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1. Είςοδοσ χρήςτη ςτον ιςτότοπο 
 

Βιμα 1. Επιλογι του ςυνδζςμου «Είςοδοσ» 
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Βιμα 2. Συμπλιρωςθ των πεδίων «Όνομα χριςτθ», «Συνκθματικό» , «Κωδικό CAPTCHA” που εμφανίηεται ςτθν εικόνα 

και επιλογι του κουμπιοφ «Είςοδοσ» 
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Βιμα 3.Ολοκλιρωςθ με τθν προβολι του προφίλ του χριςτθ 
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2.  Ειςαγωγή Ανακοινώςεων 
 

Αφοφ ο χριςτθσ ολοκλθρϊςει τθν διαδικαςία ειςόδου ςτον ιςτότοπο ακολουκεί τα παρακάτω βιματα: 

Βιμα 1. Επιλογι του ςυνδζςμου «Διαχείριςθ» , ςτθ ςυνζχεια επιλογι του ςυνδζςμου «Περιεχόμενο» και επιλογι του 

κουμπιοφ «Προςκικθ Περιεχομζνου» 
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Βιμα 2. Επιλογι του ςυνδζςμου «Πλθροφόρθςθ» 

 

Βιμα 3. Συμπλιρωςθ του τίτλου τθσ Ανακοίνωςθσ 

Προςοχή : Πάντα ο τίτλοσ τθσ ανακοίνωςθσ ζχει τθν μορφι Ανακοίνωςθ ΗΗ-ΜΜ-ΕΕEE (π.χ. Ανακοίνωςθ 30-06-2021) 

Βιμα 4. Επιλογι του ςυνδζςμου «Επεξεργαςία περίλθψθσ» και ςυμπλιρωςθ του πεδίου Περίλθψθ. 

Στθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ δεν ειςάγει περίλθψθ κα εμφανιςτεί ωσ περίλθψθ περικομμζνο το κείμενο που κα 

ειςαχκεί ςτο πεδίο «Body». 

Βιμα 5. Συμπλιρωςθ του πεδίου «Body» 

Βιμα 6. Επιλογι τθσ κατθγορίασ τθσ Ανακοίνωςθσ 

Σθμείωςθ : Σε κάκε Διεφκυνςθ ζχει προςτεκεί και θ κατθγορία «Διαγωνιςμοί» όπου μποροφν να αναρτϊνται οι 

διαγωνιςμοφ τθσ κάκε Διεφκυνςθσ 
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Βιμα 7. (προαιρετικό). Στο πεδίο αρχείο επιλογι του κουμπιοφ «Επιλογι αρχείων»  για το ανζβαςμα επιςυναπτόμενων 

αρχείων και επανάλθψθ του βιματοσ για κάκε επιςυναπτόμενο αρχείο που επικυμεί να επιςυνάψει ο χριςτθσ. 
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Βιμα 8. (προαιρετικό). Στο πεδίο εικόνα επιλογι του κουμπιοφ «Επιλογι αρχείων»  για το ανζβαςμα εικόνων και 

επανάλθψθ του βιματοσ για κάκε εικόνα που επικυμεί να επιςυνάψει ο χριςτθσ. 

 

Βιμα 9. (προαιρετικό). Συμπλιρωςθ τθσ θμερομθνίασ  λιξθσ τθσ δθμοςίευςθσ ςτθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ επικυμεί θ 

ανακοίνωςθ να αποδθμοςιευκεί μετά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Η θμερομθνία ςυμπλθρϊνεται ςτθ μορφι ΗΗ/ΜΜ/ΕΕEE    ΩΩ: ΛΛ: ΔΔ  (π.χ. 30/06/2021 10:15:00) 

 

Σθμείωςθ: Ανάλογα με τον φυλλομετρθτι του χριςτθ μπορεί να εμφανιςτεί τθν αγγλικι μορφι τθσ ϊρασ προσ 

ςυμπλιρωςθσ 
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Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ θμερομθνία ςυμπλθρϊνεται όπωσ ςτο παράδειγμα παρακάτω : 

06/30/2021 10:15:00 ςτο τελευταίο πεδίο χρθςιμοποιοφμε τα βελάκια του πλθκτρολογίου και επιλζγουμε AM ι PM. 

Βιμα 10. Επιλογι του κουμπιοφ «Αποκικευςθ» 
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3. Ειςαγωγή Εγγράφου 
 

Αφοφ ο χριςτθσ ολοκλθρϊςει τθν διαδικαςία ειςόδου ςτον ιςτότοπο ακολουκεί τα παρακάτω βιματα: 

Βιμα 1. Επιλογι του ςυνδζςμου «Διαχείριςθ» , ςτθ ςυνζχεια επιλογι του ςυνδζςμου «Περιεχόμενο» και επιλογι του 

κουμπιοφ «Προςκικθ Περιεχομζνου» 
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Βιμα 2. Επιλογι του ςυνδζςμου «Ζγγραφο» 

 

Βιμα 3. Συμπλιρωςθ του τίτλου του εγγράφου 

Βιμα 4.  

1. Στο πεδίο Αρχείο επιλογι του κουμπιοφ «Επιλογι αρχείων»   

2. Επιλογι από τον υπολογιςτι του χριςτθ του αρχείου που επικυμεί να επιςυνάψει  

3. Συμπλιρωςθ τθσ περιγραφισ του αρχείου  

Επανάλθψθ των παραπάνω βθμάτων για κάκε επιςυναπτόμενο αρχείο που επικυμεί να επιςυνάψει ο χριςτθσ. 

Βιμα 5. Επιλογι τθσ κατθγορίασ του εγγράφου 

Βιμα 6. (προαιρετικό). Συμπλιρωςθ τθσ θμερομθνίασ  λιξθσ τθσ δθμοςίευςθσ ςτθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ επικυμεί 

το  ζγγραφο να αποδθμοςιευκεί μετά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Η θμερομθνία ςυμπλθρϊνεται ςτθ μορφι ΗΗ/ΜΜ/ΕΕEE    ΩΩ: ΛΛ: ΔΔ  (π.χ. 30/06/2021 10:15:00) 
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Σθμείωςθ: Ανάλογα με τον φυλλομετρθτι του χριςτθ μπορεί να εμφανιςτεί τθν αγγλικι μορφι τθσ ϊρασ προσ 

ςυμπλιρωςθσ 

 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ θμερομθνία ςυμπλθρϊνεται όπωσ ςτο παράδειγμα παρακάτω : 

06/30/2021 10:15:00 ςτο τελευταίο πεδίο χρθςιμοποιοφμε τα βελάκια του πλθκτρολογίου και επιλζγουμε AM ι PM. 

 

Βιμα 7. Επιλογι του κουμπιοφ «Αποκικευςθ» 
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4. Αποςύνδεςη χρήςτη 
 

Βιμα 1. Επιλογι του ςυνδζςμου με το όνομα χριςτθ 

 

 



Εγχειρίδιο χριςθσ ιςτοτόπου τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ 

 [16] 

Βιμα 2. Επιλογι του ςυνδζςμου «Αποςφνδεςθ». 

 

 


