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1. Εισαγωγή
Στον

Οδηγό

Ηλεκτρονικής

Γραμματείας

(εφεξής

Οδηγός)

επανακαθορίζονται όλες οι υφιστάμενες διαδικασίες της Γραμματείας του
Τμήματος κάνοντας χρήση τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στόχος
είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος να μπορούν να
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την υποβολή αιτημάτων προς την Γραμματεία,
ενώ στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι εφικτό οι φοιτητές θα έχουν την
δυνατότητα να παραλαμβάνουν και τα ζητούμενα έγγραφα ηλεκτρονικά.
Ειδικότερα στον Οδηγό περιέχονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν οι
φοιτητές προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους.
Η υλοποίηση των ηλεκτρονικών διαδικασιών έχει σημαντικότατα οφέλη
τόσο για την Γραμματεία του Τμήματος όσο και για τους φοιτητές. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι με την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών διαδικασιών μειώνεται
σημαντικά ο φόρτος εργασίας της Γραμματείας καθώς πλέον δεν είναι απαραίτητη
η προσέλευση των φοιτητών σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες προκειμένου να
υποβάλουν εντύπως τα αιτήματά τους. Επιπλέον η διεκπεραίωση των αιτημάτων
γίνεται ταχύτερα, ενώ εξοικονομούνται πολύτιμες ανθρωποώρες οι οποίες
μπορούν να διατεθούν σε άλλες εργασίες στην Γραμματεία. Επιπλέον οι φοιτητές
εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο αφού μπορούν να καταθέσουν τα αιτήματά τους
οποιαδήποτε ώρα επιθυμούν από οπουδήποτε αρκεί να διαθέτουν πρόσβαση στο
διαδίκτυο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν απαιτείται και η προσέλευσή τους
στην Γραμματεία του Τμήματος για την παραλαβή των ζητούμενων εγγράφων.
Στόχος του Τμήματος είναι σε επόμενο στάδιο και αφού υιοθετηθεί και
υλοποιηθεί πλήρως η ηλεκτρονική υπογραφή από την Ελληνική Πολιτεία να
επανακαθορισθούν εκ νέου οι διαδικασίες της Γραμματείας προκειμένου όλες οι
διαδικασίες παραλαβής από τους φοιτητές των ζητούμενων εγγράφων να
πραγματοποιούνται και ηλεκτρονικά.
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Ο Οδηγός επιμελήθηκε από τον Επίκουρο Καθηγητή Σ. Πολυκαλά, ενώ
πολύτιμη ήταν η βοήθεια του Εργαστηριακού Συνεργάτη κ. Σ. Τρουμπέτα.
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2. Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτημάτων
Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες που θα
πρέπει να ακολουθηθούν από τους φοιτητές του Τμήματος προκειμένου να
υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήματα για τα ακόλουθα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις:
i.

Βεβαίωση Σπουδών,

ii.

Πιστοποιητικό Σπουδαστικής Κατάστασης,

iii.

Αναλυτική Βαθμολογία,

iv.

Πιστοποιητικό για χορήγηση Στεγαστικού Επιδόματος,

v.

Βεβαίωση γνώσης Η/Υ,

vi.

Πιστοποιητικό Αποφοίτησης,

vii.

Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης,

viii.

Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εξετάσεις για παροχή Άδειας.
Επιπλέον περιγράφονται και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι

φοιτητές για την υποβολή της Δήλωσης Μαθημάτων καθώς επίσης και
οποιουδήποτε άλλου αιτήματος προς την Γραμματεία το οποίο δεν περιέχεται στις
ανωτέρω κατηγορίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος φοιτητής να υποβάλει
ηλεκτρονικά αιτήματα προς την Γραμματεία του Τμήματος είναι να έχει κωδικό
στην

ηλεκτρονική

πλατφόρμα

απομακρυσμένης

εκπαίδευσης

eclass

(http://eclass.teiion.gr/).

2.1.

Υποβολή αιτημάτων για πιστοποιητικά /

βεβαιώσεις
Για την ηλεκτρονική υποβολή οποιουδήποτε από τα ακόλουθα αιτήματα:
i.

Βεβαίωση Σπουδών,
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ii.

Πιστοποιητικό Σπουδαστικής Κατάστασης,

iii.

Αναλυτική Βαθμολογία,

iv.

Πιστοποιητικό για χορήγηση Στεγαστικού Επιδόματος,

v.

Βεβαίωση γνώσης Η/Υ,

vi.

Πιστοποιητικό Αποφοίτησης,

vii.

Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης,

viii.

Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εξετάσεις για παροχή Άδειας,
προς την Γραμματεία του Τμήματος οι φοιτητές θα πρέπει να ακολουθούν

τα παρακάτω βήματα:
1. Είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass με τον προσωπικό τους
λογαριασμό,

2. Επιλογή του μαθήματος «Γραμματεία» από το διαθέσιμο κατάλογο
μαθημάτων του Τμήματος,
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3. Επιλογή του συνδέσμου «Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές:
(email)» στο δεξιό μέρος της οθόνης,

4. Αναγραφή

στο

πεδίο

σύνταξη

μηνύματος

του

ακόλουθου

μηνύματος: «Αίτηση για την παραλαβή όνομα πιστοποιητικού /

βεβαίωσης», όπου στο «όνομα πιστοποιητικού / βεβαίωσης» θα
αναγράφεται ο τίτλος του πιστοποιητικού το οποίο ο φοιτητής
επιθυμεί να παραλάβει από την γραμματεία. Για παράδειγμα εάν ο
φοιτητής επιθυμεί να παραλάβει Βεβαίωση γνώσης Η/Υ θα πρέπει
να αναγράψει: «Αίτηση για την παραλαβή Βεβαίωσης γνώσης Η/Υ».
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Εάν ο φοιτητής επιθυμεί ηλεκτρονική παραλαβή τότε θα πρέπει να
αναγράψει με κεφαλαία γράμματα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ. Για παράδειγμα
εάν ο φοιτητής επιθυμεί να παραλάβει ηλεκτρονικά Αναλυτική Βαθμολογία θα
πρέπει να αναγράψει: «Αίτηση για την παραλαβή Αναλυτικής Βαθμολογίας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ».
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Η ηλεκτρονική παραλαβή σημαίνει ότι το ζητούμενο έγγραφο θα σταλεί
ηλεκτρονικά, με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση που
είναι αποθηκευμένη στα στοιχεία του φοιτητή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
eclass. Η διεύθυνση που έχει αποθηκεύσει ο φοιτητής στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα eclass φαίνεται από το πεδίο Αλλαγή του Προφίλ μου:

Σημειώνεται ότι το ηλεκτρονικό έγγραφο δεν θα είναι υπογεγραμμένο από
την Γραμματεία του Τμήματος και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
τον φοιτητή μόνο για ιδία χρήση. Για το λόγο αυτό ηλεκτρονική παραλαβή στην
παρούσα φάση είναι δυνατή μόνο για το πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
Στις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν έχει ζητηθεί ηλεκτρονική παραλαβή, ο
φοιτητής θα λαμβάνει το ακόλουθο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την
Γραμματεία του Τμήματος μόλις το αιτούμενο πιστοποιητικό / βεβαίωση είναι
έτοιμο για παραλαβή: «Μπορείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό / βεβαίωση

που αιτηθήκατε». Το μήνυμα θα στέλνεται στην διεύθυνση που είναι
αποθηκευμένη στα στοιχεία του φοιτητή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass,
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ενώ ο φοιτητής θα μπορεί να παραλαμβάνει το αιτούμενο έγγραφο από την
Γραμματεία του Τμήματος τις ώρες και τις ημέρες που έχουν καθορισθεί από την
Γραμματεία ( ώρες Θυρίδας).

2.2.

Υποβολή Δήλωσης Μαθημάτων

Για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων οι φοιτητές θα
πρέπει να ακολουθούν τα παρακάτω βήματα:
1. Αποθήκευση του ηλεκτρονικού αρχείου της δήλωσης μαθημάτων
από την ιστοσελίδα του Τμήματος,
2. Επιλογή των μαθημάτων σύμφωνα με τις σχετικές Οδηγίες. Η
επιλογή κάθε μαθήματος γίνεται με την εισαγωγή του συμβόλου x
στην στήλη «Δήλωση Θεωρίας» ή/και «Δήλωση Εργαστηρίου» του
μαθήματος που επιθυμεί να δηλώσει ο φοιτητής,
3. Αποθήκευση του συμπληρωμένου αρχείου της Δήλωσης μαθημάτων
στον υπολογιστή,
4. Είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass με τον προσωπικό
λογαριασμό του φοιτητή,
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5. Επιλογή του μαθήματος «Γραμματεία» από το διαθέσιμο κατάλογο
μαθημάτων του Τμήματος,
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6. Επιλογή του συνδέσμου «Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές:
(email)» στο δεξιό μέρος της οθόνης,
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7. Αναγραφή

στο

πεδίο

σύνταξη

μηνύματος

του

ακόλουθου

μηνύματος: «Υποβολή Δήλωσης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου
2011-2012»,
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8. Επιλογή του button «Αποστολή μηνύματος».
9. Επιλογή του συνδέσμου «Ανταλλαγή Αρχείων» στο αριστερό μέρος
της οθόνης,

10. Επιλογή του button «Ανέβασμα Αρχείου»,
11. Άνοιγμα του συμπληρωμένου αρχείου δήλωσης μαθημάτων το
οποίο έχει σωθεί στον υπολογιστή του φοιτητή,
12. Στο πεδίο Περιγραφή αρχείου θα πρέπει να εισαχθεί ο αριθμός
μητρώου του φοιτητή,
13. Επιλογή του ονόματος «Βασιλάτου Ιωάννα» στο πεδίο «αποστολή
στον/στην»,
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14. Επιλογή του button «Αποστολή».

2.3.

Υποβολή άλλων αιτημάτων

Για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων τα οποία δεν περιέχονται στις
ανωτέρω υπό 2.1 και 2.2 ενότητες οι φοιτητές θα πρέπει να ακολουθούν τα
παρακάτω βήματα:
1. Είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass με τον προσωπικό
λογαριασμό του φοιτητή,
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2. Επιλογή του μαθήματος «Γραμματεία» από το διαθέσιμο κατάλογο
μαθημάτων του Τμήματος,
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3. Επιλογή του συνδέσμου «Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές:
(email)» στο δεξιό μέρος της οθόνης,
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4. Αναγραφή
μηνύματος:

στο

πεδίο

«Αίτηση

σύνταξη
για

μηνύματος

περιγραφή

του

αίτησης»,

ακόλουθου
όπου

στο

«περιγραφή αίτησης» θα περιγράφεται αναλυτικά η αίτηση του
φοιτητή.
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Όταν έχει ολοκληρωθεί η διεκπεραίωση της προαναφερόμενης αίτησης, ο
φοιτητής θα λαμβάνει το ακόλουθο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την
Γραμματεία του Τμήματος: «Μπορείτε να προσέλθετε από την Γραμματεία του

Τμήματος για να ενημερωθείτε για την έκβαση της αίτησης που καταθέσατε». Το
μήνυμα θα στέλνεται στην διεύθυνση που είναι αποθηκευμένη στα στοιχεία του
φοιτητή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass, ενώ ο φοιτητής θα μπορεί να
προσέρχεται στην Γραμματεία του Τμήματος τις ώρες και τις ημέρες που έχουν
καθορισθεί από την Γραμματεία ( ώρες Θυρίδας).
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