που 

έχει αποστείλει στην γραµµατεία του τµήµατος από την αρχή της φοίτησής του µέχρι 

σήµερα. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να πατήσει την επιλογή «∆ηλώσεις» του αριστερού 

µενού της σελίδας και στη συνέχεια «Προβολή» από το µενού που θα εµφανιστεί. 
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Εικόνα 20: Λίστα παλαιών δηλώσεων µαθηµάτων 

 

3.5 Προγράµµατα Τµήµατος 

Ο φοιτητής µπορεί να εµφανίσει το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος µας πατώντας 

«Πρόγραµµα» στο αριστερού µενού της σελίδας και στη συνέχεια την επιλογή «Σπουδών» 

από τη λίστα που θα εµφανιστεί. Η καρτέλα µε το πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει όλα τα 

µαθήµατα του τµήµατος καθώς και πληροφορίες σχετικά µε αυτά.  

 

Εικόνα 21: Καρτέλα Προγράµµατος Σπουδών 
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Κάνοντας κλικ στον τίτλο ενός µαθήµατος από τη λίστα εµφανίζονται περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά µε αυτό, όπως το Εξάµηνο διδασκαλίας του, οι ∆ιδακτικές Μονάδες 

του (∆Μ), τα Συγγράµµατα που χρησιµοποιούνται για τη διδασκαλία του, κα.  

 

Εικόνα 22: Καρτέλα πληροφοριών µαθήµατος 

 

Το κουµπί µε την ένδειξη «Προϋποθέσεις» επιτρέπει στον χρήστη να µάθει πληροφορίες για 

τις προϋποθέσεις για την λήψη πτυχίου, όπως τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών που 

πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς. 

 

Εικόνα 23: Καρτέλα προϋποθέσεων απόκτησης πτυχίου 
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Το µενού «Πρόγραµµα» στο αριστερό µενού περιέχει άλλες δύο επιλογές. Η επιλογή 

«∆ιδασκαλίας» εµφανίζει στην οθόνη το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα διδασκαλίας των 

µαθηµάτων που περιλαµβάνονται στη δήλωση του φοιτητή για την τρέχουσα ακαδηµαϊκή 

περίοδο. Η επιλογή «Εξετάσεων» εµφανίζει στην οθόνη το ηµερολόγιο πρόγραµµα 

εξετάσεων των µαθηµάτων που περιλαµβάνονται στις δηλώσεις του φοιτητή για την 

τρέχουσα ακαδηµαϊκή περίοδο. 

3.6 Αιτήσεις 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποστείλει µια νέα αίτηση στην γραµµατεία επιλέγοντας 

«Αιτήσεις» από το αριστερό µενού της σελίδας και στην συνέχεια επιλέγοντας «Νέα 

αίτηση». Στην οθόνη του θα εµφανιστεί µια φόρµα στην οποία πρέπει να επιλέξει αν 

επιθυµεί να κάνει αίτηση για να παραλάβει Βεβαίωση Σπουδών, Αποδεικτικό Ηλεκτρονικής 

Εγγραφής Εξαµήνου ή κάποιο άλλο έγγραφο, καθώς και τον αριθµό των αντιγράφων που 

χρειάζεται. Επίσης, πρέπει να διαλέξει αν θέλει να παραλάβει τα έγγραφα από την 

γραµµατεία του τµήµατος ή να του αποσταλθούν ταχυδροµικώς στην διεύθυνση που θα 

εισάγει. Όταν ολοκληρώσει την συµπλήρωση της φόρµας, τότε ο φοιτητής πρέπει να πατήσει 

το κουµπί µε την ένδειξη «Αποστολή» για να αποστείλει την αίτηση στην γραµµατεία του 

τµήµατος. 

 

Εικόνα 24: Αποστολή αίτησης στην γραµµατεία 

 

Πατώντας την επιλογή «Κατάσταση αιτήσεων» του µενού «Αιτήσεις» εµφανίζονται στην 

οθόνη οι αιτήσεις πιστοποιητικών που έχει υποβάλλει ο φοιτητής στην γραµµατεία του 

τµήµατος, η ηµεροµηνία υποβολή της, καθώς και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάθε 

µια από αυτές, π.χ. σε αναµονή ή έχει εκδοθεί.  
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Εικόνα 25: Κατάσταση αποστολής αιτήσεων στην γραµµατεία 
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4 Open eClass 

4.1 Εγγραφή Νέου Χρήστη 

Η είσοδος στην πλατφόρµα µε την ιδιότητα του φοιτητή επιτρέπει στο χρήστη να αποκτήσει 

πλήρη πρόσβαση στο υλικό όλων των µαθηµάτων, ακόµα και εκείνων που απαιτούν 

εγγραφή. Οι φοιτητές αποκτούν την δυνατότητα εισόδου στο σύστηµα εφόσον 

δηµιουργήσουν έναν νέο Λογαριασµό Εκπαιδευόµενου. Η διαδικασία που πρέπει να 

ακολουθηθεί για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης ενός τέτοιου είδους 

λογαριασµού περιγράφεται στα επόµενα βήµατα.  

• Μετάβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://openeclass.teimes.gr/. 

• Επιλογή του κουµπιού µε την ένδειξη «Εγγραφή» από το πλαϊνό µενού της αρχικής 

σελίδας.  

 

Εικόνα 26: Αρχική σελίδα Open eClass και κουµπί Εγγραφής 

 

• Επιλογή του συνδέσµου «Πιστοποίηση µέσω LDPA» από την καρτέλα «Φοιτητή» 

της σελίδας που θα εµφανιστεί. 
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Εικόνα 27: Εγγραφή φοιτητή µε πιστοποίηση LDAP 

 

• Εισαγωγή στη φόρµα του Ονόµατος Χρήστη (username) και του Συνθηµατικού 

(password) που αναγράφονται στο έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ» 

και πάτηµα κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη «Υποβολή».  

 

Εικόνα 28: Εισαγωγή Ονόµατος Χρήστη και Κωδικού Χρήστη στην φόρµα εγγραφής 

 

• Στο νέο παράθυρο που θα εµφανιστεί ελέγξτε τα στοιχεία σας και συµπληρώστε τα 

κενά πεδία. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ αυτά µε τον (*). 
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• Για να συνεχίσετε επιλέξτε «Εγγραφή». 

Η διαδικασία εγγραφής έχει ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ. Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασµού 

σας θα σας σταλεί µήνυµα «Επιβεβαίωσης Ενεργοποίησης Λογαριασµού» στο ακαδηµαϊκό 

σας email. 
13

 (Open eClass Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Ελλάδας (Μεσολόγγι), 2017) 

4.2 Σύνδεση και Αποσύνδεση Φοιτητή 

Όταν ο φοιτητής αποκτήσει λογαριασµό στην πλατφόρµα, θα µπορεί να συνδεθεί σε αυτήν 

και να έχει πρόσβαση ως χρήστης – εκπαιδευόµενος σε όλες τις λειτουργίες της πλατφόρµας. 

Η σύνδεση στην πλατφόρµα γίνεται εισάγοντας το όνοµα χρήστη και τον κωδικό από το 

έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ» στα πεδία Όνοµα Χρήστη (username) και 

Συνθηµατικό (password) της φόρµας σύνδεσης της αρχικής σελίδας.  

 

Εικόνα 29: Σύνδεση χρήστη στην πλατφόρµα Open eClass 

 

Όταν οι χρήστες είναι συνδεδεµένοι µπορούν να αποσυνδεθούν όποια στιγµή επιθυµούν 

πατώντας πάνω στο Όνοµα χρήστη τους, το οποίο βρίσκεται στην πάνω δεξιά πλευρά της 

σελίδας, και συνέχεια το κουµπί µε την ένδειξη «Έξοδος». 

                                                 

13
 Δικτυογραφία 

Open eClass Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Μεσολόγγι), 2017. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

OPENECLASS. [Ηλεκτρονικό] Available at: 

https://openeclass.teimes.gr/main/system_announcements.php?an_id=7 [Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 
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Εικόνα 30: Αποσύνδεση χρήστη από την πλατφόρµα Open eClass 

 

4.3 Χαρτοφυλάκιο Χρήστη 

Με την είσοδο στην πλατφόρµα, ο χρήστης θα βρεθεί στην αρχική σελίδα του προσωπικού 

του χαρτοφυλακίου. Στο κέντρο της σελίδας υπάρχει µια σύνοψη των περιεχοµένων του 

µενού «Επιλογές Χρήστη», η οποία περιλαµβάνει µια λίστα µε τα µαθήµατα στα οποία ο 

χρήστης έχει εγγραφεί, το ηµερολόγιο µε τα συµβάντα των µαθηµάτων του χρήστη, τα 

εισερχόµενα µηνύµατα κτλ. 

Η αριστερή στήλη του χαρτοφυλακίου περιέχει τα δύο βασικά µενού που περιέχουν όλες τις 

λειτουργίες της πλατφόρµας. Το µενού «Βασικές Επιλογές» περιέχει όλα τα ηλεκτρονικά 

«Μαθήµατα» που µπορεί να εγγραφεί ο χρήστης, διάφορα «Εγχειρίδια» χρήσης της 

πλατφόρµας, πληροφορίες «Σχετικά» µε την πλατφόρµα και στοιχεία «Επικοινωνίας» µε την 

γραµµατεία του τµήµατός. Το µενού «Επιλογές Χρήστη» περιέχει όλα τα εργαλεία για την 

διαχείριση των δραστηριοτήτων του χρήστη που αφορούν τα µαθήµατα στα οποία έχει 

εγγραφεί. 

Στην πάνω δεξιά πλευρά του χαρτοφυλακίου υπάρχει το κουµπί µε το εικονίδιο του σπιτιού, 

το πάτηµα του οποίου µας ανακατευθύνει στην αρχική σελίδα του χαρτοφυλακίου. ∆ίπλα του 

υπάρχει το κουµπί που αναγράφει το όνοµα χρήστη, το οποίο είναι ένας εναλλακτικός τρόπος 

για να πλοηγηθούµε στο µενού «Επιλογές Χρήστη». Τέλος, το κουµπί µε το εικονίδιο των 3 

γραµµών είναι µια συντόµευση για γρήγορη πλοήγηση στα «Μαθήµατα» του χρήστη, τα 

«Νέα Μηνύµατα» και τις «Γρήγορες Σηµειώσεις» 
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Εικόνα 31: Αρχική σελίδα χαρτοφυλακίου χρήστη 

 

4.4 Εγγραφή σε Μάθηµα 

Για τις Ηλεκτρονικές ∆ηλώσεις Μαθηµάτων οι φοιτητές πρέπει να χρησιµοποιούν την 

«Υπηρεσία StudentsWeb» και ΟΧΙ την υπηρεσία «eClass - Openeclass». Η υπηρεσία eClass 

- Openeclass" λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης των µαθηµάτων που 

διδάσκονται π.χ. παροχή σηµειώσεων, εκπόνηση εργασιών, επικοινωνία διδάσκοντα µε 

φοιτητές και αντίστροφα κ.λπ. 
14

 (Open eClass Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Ελλάδας (Μεσολόγγι), 2015) 

Η εγγραφή ενός φοιτητή σε ένα µάθηµα γίνεται ως εξής: 

• Κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη «Μαθήµατα» από το µενού «Βασικές Επιλογές» 

στην αριστερή στήλη.   

• Μετάβαση στην αρχική σελίδα της ενότητας «Επιλογή µαθηµάτων» και επιλογή του 

συνδέσµου «Προπτυχιακό».  

                                                 

14
 Δικτυογραφία 

Open eClass Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Μεσολόγγι), 2015. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ηλεκτρονικές Δηλώσεις Μαθημάτων ΚΑΙ eClass- Openeclass. [Ηλεκτρονικό] Available at: 

https://openeclass.teimes.gr/main/system_announcements.php?an_id=12 [Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 
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Εικόνα 32: Αρχική σελίδα ενότητας Επιλογής Μαθηµάτων του Open eClass  

• µαρκάρισµα του κουτιού επιλογής (checkbox) διπλά από το όνοµα των µαθηµάτων 

που ο χρήστης θέλει να εγγραφεί, τα οποία παρουσιάζονται στη λίστα µε τα 

µαθήµατα του Προπτυχιακού κύκλου µαθηµάτων του τµήµατος. 

Ο τύπος ενός µαθήµατος καθορίζει αν ένα µάθηµα είναι διαθέσιµο για εγγραφή. Τα 

µαθήµατα που έχουν ως τύπο ένα κλειδωµένο λουκέτο χωρίς µολύβι δεν είναι διαθέσιµα για 

εγγραφή, σε αντίθεση µε τα µαθήµατα των υπολοίπων τύπων στα οποία ο χρήστης µπορεί 

εγγραφεί. Όλα τα µαθήµατα που ο χρήστης είναι εγγεγραµµένος έχουν ένα χαρακτηριστικό 

πράσινο τικ δίπλα από το όνοµά τους. Ο φοιτητής µπορεί να δει τη λίστα µε όλα τα 

µαθήµατα που έχει εγγραφεί πατώντας τον σύνδεσµο «Τα µαθήµατα µου» από το µενού 

«Επιλογές Χρήστη», όπως θα δούµε στη συνέχεια. 
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Εικόνα 33: Λίστα µαθηµάτων στο Open eClass 

 

4.5 Ηλεκτρονικό µάθηµα 

4.5.1 Αρχική σελίδα 

Το Ηλεκτρονικό Μάθηµα αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της πλατφόρµας Open eClass. Κάθε 

µάθηµα αποτελεί µια αυτόνοµη οντότητα στην πλατφόρµα η οποία ενσωµατώνει µια σειρά 

από υποσυστήµατα (εργαλεία µαθήµατος). Ουσιαστικά το ηλεκτρονικό µάθηµα είναι µια 

αρθρωτή δοµή, η οποία οργανώνεται και διαχειρίζεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή, 

ανάλογα µε το υλικό που διαθέτει και το µοντέλο ηλεκτρονικής µάθησης που θα υιοθετήσει 

(από µια απλή ενηµερωτική ιστοσελίδα του µαθήµατος έως ένα πλήρως δυναµικό 

περιβάλλον εκπαίδευσης). 
15

 (Open eClass, 2017) 

Η µετάβαση στην αρχική οθόνη ενός µαθήµατος γίνεται µε δύο τρόπους, ανάλογα µε τον 

τύπο του µαθήµατος. Αρχικά, ο χρήστης πρέπει να µεταβεί στην λίστα µε τα µαθήµατα του 

τµήµατός µας. Τα µαθήµατα που έχουν ως τύπο µαθήµατος ένα ανοιχτό λουκέτο δίνουν την 

δυνατότητα στον χρήστη να µεταβεί στην αρχική τους οθόνη απλά πατώντας στο όνοµα 

τους. Αντίθετα, για τα µαθήµατα µε τύπο ένα κλειδωµένο λουκέτο µε µολύβι πρέπει πρώτα ο 

χρήστης να εγγραφεί στο µάθηµα και στη συνέχεια να πατήσει στο όνοµά τους. 

                                                 

15
 Δικτυογραφία 

Open eClass, 2017. Αναλυτική Περιγραφή. [Ηλεκτρονικό] Available at: 

https://docs.openeclass.org/el/3.6/detail_description[Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 
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Η αρχική οθόνη ενός µαθήµατος έχει την µορφή που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

Παρόλα αυτά, η αρχική σελίδα των µαθηµάτων διαφέρει από µάθηµα σε µάθηµα, ανάλογα 

µε την οργάνωση που έχει επιλέξει ο υπεύθυνος εκπαιδευτής. Οι βασικές ενότητες που αυτή 

µπορεί να περιέχει είναι η «Περιγραφή» του µαθήµατος, οι «Θεµατικές Ενότητες» του, το 

«Ηµερολόγιο» µε τα σηµαντικά γεγονότα του και οι «Ανακοινώσεις» του υπεύθυνου 

εκπαιδευτή.   

 

Εικόνα 34: Αρχική σελίδα µαθήµατος στο Open eClass 

 

Το µενού στην αριστερή στήλη περιέχει όλα τα υποσυστήµατα µε τα εργαλεία και τις 

υπηρεσίες που προσφέρει το ηλεκτρονικό µάθηµα, τα βασικότερα από τα οποία αναλύονται 

στις παρακάτω υποενότητες.  

4.5.2 Έγγραφα 

 

Εικόνα 35: Υποσύστηµα Έγγραφα ενός ηλεκτρονικού µαθήµατος 



 35

Στο υποσύστηµα «Έγγραφα» αποθηκεύεται, οργανώνεται και παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό 

υλικό του µαθήµατος. Ειδικότερα το υποσύστηµα αυτό παρέχει έναν εύχρηστο µηχανισµό 

για τη διαχείριση, την οργάνωση και την οµαδοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού (κείµενα, 

παρουσιάσεις, εικόνες, διαγράµµατα, κλπ) µέσα από ένα σύστηµα καταλόγων και 

υποκαταλόγων. 
16

 (Open eClass, 2017)  

Οι βασικές λειτουργίες που παρέχονται από το υποσύστηµα είναι: 

• Άνοιγµα αρχείου: Κάνοντας κλικ στο όνοµα ενός αρχείου τύπου pdf ή txt θα 

εµφανιστούν τα περιεχόµενα του σε αναδυόµενο παράθυρο µέσα στην ιστοσελίδα. 

• Αποθήκευση αρχείου: Κάνοντας κλικ στην εικονίδιο µε το βέλος που βρίσκεται δίπλα 

στον τίτλο ενός αρχείου και το αντίστοιχο αρχείο θα αποθηκευτεί στη τοπική 

συσκευή του χρήστη. Εναλλακτικά, ο χρήστης µπορεί να ανοίξει το αρχείο που θέλει 

να αποθηκεύσει και να πατήσει το κουµπί µε την ένδειξη «Αποθήκευση». Τέλος, 

µπορεί να αποθηκεύσει αρχεία που δεν είναι τύπου pdf ή txt απλά κάνοντας κλικ 

πάνω στο όνοµά τους. 

• Εκτύπωση αρχείου: Άνοιγµα του αρχείου και πάτηµα του κουµπιού µε την ένδειξη 

«Εκτύπωση». 

• Αποθήκευση καταλόγου: Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο µε το βέλος που βρίσκεται 

δίπλα στο όνοµα του καταλόγου και όλα τα περιεχόµενα του θα αποθηκευτούν ως ένα 

συµπιεσµένο αρχείο (.zip) στη τοπική συσκευή του χρήστη.    

 

Εικόνα 36: Άνοιγµα αρχείου στο υποσύστηµα Έγγραφα 

 

                                                 

16
 Δικτυογραφία 

Open eClass, 2017. Αναλυτική Περιγραφή. [Ηλεκτρονικό] Available at: 

https://docs.openeclass.org/el/3.6/detail_description [Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 
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4.5.3 Ανακοινώσεις 

Το υποσύστηµα «Ανακοινώσεις» επιτρέπει την ενηµέρωση των εγγεγραµµένων χρηστών σε 

θέµατα που αφορούν ενέργειες και δραστηριότητες του συγκεκριµένου µαθήµατος. Κάθε 

ανακοίνωση περιλαµβάνει τον τίτλο της, το κείµενο µε την ανακοίνωση και την ηµεροµηνία 

ανάρτησής της. Σε περίπτωση που το κείµενο είναι αρκετά µεγάλο και δεν χωράει στο 

πλαίσιο, ο χρήστης µπορεί να κάνει κλικ στην επιλογή «Περισσότερα» και θα µεταβεί στο 

σύνδεσµο που περιλαµβάνει ολόκληρο το κείµενο της ανακοίνωσης. 

 

Εικόνα 37: Υποσύστηµα Ανακοινώσεις ενός ηλεκτρονικού µαθήµατος 

 

4.5.4 Εργασίες 

Στο υποσύστηµα «Εργασίες» είναι ένα χρήσιµο εργαλείο που επιτρέπει την ηλεκτρονική 

διαχείριση, υποβολή και βαθµολόγηση των εργασιών του µαθήµατος. 
17

 (Open eClass, 2017) 

Οι εγγεγραµµένοι χρήστες µπορούν να ανεβάσουν ηλεκτρονικά τις εργασίες τους στην 

πλατφόρµα µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής και να δουν το βαθµό αυτών των εργασίας όταν 

ο καθηγητής τις βαθµολογήσει.  

                                                 

17
 Δικτυογραφία 

Open eClass, 2017. Αναλυτική Περιγραφή. [Ηλεκτρονικό] Available at: 

https://docs.openeclass.org/el/3.6/detail_description [Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 
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Εικόνα 38: Υποσύστηµα Εργασίες ενός ηλεκτρονικού µαθήµατος 

 

Στην αρχική σελίδα του υποσυστήµατος υπάρχει µια λίστα µε όλες τις αναρτηµένες εργασίες 

του µαθήµατος, όπου υπάρχει ο τίτλος, η προθεσµία υποβολής και η ένδειξη αν ο χρήστης 

έχει υποβάλει την εργασία. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει όντως έχει υποβάλει την 

εργασία, τότε εµφανίζεται και ο βαθµός µε τον οποίο ο καθηγητής έχει αξιολογήσει την 

εργασία. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε µια εργασία µπορούν να εµφανιστούν 

κάνοντας κλικ στον τίτλο της και µεταβαίνοντας στην εκφώνηση της εργασίας.  

 

Εικόνα 39: Περιγραφή µιας εργασίας ενός ηλεκτρονικού µαθηµάτος 
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Ο χρήστης µπορεί να βρει στην εκφώνηση της εργασίας όλες τις πληροφορίες που 

χρειάζονται για την εκπόνησή της. Επιπρόσθετα, µπορεί να υποβάλλει την εργασία του 

κάνοντας κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη «Επιλογή αρχείου» και στη συνέχεια βρίσκοντας 

την τοποθεσία του αρχείου που περιέχει την εργασία από το αναδυόµενο παράθυρο. Μετά το 

άνοιγµα του αρχείου της εργασίας, ο χρήστης µπορεί να γράψετε κάποιο σχόλιο σχετικά µε 

αυτήν στο πεδίο «Σχόλια». Η επιτυχής υποβολή της εργασίας θα ολοκληρωθεί κάνοντας κλικ 

στο κουµπί µε την ένδειξη «Αποθήκευση».  

Εάν επιθυµείτε να επανυποβάλετε µια νέα πιο βελτιωµένη έκδοση της εργασίας σας πριν την 

ηµεροµηνία λήξης την οποία έχει ορίσει ο εκπαιδευτής απλά επαναλάβετε την παραπάνω 

διαδικασία απλά να έχετε υπόψη σας πως η πλατφόρµα θα διαγράψει την προηγούµενη 

έκδοση και θα υποβάλει στον εκπαιδευτή την τελευταία απεσταλµένη έκδοση. 
18

 (Open 

eClass, 2017) 

 

Εικόνα 40: Υποβολή εργασίας ενός ηλεκτρονικού µαθήµατος 

 

 

                                                 

18
 Δικτυογραφία 

Open eClass, 2017. Εργασίες. [Ηλεκτρονικό] Available at: 

https://docs.openeclass.org/el/3.6/student/assignments [Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 
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4.5.5 Ηµερολόγιο 

Το υποσύστηµα Ηµερολόγιο σας επιτρέπει να παρουσιάζετε µε χρονολογική σειρά τα 

γεγονότα σταθµοί του µαθήµατος (διαλέξεις, συναντήσεις, αξιολογήσεις, κλπ). 
19

 (Open 

eClass, 2017) Οι ηµεροµηνίες στις οποίες συµβαίνουν γεγονότα έχουν µια κουκκίδα στο 

αντίστοιχο κελί και όταν πατήσετε πάνω σε αυτό, τότε θα εµφανιστεί ο τίτλος του γεγονότος. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο ηµερολόγιο µπορεί να 

περιέχουν υπερσυνδέσεις που µεταφέρνουν τον χρήστη σε περιεχόµενο που σχετίζεται µε το 

συγκεκριµένο συµβάν. 

 

Εικόνα 41: Υποσύστηµα Ηµερολόγιο ενός ηλεκτρονικού µαθήµατος 

 

4.5.6 Μηνύµατα 

Με το υποσύστηµα «Μηνύµατα» υποστηρίζεται η ανάδραση στην εκπαιδευτική 

δραστηριότητα µε την ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ των υπεύθυνων εκπαιδευτών και των 

εγγεγραµµένων εκπαιδευόµενων του µαθήµατος. 
20

 (Open eClass, 2017) Τα µηνύµατα που 

                                                 

19
 Δικτυογραφία 

Open eClass, 2017. Ημερολόγιο. [Ηλεκτρονικό] Available at: 

https://docs.openeclass.org/el/3.6/student/agenda [Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 

20
 Δικτυογραφία 

Open eClass, 2017. Αναλυτική Περιγραφή. [Ηλεκτρονικό] Available at: 

https://docs.openeclass.org/el/3.6/detail_description [Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 
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λαµβάνει ο φοιτητής από τον εκπαιδευτή καταχωρούνται στην καρτέλα «Εισερχόµενα», ενώ 

τα µηνύµατα που αποστέλλει ο χρήστης στον εκπαιδευτή καταχωρούνται στην καρτέλα 

«Εξερχόµενα». Ο χρήστης µπορεί να δει όλες τις πληροφορίες ενός µηνύµατος κάνοντας 

κλικ στον τίτλο του.  

 

Εικόνα 42: Υποσύστηµα Μηνύµατα ενός ηλεκτρονικού µαθήµατος 

 

Ο φοιτητής µπορεί να συντάξει ένα νέο µήνυµα πατώντας στο κουµπί µε την ένδειξη «Νέο 

µήνυµα µαθήµατος» και συµπληρώνοντας τα πεδία της φόρµας νέου µηνύµατος και 

επιλέγοντας πιθανά επισυναπτόµενα αρχεία. Στο πεδίο Προς εισάγονται τα ονόµατα των 

χρηστών στους οποία θα αποσταλεί το µήνυµα και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 

το κουµπί µε την ένδειξη «Επιλογή όλων» εάν θέλει να αποστείλει το µήνυµα σε όλους τους 

χρήστες που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα. Η αποστολή του µηνύµατος προς τους 

παραλήπτες γίνεται πατώντας το κουµπί µε την ένδειξη «Αποστολή». 
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Εικόνα 43: ∆ηµιουργία νέου µηνύµατος σε ένα ηλεκτρονικό µάθηµα 

 

Επιπλέον, τα µηνύµατα που υπάρχουν στις καρτέλες «Εισερχόµενα» και «Εξερχόµενα» 

µπορούν να διαγραφούν πατώντας στο κουµπί µε την ένδειξη «x» που υπάρχει στην δεξιά 

στήλη κάθε µηνύµατος. Όλα τα µηνύµατα διαγράφονται επιλέγοντας το κουµπί µε το 

εικονίδιο των 3 γραναζιών που υπάρχει δίπλα στο κουµπί µε το την ένδειξη «Νέο µήνυµα 

µαθήµατος» και στην συνέχεια κάνοντας κλικ στην επιλογή «∆ιαγραφή όλων των 

µηνυµάτων». 

4.5.7 Οµάδες χρηστών 

Η καλύτερη συνεργασία και αλληλεπίδραση ανάµεσα στους εκπαιδευόµενους και τον 

εκπαιδευτή του µαθήµατος µπορεί να επιτευχθεί µέσω του υποσυστήµατος της οµάδας 

χρηστών. Μια τέτοια οµάδα αποτελεί µια συλλογή εγγεγραµµένων χρηστών του µαθήµατος 

οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να µοιράζονται την ίδια περιοχή συζητήσεων, τα ίδια 

έγγραφα καθώς και τις ίδιες οµαδικές εργασίες. 
21

 (Open eClass, 2017) 

                                                 

21
 Δικτυογραφία 

Open eClass, 2017. Ομάδες Χρηστών. [Ηλεκτρονικό] Available at: 

https://docs.openeclass.org/el/3.6/student/groups [Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 



 42

 

Εικόνα 44: Υποσύστηµα Οµάδες Χρηστών ενός ηλεκτρονικού µαθήµατος 

 

Οι αρχική σελίδα του υποσυστήµατος περιέχει όλες τις οµάδες που έχουν δηµιουργηθεί από 

το εκπαιδευτή. Οι οµάδες στις οποίες έχει εγγραφεί ένας χρήστης έχουν στα δεξιά τους ένα 

κουµπί µε την ένδειξη βέλους προς τα δεξιά, χρώµατος κόκκινου. Αντίστοιχα, το βέλος των 

οµάδων στις οποίες ο χρήστης µπορεί να εγγραφεί έχει χρώµα πράσινο. Η εγγραφή σε µια 

οµάδα γίνεται πατώντας το αντίστοιχο πράσινο βέλος αυτής της οµάδας, ενώ η απεγγραφή 

από µια οµάδα γίνεται πατώντας το αντίστοιχο κόκκινο βέλος.  

Όταν ο χρήστης εγγραφεί σε ένα µάθηµα θα ανακατευθυνθεί αυτόµατα στην σελίδα που 

περιέχει τις πληροφορίες αυτής της οµάδας. Εναλλακτικά, µπορεί να έχει πρόσβαση σε 

αυτήν την σελίδα πατώντας στον τίτλο της οµάδας που έχει εγγραφεί. Η σελίδα πληροφοριών 

της οµάδας περιέχει τους εγγεγραµµένους σε αυτή χρήστες και µια περιγραφή για τον σκοπό 

που έχει δηµιουργηθεί αυτή η οµάδα. Πάνω αριστερά υπάρχουν 4 κουµπιά τα οποία 

χρησιµοποιούνται προκειµένου οι εγγεγραµµένοι χρήστες να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 

της οµάδας και τις οµαδικές εργασίες, να µπορούν να µεταβούν στην κεντρική σελίδα του 

υποσυστήµατος και να στείλουν ηλεκτρονικό µήνυµα σε όλα τα µέλη της οµάδας.  
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Εικόνα 45: Πληροφορίες οµάδας ενός ηλεκτρονικού µαθήµατος 

 

4.5.8 Πληροφορίες 

Αν ο υπεύθυνος εκπαιδευτής συµπληρώνει την περιγραφή του µαθήµατος, τότε στο 

υποσύστηµα αυτό θα µπορείτε να βρείτε χρήσιµες πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητα 

το µαθήµατος, τους στόχους και το εκπαιδευτικό περιεχόµενο, τον τρόπο αξιολόγησης και 

εξέτασης, το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ο υπεύθυνος εκπαιδευτής κρίνει σηµαντικό. 
22

 (Open eClass, 

2017) 

                                                 

22
 Δικτυογραφία  

Open eClass, 2017. Πληροφορίες μαθήματος. [Ηλεκτρονικό] Available at: 

https://docs.openeclass.org/el/3.6/student/course_description [Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 
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Εικόνα 46: Υποσύστηµα Πληροφορίες ενός ηλεκτρονικού µαθήµατος 

 

4.5.9 Πολυµέσα 

Το υποσύστηµα πολυµέσα είναι χώρος αποθήκευσης και διάθεσης οπτικοακουστικού 

εκπαιδευτικού υλικού. Υπάρχουν δύο επιλογές: προσθήκη πολυµεσικού αρχείου και 

προσθήκη εξωτερικού συνδέσµου σε αρχείο πολυµέσων που βρίσκεται αποθηκευµένο πχ. 

στο YouTube, ή σε έναν VideoOnDemand Server (VoD), κλπ και αφορούν το µάθηµα. 
23

 

(Open eClass, 2017)  

Ο χρήστης µπορεί να ανοίξει τα αρχεία που εµπεριέχονται στο υποσύστηµα πατώντας πάνω 

στο όνοµά τους ή να τα κατεβάσει πατώντας στο αντίστοιχο εικονίδιο που βρίσκεται στην 

δεξιά στήλη. Επιπλέον, µπορεί να µεταβεί στις ιστοσελίδες που οδηγούν οι σύνδεσµοι του 

υποσυστήµατος κάνοντας κλικ στον τίτλο τους.   

                                                 

23
 Δικτυογραφία 

Open eClass, 2017. Αναλυτική Περιγραφή. [Ηλεκτρονικό] Available at: 
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Εικόνα 47: Υποσύστηµα Πολυµέσα ενός ηλεκτρονικού µαθήµατος 

 

4.5.10 Σύνδεσµοι 

Το υποσύστηµα Σύνδεσµοι σας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρήσιµες πηγές από το 

∆ιαδίκτυο οµαδοποιηµένες σε κατηγορίες που αφορούν το µάθηµα. Οι σύνδεσµοι αυτοί 

έχουν επιλεγεί από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή του µαθήµατος. Κάθε σύνδεσµος διαθέτει έναν 

τίτλο, µια περιγραφή, µε επιπλέον πληροφορίες. Οι σύνδεσµοι που έχει επιλέξει ο 

εκπαιδευτής µπορεί να είναι οµαδοποιηµένοι σε κατηγορίες. Υπάρχει η επιλογή “Εµφάνιση” 

αν θέλετε να εµφανιστούν αναλυτικά σε λίστα οι σύνδεσµοι που περιέχει µια κατηγορία, και 

η επιλογή “Απόκρυψη” αν θέλετε να µην εµφανίζονται. 
24

 (Open eClass, 2017) 

                                                 

24
 Δικτυογραφία 

Open eClass, 2017. Σύνδεσμοι. [Ηλεκτρονικό] Available at: https://docs.openeclass.org/el/3.6/student/links 

[Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 
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Εικόνα 48: Υποσύστηµα Σύνδεσµοι ενός ηλεκτρονικού µαθήµατος 

 

4.5.11 Συζητήσεις 

Το υποσύστηµα συζητήσεις αποτελεί ένα µέσω αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή – 

εκπαιδευόµενου. Η πλατφόρµα παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας περιοχών συζητήσεων 

επιτρέποντας τη συµµετοχή σε όλους τους εγγεγραµµένους στο µάθηµα χρήστες 

(εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους). Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα ειδοποίησης µέσω 

email για κάθε αποστολή απάντησης σε κάποιο θέµα. 
25

 (Open eClass, 2017) 

Στην αρχική σελίδα του υποσυστήµατος µπορείτε να βρείτε όλες τις συζητήσεις για το 

συγκεκριµένο µάθηµα, πόσα θέµατα και απαντήσεις περιέχει κάθε µια από αυτές, καθώς και 

ποια είναι η τελευταία ανάρτηση που έγινε σε αυτήν. Πατώντας το κουµπί µε το εικονίδιο 

του γραναζιού και στη συνέχεια την επιλογή «Ειδοποίηση µέσω e-mail αν σταλούν 

απαντήσεις», ο χρήστης λαµβάνει ειδοποιήσεις στο ηλεκτρονικό του ταχυδροµείο κάθε φορά 

που κάποιος άλλος χρήστης απαντήσει στην αντίστοιχη συζήτηση. Εναλλακτικά, το κουµπί 

µε τον φάκελο στο πάνω δεξιά µέρος της σελίδας δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να 

λαµβάνει ειδοποιήσεις όταν υπάρχει µια νέα απάντηση σε οποιαδήποτε από τις συζητήσεις.   

Ο χρήστης µπορεί να δει όλα τα περιεχόµενα µιας συζήτησης κάνοντας κλικ στο όνοµα της. 

Τα µηνύµατα της συζήτησης είναι ταξινοµηµένα σε χρονολογική σειρά, µε τα πιο πρόσφατα 

να βρίσκονται στο κάτω µέρος της σελίδας. Μια νέα απάντηση στη συζήτηση προστίθεται 

πατώντας το κουµπί µε την ένδειξη «Απάντηση», πληκτρολογώντας το µήνυµα στο πλαίσιο 

                                                 

25
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κειµένου και πατώντας το κουµπί µε την ένδειξη «Υποβολή». Τέλος, ο χρήστης µπορεί να 

ανοίξει ένα νέο θέµα µέσα στη συζήτηση κάνοντας κλικ στο κουµπί µε την ένδειξη «Νέο 

θέµα» και πληκτρολογώντας τον τίτλο του θέµατος και το µήνυµα στα αντίστοιχα πεδία της 

φόρµας.  

 

Εικόνα 49: Υποσύστηµα Συζητήσεις ενός ηλεκτρονικού µαθήµατος 

4.6 Εγχειρίδια 

Η επιλογή «Εγχειρίδια» από το µενού «Βασικές Επιλογές» της αριστερής στήλης περιέχει 

όλα τα εγχειρίδια και τους οδηγούς χρήσης που θα βοηθήσουν τον χρήστη να περιηγηθεί 

στην ηλεκτρονική πλατφόρµα Open eClass και να χρησιµοποιήσει τις λειτουργίες που αυτή 

προσφέρει. Πιο συγκεκριµένα, οι σύνδεσµοι που εµφανίζονται στην παρακάτω εικόνα 

οδηγούν σε ιστοσελίδες µε: 

• «Αναλυτική» και «Σύντοµη Περιγραφή» της πλατφόρµας Open eClass, οι οποίες 

αναφέρονται γενικά στην χρησιµότητα, τα βασικά χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες 

της.  

• «Εγχειρίδιο Εκπαιδευόµενου» µε αναλυτικές οδηγίες προς τον χρήστη για την εύκολη 

και γρήγορα αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πλατφόρµας.  

• Σύντοµες οδηγίες για το πώς ο χρήστης µπορεί να κάνει «Εγγραφή σε µάθηµα». 

• Σύντοµη περιγραφή για το «Χαρτοφυλάκιο χρήστη». 

• Σύντοµη παρουσίαση της οντότητας ενός «Ηλεκτρονικού Μαθήµατος». 

• Πληροφορίες για την συµµετοχή του χρήστη σε «Περιοχές Συζητήσεων» 

Σηµειώνεται ότι όλα τα παραπάνω εγχειρίδια αναφέρονται γενικά σε όλες τις ηλεκτρονικές 

πλατφόρµες Open eClass και ο χρήστης πρέπει να είναι ενήµερος ότι σε αυτά υπάρχουν 

πληροφορίες για λειτουργίες που δεν υποστηρίζονται από την ηλεκτρονική πλατφόρµα του 

τµήµατός µας. Εποµένως, η ανάγνωση των εγχειριδίων θα πρέπει να περιοριστεί µόνο στις 

λειτουργίες που προσφέρονται από την πλατφόρµα του τµήµατός µας προκειµένου να µην 

υπάρχει σύγχυση.   
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Εικόνα 50: Ενότητα Εγχειρίδια του Open eClass 

 

4.7 Σχετικά 

Η επιλογή «Σχετικά» περιλαµβάνει την ταυτότητα της πλατφόρµας του τµήµατός µας. Πιο 

συγκεκριµένα, σε αυτήν την ενότητα οι φοιτητές µπορούν να βρουν πληροφορίες για: 

• το όνοµα της πλατφόρµας 

• την έκδοσή της πλατφόρµας που χρησιµοποιεί το τµήµα µας και  

• το συνολικό αριθµό των ηλεκτρονικών µαθηµάτων που υπάρχουν στην πλατφόρµα  

• τις κατηγορίες των ηλεκτρονικών µαθηµάτων που υπάρχουν στην πλατφόρµα και τον 

αριθµό των µαθηµάτων κάθε κατηγορίας 

• το συνολικό αριθµό των χρηστών της πλατφόρµας  

• και τις κατηγορίες των χρηστών της πλατφόρµας και πόσους χρήστες αριθµεί κάθε 

κατηγορία. 



 49

 

Εικόνα 51: Ενότητα Σχετικά του Open eClass 

 

4.8 Επικοινωνία 

Η επιλογή «Επικοινωνία» περιέχει τρόπους επικοινωνίας των φοιτητών µε υποδοµές του 

τµήµατός µας. 

 

Εικόνα 52: Ενότητα Επικοινωνία του Open eClass 
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4.9 Επιλογές Χρήστη 

Το µενού «Επιλογές Χρήστη» περιέχει το εξατοµικευµένο περιβάλλον του φοιτητή, όπου 

υπάρχουν δεδοµένα και στατιστικά που σχετίζονται µε την χρήση της ηλεκτρονικής 

πλατφόρµας από τον ίδιο. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα µενού που συνοψίζει όλα τα 

στοιχεία που υπάρχουν σε καθένα από τα επιµέρους ηλεκτρονικά µαθήµατα στα οποία έχει 

εγγραφεί ο χρήστης, επιτρέποντας την γρήγορη πρόσβαση και διαχείρισή τους.  

4.9.1 Τα µαθήµατά µου 

Στην περιοχή αυτή εµφανίζονται όλα τα µαθήµατα στα οποία είναι συµµετέχετε. Κάθε 

µάθηµα αποτελείται από τον τίτλο του µαθήµατος, ακολουθούµενο στην επόµενη γραµµή 

από του εκπαιδευτές του µαθήµατος. Κάνοντας κλικ στον τίτλο ενός µαθήµατος από τη λίστα 

εισέρχεστε στο ηλεκτρονικό µάθηµα. 
26

 (Open eClass, 2017) Επιπλέον, υπάρχει η 

δυνατότητα απεγγραφής του χρήστη από κάποιο µάθηµα πατώντας το κουµπί µε την ένδειξη 

βέλους προς τα δεξιά (που βρίσκεται στην δεξιά στήλη) και κάνοντας κλικ στο κουµπί µε την 

ένδειξη «Απεγγραφή από µάθηµα» στο µήνυµα επιβεβαίωσης που θα εµφανιστεί. 

 

Εικόνα 53: Περιοχή Τα µαθήµατά µου του Open eClass 

                                                 

26
 Δικτυογραφία 

Open eClass, 2017. Προσωπικό Χαρτοφυλάκιο. [Ηλεκτρονικό] Available at: 

https://docs.openeclass.org/el/3.6/student/portfolio/personal_portfolio [Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 
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4.9.2 Τα µηνύµατά µου 

Η περιοχή «Τα µηνύµατά µου» περιέχει τα εξερχόµενα και εισερχόµενα µηνύµατα του 

φοιτητή από όλα τα µαθήµατα που είναι αυτή τη στιγµή ή ήταν στο παρελθόν 

εγγεγραµµένος. Επιπλέον, υπάρχει η επιλογή δηµιουργίας νέου µηνύµατος κάνοντας κλικ 

στο κουµπί µε την ένδειξη «Νέο µήνυµα µαθήµατος» και ακολουθώντας τις οδηγίες που 

παρουσιαστεί στην ενότητα 1.6.6, µε την προσθήκη ότι στην συγκεκριµένη περίπτωση 

πρέπει να επιλεγεί και το µάθηµα στο οποίο ανήκει το νέο µήνυµα που θα σταλθεί.  

 

Εικόνα 54: Περιοχή Τα µηνύµατά µου του Open eClass 

 

4.9.3 Οι ανακοινώσεις µου 

Στην περιοχή αυτή εµφανίζονται οι τελευταίες ανακοινώσεις στα µαθήµατα που είναι 

εγγεγραµµένος ο χρήστης. Οι ανακοινώσεις αυτές ταξινοµούνται κατά µάθηµα και κατά 

ηµεροµηνία. Κάθε ανακοίνωση αποτελεί σύνδεσµο προς το εργαλείο ανακοινώσεων του 

αντίστοιχου µαθήµατος και περιορίζεται στους 150 χαρακτήρες. Αν µια ανακοίνωση είναι 

µεγαλύτερη των 150 χαρακτήρων τότε προστίθεται ένα «…[Περισσότερα]». Αυτό σηµαίνει 
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ότι για να δούµε ολόκληρη την ανακοίνωση θα πρέπει να πάµε στο εργαλείο ανακοινώσεων 

του αντίστοιχου µαθήµατος. 
27

 (Open eClass, 2017) 

 

Εικόνα 55: Περιοχή Οι ανακοινώσεις µου του Open eClass 

4.9.4 Το ηµερολόγιό µου 

Στην περιοχή αυτή εµφανίζονται οµαδοποιηµένα τα γεγονότα από τις ατζέντες των 

µαθηµάτων στα οποία είναι εγγεγραµµένος ο χρήστης. Τα γεγονότα αυτά ταξινοµούνται 

κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής. Σε κάθε ηµεροµηνία µπορούν να υπάρχουν γεγονότα από 

διάφορα µαθήµατα. 
28

 (Open eClass, 2017) Η επισκόπηση των λεπτοµερειών των γεγονότων 

γίνεται όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 1.6.5.  

                                                 

27
 Δικτυογραφία 

Open eClass, 2017. Προσωπικό Χαρτοφυλάκιο. [Ηλεκτρονικό] Available at: 

https://docs.openeclass.org/el/3.6/student/portfolio/personal_portfolio [Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 

28
 Δικτυογραφία 

Open eClass, 2017. Προσωπικό Χαρτοφυλάκιο. [Ηλεκτρονικό] Available at: 

https://docs.openeclass.org/el/3.6/student/portfolio/personal_portfolio [Πρόσβαση Απρίλιος 2018]. 
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Εικόνα 56: Περιοχή Το ηµερολόγιό µου του Open eClass 

 

4.9.5 Το προφίλ µου  

Αυτή η περιοχή περιλαµβάνει όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τον φοιτητή, 

όπως: 

• το ονοµατεπώνυµό του,  

• το όνοµα χρήστη του,  

• το e-mail του,  

• ο αριθµός τηλεφώνου του,  

• ο αριθµός µητρώου του,  

• το τµήµα στο οποίο φοιτά και  

• η ηµεροµηνία εγγραφής του στην ηλεκτρονική πλατφόρµα.  

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα εξατοµίκευσης του προφίλ του πατώντας το κουµπί µε την 

ένδειξη «Επεξεργασία», τροποποιώντας όποιες από τις παραπάνω πληροφορίες του επιτρέπει 

η πλατφόρµα και πατώντας το κουµπί µε την ένδειξη «Υποβολή».  
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Εικόνα 57: Περιοχή Το προφίλ µου του Open eClass 

 

4.9.6 Τα στατιστικά µου 

Αυτή η περιοχή περιλαµβάνει στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την χρήση της ηλεκτρονικής 

πλατφόρµας από τον χρήστη. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποια στατιστικά θα 

παρουσιαστούν, καθώς και τον τρόπο παρουσίασής τους. Το χρονικό διάστηµα εξαγωγής 

των στατιστικών επιλέγεται από το µενού που υπάρχει στην πάνω πλευρά της σελίδας, 

επιλέγοντας τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης. Η µορφή παρουσίασης τους είναι είτε ανά 

χρονολογικό έτος είτε ανά µήνα.  

Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν είτε συνολικά όλα τα µαθήµατα ή ένα 

συγκεκριµένο µάθηµα. Στην περίπτωση των συνολικών στατιστικών, θα εµφανιστούν:  

• σε ένα κοινό διάγραµµα ο αριθµός προβολών της ηλεκτρονικής πλατφόρµας και η 

διάρκεια χρήσης της από τον χρήστη, 

• στην κάτω αριστερά πλευρά της σελίδας το διάγραµµα σε µορφή πίτας «Προτίµηση 

Μαθηµάτων» µε το ποσοστό προβολών του κάθε µαθήµατος σε σχέση µε τις 

συνολικές προβολές όλων των µαθηµάτων και 

• το διάγραµµα στην κάτω δεξιά πλευρά µε τον αριθµό και τις ώρες προβολής του 

µαθήµατος µε το µεγαλύτερο ποσοστό προτίµησης. 
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Εικόνα 58: Συνολικά στατιστικά στοιχεία χρήσης του Open eClass από τον χρήστη 

 

Για να εµφανιστούν τα στατιστικά ενός µαθήµατος θα πρέπει να επιλεγεί το αντίστοιχο 

µάθηµα από τη λίστα µαθηµάτων που υπάρχει στην πάνω πλευρά της σελίδας, δίπλα από το 

µενού όπου επιλέγεται η παρουσίαση των στατιστικών ανά µήνα ή ανά έτος. Τα στατιστικά 

ενός µαθήµατος περιλαµβάνουν: 

• στην πάνω πλευρά το διάγραµµα µε τον αριθµό προβολών του µαθήµατος από τον 

χρήστη, καθώς και τις ώρες που αυτός έχει περιηγηθεί στα περιεχόµενά του, 

• στην κάτω αριστερή πλευρά το διάγραµµα πίτας «Προτίµηση Υποσυστηµάτων» µε το 

ποσοστό προβολών του κάθε υποσυστήµατος του µαθήµατος σε σχέση µε τις 

συνολικές προβολές του µαθήµατος και 

• στην κάτω δεξιά το διάγραµµα πλευρά µε τον αριθµό και τις ώρες προβολής του 

υποσυστήµατος µε το µεγαλύτερο αριθµό προβολών. 
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Εικόνα 59: Στατιστικά στοιχεία προβολής ενός ηλεκτρονικού µαθήµατος από τον χρήστη 

 

Ο χρήστης µπορεί να δει τα στατιστικά του µε περισσότερες λεπτοµέρειες αν πατήσει στο 

δεξιότερο από τα δύο κουµπιά που υπάρχουν στην δεξιά πλευρά της σελίδας. Η λίστα που θα 

εµφανιστεί περιλαµβάνει µε χρονολογική σειρά όλα τα υποσυστήµατα ηλεκτρονικών 

µαθηµάτων που έχει επισκεφτεί ο χρήστης, καθώς και τη χρονική διάρκεια που παρέµεινε 

στο κάθε ένα από αυτά.   

 

Εικόνα 60: Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία χρήσης των υποσυστηµάτων του Open eClass 
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Τέλος, το κουµπί µε την ένδειξη «∆ιάρκεια συµµετοχής ανά µάθηµα» εµφανίζει µια λίστα µε 

τις συνολικές ώρες προβολής όλων των µαθηµάτων του χρήστη.  

 

Εικόνα 61: ∆ιάρκεια προβολής ηλεκτρονικών µαθηµάτων από τον χρήστη 

 

4.10 Κουµπί Βοήθειας 

Στην κάτω πλευρά του αριστερού µενού υπάρχει ένα κόκκινο κουµπί µε την ένδειξη 

«HELP», το οποίο παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να αναφέρει προβλήµατα που 

παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια χρήσης της πλατφόρµας. Κάνοντας κλικ στο κουµπί, ο 

χρήστης θα ανακατευθυνθεί σε µία ιστοσελίδα όπου πρέπει να συµπληρώσει τις κατάλληλες 

πληροφορίες που απαιτούνται για να αποστείλει µε σαφήνεια το αίτηµά του στην πλατφόρµα 

Open eClass.  
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Εικόνα 62: Κουµπί αναφοράς προβληµάτων χρήσης Open eClass 

 

 

Εικόνα 63: Φόρµα αναφοράς προβληµάτων χρήσης Open eClass 
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5 Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Kωδικού  

5.1 Αλλαγή Κωδικού Χρήστη 

Ο κωδικός χρήστη URegister που χρησιµοποιείται για να συνδεθεί ο χρήστης στις 

οµόσπονδες υπηρεσίες µπορεί να αλλάξει µέσω της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Κωδικού 

MyPassword, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://mypassword.teiwest.gr/. Ο χρήστης µπορεί να συνδεθεί στην υπηρεσία εισάγοντας το 

όνοµα χρήστη από το έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ» και τον κωδικό του 

λογαριασµού του (αυτόν που καταχώρησε στην υπηρεσία URegister).  

 

Εικόνα 64: Σελίδα σύνδεσης υπηρεσίας MyPassword 

 

Στη συνέχεια θα πρέπει να µεταβεί στην καρτέλα «Αλλαγή Κωδικού» και να 

πληκτρολογήσει δύο φορές στην φόρµα τον νέο κωδικό που επιθυµεί για τον λογαριασµό. 

Πατώντας το κουµπί µε την ένδειξη «Αποθήκευση», ο κωδικός του λογαριασµού του χρήστη 

θα έχει αλλάξει επιτυχώς.  

 

Εικόνα 65: Φόρµα αλλαγής κωδικού URegister 
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5.2 Ανάκτηση Κωδικού 

Στην περίπτωση που δεν θυµάστε τον κωδικό σας που έχετε ορίσει στην Κεντρική Υποδοµή 

Πιστοποίησης του Ιδρύµατος µέσω του URegister µπορείτε να κάνετε Ανάκτηση Κωδικού 

χρησιµοποιώντας την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κωδικών από την ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://mypassword.teiwest.gr/ :   

• Στο κάτω µέρος του πλαισίου µε την ένδειξη «Είσοδος» επιλέγετε «Έχω ξεχάσει τον 

κωδικό µου». 

• Θα οδηγηθείτε στην επόµενη οθόνη όπου σας προτείνετε να επιλέξετε εάν η 

ανάκτηση κωδικού θα γίνει µε eΜail ή µε SMS. (Παρακάτω θα γίνει περιγραφή του 

τρόπου ανάκτησης κωδικού και µε τους δύο τρόπους). 

 

Εικόνα 66: Φόρµα ανάκτησης κωδικού URegister 

 

5.2.1 Ανάκτηση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

Επιλέγοντας «Αποστολή µε e-mail» θα οδηγηθείτε στην παρακάτω οθόνη. Για να συνεχίσετε 

την διαδικασία ακολουθείστε τα παρακάτω βήµατα:  

• Εισάγετε Όνοµα Χρήστη (Username) που διαθέτετε.  

• Τσεκάρετε «Αποστολή µε e-mail»  

• Εισάγετε το email που είχατε καταχωρίσει κατά την διαδικασία Ενεργοποίησης 

Λογαριασµού. 

• Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας πάνω στο «Συνέχεια». 
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Εικόνα 67: Επιλογή ανάκτησης κωδικού µε e-mail 

 

• Εφόσον έχετε εισάγει σωστά το email σας θα εµφανιστεί ένα µήνυµα επιβεβαίωσης.  

• Ανοίγετε το email σας προκειµένου να δείτε το µήνυµα που σας έχει σταλεί από την 

Υπηρεσία. 

• To email που θα έχετε λάβει περιέχει ένα σύνδεσµο. Για την επαναφορά του κωδικού 

θα πρέπει να κάνετε κλικ µε το ποντίκι στον σύνδεσµο. 

• Αυτόµατα θα ανά-δροµολογηθείτε στην σελίδα της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Κωδικών.  

• Αλλάξτε τον κωδικό σας όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.1.  

5.2.2 Ανάκτηση κωδικού µέσω τηλεφώνου 

Επιλέγοντας «Αποστολή µε sms» θα οδηγηθείτε στην παρακάτω οθόνη. Για να συνεχίσετε 

την διαδικασία ακολουθείστε τα παρακάτω βήµατα:  

• Εισάγετε Όνοµα Χρήστη (Username) αυτό που διαθέτετε. 

• Τσεκάρετε το «Αποστολή µε sms». 

• Εισάγετε το αριθµό Κινητού τηλεφώνου που είχατε καταχωρίσει κατά την διαδικασία 

Ενεργοποίησης Λογαριασµού στο URegister. 

• Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας πάνω στο «Συνέχεια». 
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Εικόνα 68: Επιλογή ανάκτησης κωδικού µε SMS 

 

• Εφόσον έχετε εισάγει σωστά τον αριθµό του κινητού σας τηλεφώνου θα εµφανισθεί η 

επόµενη οθόνη η οποία σας ενηµερώνει ότι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα 

πρέπει να αποστείλετε από τον κινητό σας (Χρέωση απλού µηνύµατος SMS) ένα 

µήνυµα SMS  

o µε περιεχόµενο (κείµενο): TEIWESTPASS  

o Προς τον αριθµό: 6981345681 

 

Εικόνα 69: Αποστολή SMS για την ανάκτηση κωδικού χρήστη URegister 
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• Εάν η διαδικασία έχει γίνει σωστά (µετά από ένα µικρό χρονικό διάστηµα) θα λάβετε 

στον κινητό σας ένα SMS µε τον «Κωδικό Επιβεβαίωσης». 

• Παράλληλα η σελίδα θα ανανεωθεί αυτόµατα και στην θέση της θα εµφανιστεί η 

παρακάτω οθόνη στην οποία θα πρέπει να εισάγετε τον «Κωδικό Επιβεβαίωσης» που 

έχετε λάβει µε SMS στο κινητό σας.  

• Εισάγετε τον «Κωδικό Επιβεβαίωσης» και επιλέγετε «Συνέχεια» για να συνεχίσετε. 

 

Εικόνα 70: Εισαγωγή κωδικού επιβεβαίωσης για ανάκτηση κωδικού µε SMS 

 

• Εφόσον έχετε εισάγει σωστά τον «κωδικό επιβεβαίωσης» θα ανα-δροµολογηθείτε 

στην σελίδα της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Κωδικών όπως δείχνει η εικόνα.  

• Αλλάξτε τον κωδικό σας όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.1.  

5.3 Στοιχεία Καταχώρησης 

Η αλλαγή του αριθµού κινητού ή του λογαριασµού email που απαιτείται να υπάρχει για την 

Ανάκτηση Κωδικού, είναι εφικτό να γίνει µέσω της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Κωδικών.  

• Αφού συνδεθείτε χρησιµοποιώντας τα προσωπικά στοιχεία Username-Password που 

διαθέτετε, κάντε κλικ στο «Καταχώριση στοιχείων».  

• Τροποποιήστε ή συµπληρώστε τα στοιχεία ∆ευτερεύον eMail ή Αριθµό Κινητού µε 

αυτά που επιθυµείτε. Με αυτά τα στοιχεία θα µπορείτε στο µέλλον να προβείτε σε 

αλλαγή κωδικού µε την διαδικασία που έχει περιγραφεί στις προηγούµενες ενότητες. 

• Για ολοκλήρωση πιέστε «Αποθήκευση». 
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Εικόνα 71: Τροποποίηση στοιχείων ανάκτησης κωδικού URegister 
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6 Ηλεκτρονικός Οδηγός  

6.1 Προέλευση Κώδικά 

Ο κώδικας του ηλεκτρονικού οδηγού δεν γράφτηκε από την αρχή, καθώς κρίθηκε ότι η 

χρησιµοποίηση ενός πρότυπου (template) ιστότοπου θα διευκόλυνε σηµαντικά την 

ολοκλήρωσή του. Γι αυτό το λόγο, χρησιµοποιήθηκε το δωρεάν πρότυπο που βρίσκεται στην 

ιστοσελίδα 

https://freewebsitetemplates.com/preview/finemindsmarketingwebtemplate/index.html και 

τροποποιήθηκε σηµαντικά για την προσαρµογή του σε οδηγό χρήσης. Οι τροποποιήσεις που 

έγιναν αφορούν: 

• Η δοµή του κώδικα html τροποποιήθηκε για να συµπεριλάβει το κείµενο και τα 

πολυµέσα που δηµιουργήθηκαν κατά την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.  

• Η µορφοποίηση του κώδικα τροποποιήθηκε για την µετατροπή του κώδικα σε οδηγού 

χρήσης και για να υπάρχει οµοιοµορφία σε όλες τις σελίδες του οδηγού.  

6.2 ∆οµή ∆ιαδικτυακού Οδηγού Χρήσης 

6.2.1 ∆οµή Σελίδων 

Η κάθε σελίδα του ∆ιαδικτυακού Οδηγός Χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του 

τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου αποτελείται από τα εξής µέρη: 

• Πλαϊνή Μπάρα: Ο τίτλος του ηλεκτρονικού οδηγού και σύνδεσµοι για όλες τις 

σελίδες του οδηγού 

• Πληροφορίες: Υπερκείµενο µε πληροφορίες για τον οδηγό, για µια εφαρµογή του 

τµήµατος ή για τους τρόπους επικοινωνίας µε την γραµµατεία του τµήµατος. Το 

υπερκείµενο στις σελίδες των εφαρµογών αποτελείται από το κείµενο και τις εικόνες 

των έντυπων οδηγών χρήσης, καθώς και από τα βίντεο που δηµιουργήθηκαν κατά την 

εκπόνηση της διπλωµατικής. Τα βίντεο έχουν προστεθεί στο τέλος κάθε σελίδας.   

• Υποσέλιδο: Πνευµατικά δικαιώµατα 
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Εικόνα 72: ∆οµή σελίδων του οδηγού χρήσης 

 

6.2.2 ∆οµή Ηλεκτρονικού Οδηγού 

Ο διαδικτυακός οδηγός χρήσης αποτελείται από τις εξής σελίδες: 

• Η Αρχική σελίδα περιέχει την περιγραφή των περιεχοµένων και του σκοπού του 

οδηγού. Στο κάτω µέρος της σελίδας υπάρχουν εικόνες µε συνδέσµους για τις σελίδες 

του ιστοτόπου που περιέχουν οδηγίες χρήσης για µια εφαρµογή. 

 

Εικόνα 73: Αρχική σελίδα διαδικτυακού οδηγού 
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Εικόνα 74: Εικόνες µε συνδέσµους στην Αρχική σελίδα για άλλες σελίδες του οδηγού 

• Η σελίδα STUDENTSWEB περιλαµβάνει οδηγίες χρήσης για τα εργαλεία της 

εφαρµογής StudentsWeb. Στην αρχή της σελίδας υπάρχουν τα περιεχόµενα της 

σελίδας και επιλέγοντας ένα από αυτά µεταβαίνουµε στο αντίστοιχο σηµείο της 

σελίδες. Τα περιεχόµενα είναι το κείµενο και οι εικόνες του έντυπου οδηγού χρήσης 

του StudentsWeb, καθώς και δύο βίντεο. Το ένα περιγράφει την σύνδεση του χρήση 

και την περιήγησή του στην εφαρµογή και το δεύτερο τη διαδικασία δήλωσης 

µαθηµάτων.   

 

Εικόνα 75: Σελίδα StudentsWeb διαδικτυακού οδηγού 
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• Η σελίδα WEBMAIL περιέχει πληροφορίες για τις λειτουργίες του Webmail. Και 

αυτή η σελίδα αποτελείται από τα περιεχόµενα, τον έντυπο οδηγό χρήσης του 

WebMail και τρία βίντεο. Το πρώτο περιγράφει την σύνδεση του χρήση και την 

περιήγησή του στην εφαρµογή, το δεύτερο τη δηµιουργία ενός νέου µηνύµατος, ενώ 

το τρίτο το πως µπορεί ο χρήστης να διαχειριστεί τα µηνύµατά του.  

 

Εικόνα 76: Σελίδα Webmail διαδικτυακού οδηγού 

 

• Η σελίδα OPEN ECLASS αποτελείται από τα περιεχόµενα, τον οδηγό χρήσης και 

βίντεο που αφορούν την πλατφόρµα Open eClass. Τα τρία βίντεο αφορούν την 

σύνδεση χρήστη, την εγγραφή και περιήγησή του σε ένα µάθηµα, καθώς και το 

χαρτοφυλάκιό χρήστη.   
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Εικόνα 77: Σελίδα Open eClass διαδικτυακού οδηγού 

 

• Η σελίδα MYPASSWORD περιέχει τον οδηγό χρήστης της εφαρµογής MyPassword. 

Όπως και στις προηγούµενες σελίδες, εδώ µπορούµε να βρούµε τα περιεχόµενα της 

σελίδας, τον έντυπο οδηγό χρήσης του MyPassword και τα βίντεο µε τις οδηγίες 

χρήσης των υπηρεσιών του. Οι οδηγίες αυτές αφορούν, την αλλαγή του κωδικού 

χρήστη, την ανάκτηση του κωδικού χρήστη και την αλλαγή των στοιχείων 

καταχώρησης του χρήστη.   

 

Εικόνα 78: Σελίδα MyPassword διαδικτυακού οδηγού 
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Εικόνα 79: Βίντεο σελίδας MyPassword 

 

• Τέλος, η σελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ παρουσιάζει τους τρόπους επικοινωνίας µε την 

γραµµατεία του τµήµατός µας. 

 

Εικόνα 80: Σελίδα Επικοινωνία διαδικτυακού οδηγού 
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6.3 ∆ηµιουργία Βίντεο 

Για την εµπλουτισµό του Ηλεκτρονικού ∆ιαδικτυακού Οδηγού Χρήσης δηµιουργήθηκαν 

κάποια βίντεο. Σε αυτά παρουσιάζονται οι οδηγίες χρήσης των λειτουργιών κάθε εφαρµογής 

που περιγράφονται στους έντυπους οδηγούς. Η βιντεοσκόπηση έγινε χρησιµοποιώντας τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εκφωνώντας τις οδηγίες χρήσης για την κάθε λειτουργία, µε τη 

βοήθεια της δωρεάν έκδοσης του λογισµικού Screencast-O-Matic. 

 

Εικόνα 81: Εργαλείο Screecast-O-Matic 

H επεξεργασία των βίντεο έγινε µε την δοκιµαστική έκδοση της εφαρµογής Movavi Video 

Suite 17 και πιο συγκεκριµένα µε το εργαλείο Movavi Video Editor της εφαρµογής. Τα 

βίντεο που δηµιουργήθηκαν έχουν ανάλυση 1280 επί 720 πίξελ και είναι σε µορφή webm, 

έτσι ώστε να µπορούν να ενταχθούν στις ιστοσελίδες.  

Τα βίντεο που δηµιουργήθηκαν για τις 4 ηλεκτρονικής υπηρεσίες του τµήµατός µας 

περιέχουν οδηγίες χρήσης µε τα εξής θέµατα: 

• StudentsWeb: 

o Σύνδεση χρήστη και περιήγηση στην εφαρµογή  

o ∆ήλωση µαθηµάτων 

• Webmail: 

o Σύνδεση και αποσύνδεση χρήστη και περιήγηση  

o ∆ηµιουργία νέου µηνύµατος 
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o ∆ιαχείριση µηνυµάτων 

• Open eClass 

o Σύνδεση χρήστη 

o Εγγραφή και περιήγηση σε µάθηµα  

o Χαρτοφυλάκιο 

• MyPassword: 

o Αλλαγή κωδικού χρήστη 

o Ανάκτηση κωδικού χρήστη 

o Αλλαγή στοιχείων καταχώρησης 

 

Εικόνα 82: Εργαλείο Movavi Video Editor 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η δηµιουργία ενός Ηλεκτρονικού 

∆ιαδικτυακού Οδηγού Χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του τµήµατος ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων Μεσολογγίου για την διευκόλυνση των πρωτοετών φοιτητών. Τα βήµατα που 

ακολουθήθηκαν για την δηµιουργία του ήταν: 

• Εύρεση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του τµήµατος.  

• Περιήγηση στις υπηρεσίες και καταγραφή των κυριότερων λειτουργιών τους.  

• Αξιολόγηση της επισκεψιµότητας και της χρησιµότητας των κυριότερων λειτουργιών 

κάθε υπηρεσίας µέσω της προσωπικής εµπειρίας µου ως φοιτήτρια.  

• Επιλογή των υπηρεσιών WebMail, StudentsWeb, Open eClass και MyPassword ως οι 

υπηρεσίες που θα συµπεριληφθούν στην πτυχιακή εργασία. 

• Περιήγηση στις εφαρµογές και αναλυτική καταγραφή των λειτουργιών που 

προσφέρουν. 

• Εύρεση πληροφοριών από παλαιότερους οδηγούς χρήσης της εφαρµογής Open 

eClass.  

• Συγγραφή έντυπων οδηγών χρήστη για κάθε µια από τις εφαρµογές. 

• Αποθήκευση εικόνων µε print screen, στις οποίες παρουσιάζονται κάποιες 

λειτουργίες των εφαρµογών 

• Επεξεργασία βίντεο µέσω της εφαρµογής Ζωγραφική των Windows.  

• ∆ηµιουργία βίντεο µέσω της εφαρµογής Screencast-O-Matic όπου περιγράφεται η 

λειτουργία κάθε εφαρµογής.  

• Επεξεργασία βίντεο για την απόκρυψη προσωπικών στοιχείων µέσω της εφαρµογής 

OpenShot Video Editor 

• Εύρεση στο διαδίκτυο πρότυπου για την δηµιουργία του ηλεκτρονικού διαδικτυακού 

οδηγού. 

• Επεξεργασία των αρχείων html και css του πρότυπου, προκειµένου να δηµιουργηθεί 

ο ηλεκτρονικός διαδικτυακός οδηγός.  

• Συγγραφή του παρόντος εγγράφου.  

Όπως παρατηρούµε, η δηµιουργία της πτυχιακής εργασίας απαίτησε την εξοικείωση µε 

εργαλεία επεξεργασίας βίντεο και εικόνας, καθώς και την γνώση δηµιουργίας και 

επεξεργασίας ιστοσελίδων. Όµως, εκείνο που πραγµατικά δυσκόλεψε την ολοκλήρωση της 

παρούσα εργασίας είναι η χρονοβόρα περιήγηση στις ηλεκτρονικές εφαρµογές του τµήµατος 

για την ανακάλυψη και καταγραφή των λειτουργιών τους.  

Παρά τις δυσκολίες, η δηµιουργία του Ηλεκτρονικού ∆ιαδικτυακού Οδηγού Χρήσης των 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου ήταν 

επιτυχής, κρίνοντας από το περιεχόµενο και την εµφάνιση του. Είναι σίγουρο ότι οι 

πρωτοετείς φοιτητές του τµήµατός µας θα έχουν από τώρα και στο εξής ένα σηµαντικό 

βοηθό µε χρήσιµες πληροφορίες για τις λειτουργίες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 

τµήµατος.   
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