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Είσοδος στην Πύλη και κύρια οθόνη 

 

Η είσοδος στην Διαδικτυακή Πύλη Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας γίνεται 

από την αρχική σελίδα του,  

http://topeiros.e-soheca.eu/ 

η οποία μας ανοίγει την ακόλουθη οθόνη: 

  

Στην οθόνη αυτή επιλέγουμε το «είσοδος» κάτω από το «Υπάλληλος Δήμου» και 

οδηγούμαστε στην ακόλουθη οθόνη. Στην οθόνη αυτή εισάγουμε τα στοιχεία μας 

(Username και password) και πατάμε το κουμπί «Log in» για να γίνει η είσοδός μας στο 

σύστημα. Αν χρησιμοποιούμε έναν ασφαλή υπολογιστή, έχουμε την δυνατότητα να 

αποθηκεύσουμε τα στοιχεία μας ενεργοποιώντας την επιλογή «Να με θυμάσαι» κάτω 

από το πεδίο εισαγωγής του password.  

 Η επιλογή αυτή καλό είναι να μην χρησιμοποιείται σε υπολογιστές δημόσιας 

χρήσης. 

http://topeiros.e-soheca.eu/


 

Ακολουθεί η κύρια οθόνη της εφαρμογής: 

 

Στην οθόνη αυτή, πέραν από τις επιλογές των κατηγοριών, έχουμε δύο επιπλέον 

κουμπιά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Το κουμπί «Αρχική» που βρίσκεται πάνω 

δεξιά σε μπλέ πλαίσιο μας επιστρέφει ανά πάσα στιγμή στην σελίδα που βλέπουμε αυτή 

τη στιγμή. Το εικονίδιο με την πόρτα ακριβώς από πάνω είναι το εικονίδιο εξόδου και 

μας επιτρέπει να αποσυνδεθούμε από την εφαρμογή, εφόσον έχουμε ολοκληρώσει την 

εργασία μας.  

Συνιστάται να χρησιμοποιείται πάντα η επιλογή της αποσύνδεσης, προτού 

κλείσουμε το παράθυρο της εφαρμογής.  

Το σύνολο των επιλογών/κατηγοριών που είναι διαθέσιμες φαίνεται στην 

ακόλουθη φωτογραφία: 



 

Προκειμένου να μπούμε σε κάποια από αυτές για να εργαστούμε σε αυτή, αρκεί 

να επιλέξουμε το εικονίδιο της κατηγορίας που μας ενδιαφέρει. 

 



Προβολή/Επεξεργασία 

 

Επεξήγηση λειτουργίας  

 

Εφόσον επιλέξουμε την κατηγορία «Προβολή/Επεξεργασία» θα μεταφερθούμε 

στην ακόλουθη οθόνη. 

 

Στην κατηγορία αυτή μπορούμε: 

1. Να δούμε, τροποποιήσουμε ή προσθέσουμε στοιχεία για τους οργανισμούς 

που υπάγονται στον Δήμο Τοπείρου. 

2. Να δούμε, τροποποιήσουμε ή προσθέσουμε στοιχεία για τους γιατρούς 

που υπάγονται ή δραστηριοποιούνται στον Δήμο Τοπείρου. 

3. Να δούμε, τροποποιήσουμε ή προσθέσουμε στοιχεία για τους 

Εργαζομένους που υπάγονται στον Δήμο Τοπείρου. 

4. Να δούμε, τροποποιήσουμε ή προσθέσουμε στοιχεία για τους Δημότες που 

εξυπηρετούνται από την εφαρμογή. 

5. Να αλλάξουμε τα στοιχεία του Κύριου Οργανισμού (Δήμου) με την επιλογή 

του κουμπιού «Επεξεργασία» κάτω από το όνομα του οργανισμού. 

6. Να επιστρέψουμε στην αρχική σελίδα με το κουμπί «Πίσω στη λίστα» 

κάτω από το όνομα του οργανισμού. 

 



Προσθήκη νέου οργανισμού/Τροποποίηση στοιχείων οργανισμού  

 

Η εφαρμογή. Σε αυτόν υπάγονται όλοι οι υπόλοιποι οργανισμοί. Στην παραπάνω 

λειτουργεί με την μέθοδο της ιεράρχισης οργανισμών. Στην κορυφή της Πυραμίδας-

Ιεραρχίας βρίσκεται ο Δήμος Τοπείρου φωτογραφία βλέπουμε ότι στον Δήμο υπάγονται 

τα ΚΑΠΗ Τοπείρου και ο αντίστοιχος οργανισμός «Βοήθεια στο σπίτι» για τον Τόπειρο.  

Για να προσθέσουμε ένα νέο οργανισμό πρέπει να επιλέξουμε το κουμπί 

«Δημιουργία Νέου Οργανισμού» που βρίσκεται κάτω από το όνομα του τελευταίου 

οργανισμού. Θα μεταφερθούμε στην ακόλουθη οθόνη: 

 

Η εφαρμογή μας ζητάει να ορίσουμε: 

 Το όνομα του νέου οργανισμού 

 Το e-mail επικοινωνίας και στο οποίο θα αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις 

που θα σχετίζονται με τον νέο οργανισμό 

 Ένα Username και κωδικό ώστε ο υπεύθυνος για τον νέο οργανισμό να 

μπορεί να μπαίνει στο συνδέεται στο σύστημα.  

Εφόσον καταχωρήσουμε όλα τα στοιχεία που μας ζητούνται μπορούμε να 

επιλέξουμε το κουμπί «Δημιουργία» στο γκρίζο πλαίσιο, ώστε να σωθούν τα στοιχεία 

που εισάγαμε. Ο οργανισμός θα έχει σωθεί στο σύστημα και θα φαίνεται στην 



προηγούμενη οθόνη κάτω από τον τελευταίο. Εαν θέλουμε να επιστρέψουμε στην 

προηγούμενη σελίδα χωρίς να σώσουμε τα στοιχεία που έχουμε καταχωρήσει, 

μπορούμε να επιλέξουμε το «Επιστροφή στη λίστα» κάτω από το κουμπί «Δημιουργία». 

Επιστρέφουμε στην προηγούμενη οθόνη, προκειμένου να δούμε πως μπορεί να 

γίνει προβολή-τροποποίηση των στοιχείων ενός οργανισμού. Στην οθόνη που ήμασταν 

επιλέγουμε το κουμπί Προβολή, που βρίσκεται δίπλα από το όνομα του οργανισμού, του 

οποίου τα στοιχεία θέλουμε να δούμε.  

Εμείς θα επιλέξουμε να δούμε τα στοιχεία του Topeiros Spot. Μεταφερόμαστε σε 

μια οθόνη παρόμοια με την αρχική, την οποία βλέπαμε προηγουμένως.  

 

Στην οθόνη αυτή μπορούμε να: 

1. Να δούμε, τροποποιήσουμε ή προσθέσουμε στοιχεία για τους οργανισμούς 

που υπάγονται στον Οργανισμό πρώτου βαθμού (εδώ Topeiros Spot, μελλοντικά και 

άλλοι). 

2. Να δούμε, τροποποιήσουμε ή προσθέσουμε στοιχεία για τους γιατρούς 

που υπάγονται στον Οργανισμό πρώτου βαθμού (εδώ Topeiros Spot). 

3. Να δούμε, τροποποιήσουμε ή προσθέσουμε στοιχεία για τους 

Εργαζομένους που υπάγονται στον Οργανισμό πρώτου βαθμού (εδώ Topeiros Spot). 

4. Να δούμε, τροποποιήσουμε ή προσθέσουμε στοιχεία για τους Δημότες που 



εξυπηρετούνται από την εφαρμογή και εξαρτώνται από τον Οργανισμό πρώτου βαθμού 

(εδώ Topeiros Spot). 

5. Να αλλάξουμε τα στοιχεία του Οργανισμού πρώτου βαθμού με την 

επιλογή του κουμπιού «Επεξεργασία» κάτω από το όνομα του οργανισμού. 

6. Να επιστρέψουμε στην αρχική σελίδα με το κουμπί «Πίσω στη λίστα» 

κάτω από το όνομα του οργανισμού. 

Παρατηρούμε ότι ένας οργανισμός που υπάγεται στον κύριο, τον Δήμο Τοπείρου, 

μπορεί να έχει και αυτός με τη σειρά του οργανισμούς που να υπάγονται σε αυτόν. Δεν 

υπάρχει περιορισμός στα επίπεδα των οργανισμών. Όλες οι λειτουργίες που μπορούν να 

γίνουν εδώ γίνονται με τον ίδιο τρόπο που θα αναλυθεί στα παρακάτω κεφάλαια για τον 

κεντρικό οργανισμό.  

Στην οθόνη αυτή μπορούμε να τροποποιήσουμε τα στοιχεία του οργανισμού, 

εφόσον επιλέξουμε το κουμπί «Επεξεργασία» που βρίσκεται κάτω από το όνομα του 

οργανισμού. Θα μας μεταφέρει στην οθόνη που ακολουθεί. Στην οθόνη αυτή βλέπουμε 

τα στοιχεία που έχουμε καταχωρήσει για τον οργανισμό. Έχουμε την επιλογή να τα 

μεταβάλουμε όπως θέλουμε.  Στο πεδίο «Κωδικός» δεν είμαστε υποχρεωμένοι να 

εισάγουμε κάτι, ωστόσο αν το κάνουμε αλλάζουμε τον κωδικό πρόσβασης στην 

εφαρμοφή για τον συγκεκριμένο οργανισμό, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο αν καποιος ή εμείς 

ξεχάσουμε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εισαγωγή μας στο σύστημα. 



 

Για να σώσουμε τις επιλογές μας πατάμε το κουμπί «Επεξεργασία» και οι επιλογές 

μας θα σωθούν. Αν δεν θέλουμε να σώσουμε τις αλλαγές που έχουμε κάνει μπορούμε 

να πατήσουμε το κουμπί «Επιστροφή στη λίστα» για να επιστρέψουμε στην 

προηγούμενη σελίδα.  

Παρατηρήστε ότι με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε και τα στοιχεία του 

κύριου οργανισμού. 

 

Προσθήκη/Τροποποίηση στοιχείων φυσικών προσώπων (γιατρών, 

εργαζομένων, δημοτών) 

 

Προσθήκη ενός νέου γιατρού, ο οποίος εξαρτάται απευθείας από τον κύριο 

οργανισμό (με τον ίδιο τρόπο γίνεται η προσθήκη ή τροποποίηση στοιχείων γιατρών για 

όλους τους οργανισμούς στην αντίστοιχη σελίδα τους).  

Για να προσθέσουμε έναν νέο γιατρό πατάμε το κουμπί «Προσθήκη Γιατρού» που 

βρίσκεται κάτω από το όνομα του τελευταίου γιατρού στη λίστα. Στην οθόνη που μας 

εμφανίζει μπορούμε να καταχωρήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία για τον γιατρό, καθώς 

τα στοιχεία με τα οποία θα μπορεί να συνδέεται στο σύστημα. Προκειμένου να γίνει η 

εισαγωγή στο σύστημα πατάμε το κουμπί «Δημιουργία». Αν θέλουμε να φύγουμε από 

την οθόνη αυτή χωρίς να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία του γιατρού, πατάμε το κουμπί 



«Επιστροφή στη λίστα» στο τέλος της σελίδας.  

Εφόσον έχουμε επιλέξει να σώσουμε τα στοιχεία του Γιατρού, το όνομα του 

γιατρού θα εμφανίζεται στη λίστα με τους γιατρούς που είναι συνδεδεμένοι απευθείας 

με τον οργανισμό. Στην λίστα αυτή μπορούμε επίσης, πατώντας το κουμπί «προβολή» 

να δούμε τα στοιχεία του γιατρού που θέλουμε.  

 

Στην οθόνη που ακολουθεί βλέπουμε τα στοιχεία του γιατρού που έχουμε 

επιλέξει.  



 

Εδώ έχουμε την δυνατότητα είτε να επεξεργαστούμε τα στοιχεία του γιατρού. 

Για να επεξεργαστούμε τα στοιχεία του γιατρού μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί 

«Επεξεργασία». Επίσης μπορούμε να φύγουμε από την σελίδα χωρίς να κάνουμε καμία 

ενέργεια πατώντας το κουμπί «Επιστροφή στον Οργανισμό». 

  



 

Εφόσον επιλέξουμε να επεξεργαστούμε τα στοιχεία ενός γιατρού θα οδηγηθούμε 

στην ακόλουθη οθόνη: 

 

Εδώ μπορούμε να δούμε τι στοιχεία έχουν καταχωρηθεί για τον γιατρό και να 

κάνουμε τις αλλαγές μας όπου χρειάζεται. Αφού γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές 

μπορούμε να τις σώσουμε πατώντας το κουμπί «Επεξεργασία». Αν θέλουμε να φύγουμε 

από την οθόνη χωρίς να σώσουμε τις αλλαγές μας, μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί 

«Επιστροφή στον Οργανισμό». Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο γίνεται και η προσθήκη και 

επεξεργασία των στοιχείων για όλα τα φυσικά πρόσωπα (γιατρούς, εργαζομένους και 

Δημότες) με την χρήση των κουμπιών που βρίσκονται κάτω από τις αντίστοιχες λίστες.  

 



Ιατρικές Ειδικότητες/Προσφερόμενες Υπηρεσίες 

 

Προσθήκη/Επεξεργασία ειδικοτήτων/Υπηρεσιών  

Από την αρχική σελίδα της εφαρμογής μπορούμε να επιλέξουμε την κατηγορία «Ιατρικές 

Ειδικότητες»  

 

Στην κατηγορία αυτή μπορούμε να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε ή να 

επεξεργαστούμε ιατρικές ειδικότητες που έχουμε διαθέσιμες. Οι αλλαγές αυτές ισχύουν 

ταυτόχρονα και συνολικά για όλους τους οργανισμούς που αναφέρονται στην 

εφαρμογή.  

Στην οθόνη που ακολουθεί έχουμε την δυνατότητα προσθέσουμε μια νέα ιατρική 

ειδικότητα, πατώντας το κουμπί «Δημιουργία Νέου».  



 

Η επιλογή αυτή μας μεταφέρει στην ακόλουθη σελίδα: 

 

Εδώ μπορούμε να ορίσουμε το όνομα της ειδικότητας που θέλουμε να 

δημιουργήσουμε. Για να σώσουμε την νέα ειδικότητα μπορούμε να πατήσουμε το 

κουμπί «Δημιουργία». Η νέα ειδικότητα θα φανεί στο τέλος της λίστας με τις 

ειδικότητες. Αν θέλουμε να φύγουμε χωρίς να σώσουμε τις αλλαγές που έχουμε κάνει, 

μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί «Επιστροφή στη λίστα».  

Στην λίστα με τις ειδικότητες μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί «Επεξεργασία» 

που βρίσκεται δίπλα σε κάθε ειδικότητα, προκειμένου να επεξεργαστούμε το όνομα της 

ειδικότητας αυτής. Αυτό θα μας μεταφέρει στην ακόλουθη σελίδα: 

 

Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα της ειδικότητας και να σώσουμε τις 

αλλαγές μας πατώντας το κουμπί «Επεξεργασία», να επιστρέψουμε χωρίς να κανουμε 

κάποια αλλαγή, πατώντας το κουμπί «Πίσω στη λίστα», ή να διαγράψουμε την 

ειδικότητα αυτή, πατώντας το κουμπί «Διαγραφή». 

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο γίνεται και η προσθήκη/επεξεργασία/διαγραφή για τις 



Προσφερόμενες Υπηρεσίες, στην αντίστοιχη κατηγορία. 

 



Ομάδες Πρόσβασης 

 

Επεξήγηση λειτουγίας 

 

Οι διάφοροι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να ομαδοποιηθούν με την βοήθεια 

των ομάδων πρόσβασης. Οι ομάδες αυτές ορίζουν την ελευθερία των ενεργειών που 

μπορούν να κάνουν μέσα στην εφαρμογή. Με τον τρόπο αυτό ο κεντρικός χρήστης 

μπορεί να ελέγχει τα προνόμια τα οποία δίνει σε κάθε χρήστη και να διασφαλίσει ότι 

κάθε χρήστης έχει την πρόσβαση που πρέπει στα σημεία της εφαρμογής τα οποία του 

είναι απαραίτητα, ενώ αποφεύγουμε την αύξηση της πολυπλοκότητας για κάποιους 

χρήστες, για τους οποίους δεν είναι απαραίτητη η πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες ή 

λειτουργίες της εφαρμογής. 

 

Δημιουργία/επεξεργασία νέας ομάδας Πρόσβασης  

 

Για να δημιουργήσουμε μια νέα ομάδα πρόσβασης, πατάμε το κουμπί της 

αντίστοιχης κατηγορίας για να φτάσουμε στην ακόλουθη οθόνη: 

  

Πατάμε το κουμπί «Δημιουργία νέας Ομάδας» και συνεχίζουμε στην επόμενη 

οθόνη. Εδώ μπορούμε να ορίσουμε το όνομα της ομάδας. Αφού ορίσουμε το όνομα 

οφείλουμε να ορίσουμε τα προνόμια που θέλουμε να έχουν τα μέλη της ομάδας αυτής 



στην εφαρμογή. Ο ορισμός των προνομίων γίνεται με την επιλογή τους, βάζοντας το 

αντίστοιχο σημάδι στο κενό τετράγωνο δίπλα στο όνομά τους. Παρατηρήστε ότι τα 

προνόμια χωρίζονται σε αρκετές κατηγορίες.  

Εφόσον θέλουμε να σώσουμε τις αλλαγές που κάναμε, πατάμε το κουμπί 

«Επεξεργασία» στο τέλος της  

 

σελίδας. Εαν δεν θέλουμε να σωθούν οι αλλαγές που κάναμε μπορούμε να 

πατήσουμε το κουμπί «Πίσω στη λίστα» προκειμένου να επιστρέψουμε στην αρχική 

οθόνη των ομάδων πρόσβασης.  

Για να αλλάξουμε τα στοιχεία ή τα προνόμια μιας ομάδας πρόσβασης, μπορούμε 

δίπλα στο όνομά της στη λίστα να πατήσουμε το κουμπί «Επεξεργασία». 

Μεταφερόμαστε σε μια οθόνη παρόμοια με την προηγούμενη, όπου βλέπουμε το όνομα 

της ομάδας και τα προνόμια τα οποία έχει. Αφού κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται 

μπορούμε να τις σώσουμε πατώντας το κουμπί «Επεξεργασία» ή να επιστρέψουμε στην 

προηγούμενη σελίδα χωρίς να σώσουμε τις αλλαγές μας, πατώντας το κουμπί «Πίσω 

στη λίστα». Επιπλέον μπορούμε να διαγράψουμε την ομάδα πρόσβασης πατώντας το 

κουμπί «Διαγραφή». 

 

  



Λίστα Συσχετίσεων 

 

Επεξήγηση λειτουγίας 

 

Η λίστα συσχετίσεων είναι ο χάρτης όλων των αλληλεπιδράσεων που 

επιτρέπονται στην εφαρμογή. Κάθε πρόσωπο/χρήστης οφείλει σε κάποιο βαθμό να 

αλληλεπιδράσει με ένα άλλο πρόσωπο/χρήστη. Η λίστα συσχετίσων μας δείχνει τους 

«συνεταίρους» κάθε προσώπου, τα άτομα με τα οποία μπορεί να αλληλεπιδράσει, καθώς 

και τον βαθμό στον οποίον ο διαχειριστής επιτρέπει την αλληλεπίδραση (μέσα από την 

βοήθεια που προσφέρουν οι ομάδες πρόσβασης).  

 

Δημιουργία/Επεξεργασία νέας Συσχέτισης  

 

Για να δημιουργήσουμε μια νέα συσχέτιση πρέπει να πάμε πρώτα στην σχετική 

οθόνη πατώντας το κουμπί της κατηγορίας στην αρχική σελίδα: 

 

Πατάμε το κουμπί «Δημιουργία νέας Συσχέτισης», το οποίο μας οδηγεί στην 

επόμενη οθόνη. Στην οθόνη αυτή πρέπει να προσδιορίσουμε: 

 Χρήστης που ελέγχει: 



Ο χρήστης που έχει την επίβλεψη του συγκεκριμένου δημότη. Μπορεί να είναι 

Οργανισμός, γιατρός ή εργαζόμενος στο Δήμο. 

 Δημότης: 

Ο Δημότης που χρειάζεται την βοήθεια/επίβλεψη.  

 Σχέση: 

Η ομάδα πρόσβασης του χρήστη που καθορίζει τα επίπεδα πρόσβασης σε πληροφορίες 

και τα προνόμια αλλαγών ή προσθήκης σε αυτές. Ανάλογα με τα προνόμια που δίνει η 

ομάδα ο εν λόγω χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του εν λόγω 

δημότη. 

 

Για να σώσουμε τις επιλογές μας πατάμε το κουμπί «Δημιουργία». Η νέα 

συσχέτιση θα εμφανίζεται πλέον μαζί με τις υπόλοιπες στη λίστα και ο χρήστης που 

ορίσαμε θα μπορεί να έχει πρόσβαση, ανάλογα με τις ελευθερίες της ομάδας που του 

ανατέθηκε, στα στοιχεία του Δημότη που επιλέχθηκε. Αν δεν θέλουμε να σώσουμε τις 

επιλογές μας μπορούμε να επιστρέψουμε στην λίστα πατώντας το κουμπί «Πίσω στη 

λίστα».  

Από την λίστα συσχετίσεων μπορούμε να επεξεργαστούμε τα στοιχεία μιας 

συσχέτισης. Για να το κάνουμε αυτό πατάμε πρώτα το κουμπί «Επεξεργασία» δίπλα από 

την συσχέτιση που θέλουμε.  



Αφού κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί 

«Επεξεργασία» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές, «Πίσω στη λίστα» για να 

επιστρέψουμε χωρίς να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές και «Διαγραφή» για να 

διαγράψουμε εντελώς αυτή τη συσχέτιση. 

 

Λίστα Φαρμάκων 

 

Προσθήκη νέου φαρμάκου/κατηγορίας/εταιρείας κτλ  

 

Για να γίνει προσθήκη νέου φαρμάκου πρέπει να μεταφερθούμε στην οθόνη της 

λίστας πατώντας στο κουμπί της αντίστοιχης κατηγορίας στην αρχική σελίδα. 

 

Παρατηρούμε ότι υπάρχουν αρκετές επιλογές (κουμπιά) στο πάνω μέρος της 

σελίδας. Οι επιλογές αυτές μας μεταφέρουν στην εκάστοτε λίστα. Για κάθε μια από τις 

λίστες αυτές ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και οι ίδιες ενέργειες που θα αναφερθούν 

παρακάτω. Επιπλέον εφόσον η λίστα είναι πολύ μεγάλη για να εμφανιστεί σε μια μόνο 

οθόνη, στο τέλος της υπάρχουν τα κουμπιά που φαίνονται κάτω. Τα νούμερα μας 

μεταφέρουν στην αντίστοιχη σελίδα, ενώ το κουμπί «>» μας μεταφέρει στην επόμενη 

σε σειρά σελίδα, με το κουμπί «>>» να μας μεταφέρει στην τελευταία σελίδα.  

 

Για να προσθέσουμε ένα νέο φάρμακο πατάμε το κουμπί «Νέο Φάρμακο». Στην 



οθόνη που εμφανίζεται μπορούμε να συμπληρώσουμε τα εξής: 

 Όνομα φαρμάκου 

 Περιεχόμενο φαρμάκου δηλαδή κάποια ουσία που μπορεί να 

περιλαμβάνεται και πρέπει να ξέρει ο ασθενής ή ο γιατρός 

 Συσκευασία 

 Τιμή στην αγορά 

 Τιμή Νοσοκομείου 

 Τιμή χονδρικής 

 Κωδικός , ουσιαστικά είναι ο αύξων αριθμός του στη λίστα, 

συμπληρώνεται αυτόματα αν δεν τον συμπληρώσει ο χρήστης 

Μετά τις πληροφορίες που μπορούμε να συμπληρώσουμε έχουμε μια σειρά από 

επιλογές που πρέπει να γίνουν. Οι επιλογές αυτές δίνονται έτοιμες από μενού και δεν 

μπορούν να συμπληρωθούν χειροκίνητα στα αντίστοιχα κελιά.  

Προκειμένου να είναι διαθέσιμες οι επιλογές αυτές, οφείλουμε να μεταφερθούμε 

στις άλλες λίστες (τις οποίες αναφέραμε παραπάνω) και να κάνουμε τις αντίστοιχες 

προσθήκες. Όλες οι προσθήκες στις λίστες αυτές θα είναι διαθέσιμες σαν επιλογές στα 

παρακάτω. 

 



 

 Εταιρεία 

Η εταιρεία που παρασκευάζει/διανέμει το φάρμακο. Για να εμφανιστεί μια εταιρεία σε 

αυτή τη λίστα πρέπει να έχει πρώτα προστεθεί στη λίστα φαρμακευτικών εταιρειών. 

 Τύπος 

Ο τύπος του φαρμάκου. Για να εμφανιστεί σε αυτή τη λίστα πρέπει να προστεθεί στην 

λίστα φαρμακευτικών ειδών. 

 Τρόπος χορήγησης 

Για να εμφανιστεί εδώ μια επιλογή πρέπει να προστεθεί στην λίστα τρόπων χορήγησης 

 Δραστική ουσία 

Η κύρια ουσία από την οποία αποτελλείται το φάρμακο. Για να εμφανιστεί εδώ μια 

επιλογή πρέπει να προστεθεί στην λίστα δραστικών ουσιών. 

 Ενδείξεις φαρμακευτικής αγωγής 

Ενδείξεις για τους γιατρούς, προκειμένου να επεξηγούν την ακριβή χρήση ενός 

φαρμάκου. Για να εμφανιστεί εδώ μια επιλογή πρέπει να προστεθεί στην λίστα 

Φαρμακευτικών Ενδείξεων. 

 Συστάσεις Φαρμακευτικής Αγωγής 

Ότι πρέπει να προσέχει ο ασθενής και ο γιατρός σχετικά με το φάρμακο αυτό. Για να 

εμφανιστεί εδώ μια επιλογή πρέπει να προστεθεί στην λίστα Φαρμακευτικών 

συστάσεων. 

 Περιορισμοί φαρμακευτικής αγωγής 

Οι περιορισμοί που πρέπει να τηρούνται κατά την λήψη του φαρμάκου. Για να 

εμφανιστεί εδώ μια επιλογή πρέπει να προστεθεί στην λίστα Φαρμακευτικών 

περιορισμών. 

Σε ένα φάρμακο έχουμε την δυνατότητα να το κρατήσουμε στη λίστα μας, ώστε 



εμείς και όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτή να το βλέπουμε, αλλά να μην φαίνεται στην 

εφαρμογή σε άλλους, αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση. Για να γίνει αυτό οφείλουμε να 

τσεκάρουμε το κουτί κάτω από την ένδειξη «Διαγραμμένο».  

Εφόσον είμαστε ευχαριστημένοι με την εισαγωγή των δεδομένων, πατάμε 

«Δημιουργία» για να σωθεί το νέο φάρμακο. Αν θέλουμε να επιστρέψουμε στην 

προηγούμενη σελίδα χωρίς να σώσουμε τις αλλαγές μας, πατάμε το κουμπί «Επιστροφή 

στη λίστα».  

Επειδή η λίστα δεν μπορεί να παρουσιάζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για 

ένα φάρμακο, έχουμε την δυνατότητα να δούμε ολοκληρωμένες τις πληροφορίες για 

ένα φάρμακο. Για να το κάνουμε αυτό πατάμε το κουμπί «Προβολή» δίπλα στο όνομα 

του φαρμάκου που μας ενδιαφέρει.  

  

Η οθόνη που ακολουθεί μας δίνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για ένα 

φάρμακο. Εφόσον δεν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι μπορούμε να επιστρέψουμε στη 

λίστα των φαρμάκων πατώντας το κουμπί «Επιστροφή στη λίστα». Επιπλέον μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί «Επεξεργασία», προκειμένου να κάνουμε κάποιες 

αλλαγές στις πληροφορίες ενός φαρμάκου. Μας οδηγεί σε μια οθόνη παρόμοια με την 

προσθήκη ενός φαρμάκου (στην ίδια οθόνη μας οδηγεί και το κουμπί «Επεξεργασία» 

δίπλα στο όνομα του φαρμάκου στη λίστα). Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε ότι 

πληροφορίες θέλουμε. Για να αποθηκευτούν οι αλλαγές μας πατάμε «Επεξεργασία» στο 



τέλος της σελίδας. Για να επιστρέψουμε στην προηγούμενη χωρίς να αποθηκεύσουμε τις 

αλλαγές μας, πατάμε «Επιστροφή στη λίστα», στο πάνω μέρος της σελίδας.  

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και το ίδιο σκεπτικό λειτουργούν και όλες οι άλλες 

λίστες σε αυτήν την κατηγορία. Οι κινήσεις που κάνουμε για να προσθέσουμε, 

επεξεργαστούμε ή αφαιρέσουμε στοιχεία από τις λίστες αυτές είναι ακριβώς οι ίδιες με 

αυτές που έχουν περιγραφεί παραπάνω. Εφόσον από τα κουμπιά στο πάνω μέρος της 

οθόνης επιλέξουμε την λίστα στην οποία θέλουμε να δουλέψουμε, μπορούμε με τον ίδιο 

τρόπο να κάνουμε ότι κινήσεις θέλουμε.  

 



Υπηρεσίες Κατάρτισης και ενημέρωσης 

 

Στην κατηγορία αυτή μπορούμε να βάλουμε επίσημα άρθρα του Υπουργείου, 

καθώς και αποφάσεις κυβερνητικών οργάνων σχετικές με την Υγεία ή/και τον Δήμο.  

 

Προσθήκη/επεξεργασία άρθρου  

 

Στην οθόνη της κατηγορίας (στο τέλος της σελίδας): 

 

Πατάμε το κουμπί Δημιουργία νέου.  

 

Αφού συμπληρώσουμε τον τίτλο του άρθρου, έχουμε τη δυνατότητα να 

γράψουμε και να μορφοποιήσουμε το κείμενο. Αφού ολοκληρώσουμε την μορφοποίηση 

του κειμένου πατάμε το κουμπί «Δημιουργία» για να σωθεί το κείμενό μας και να φανεί 

στη σελίδα. Αν δεν θέλουμε να σώσουμε τις αλλαγές που έχουμε κάνει μπορούμε να 

πατήσουμε το κουμπί «Επιστροφή στην λίστα» για να επιστρέψουμε στην προηγούμενη 

οθόνη. 

Για να επεξεργαστούμε ένα άρθρο που έχουμε ήδη ανεβάσει πατάμε το κουμπί 



«Επεξεργασία» στη λίστα των άρθρων στην αρχική οθόνη της κατηγορίας. Η οθόνη 

στην οποία μας οδηγεί μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε τον τίτλο και το σώμα 

του κειμένου. Επιπλέον μας δίνει τη δυνατότητα να ανεβάσουμε επιπλέον αρχεία (σε 

μορφή .pdf ή και .jpeg) σχετικά με το άρθρο μας.  

 

Για να ανεβάσουμε ένα αρχείο πατάμε το κουμπί «Προσθήκη αρχείου».  

 

Εδώ μπορούμε να δώσουμε ένα όνομα στο αρχείο μας. Για να ανεβάσουμε το 

αρχείο πρέπει να το έχουμε αποθηκευμένο στον υπολογιστή μας και να το βρούμε μέσω 

της επιλογής «Αναζήτηση». Μετά από μια μικρή αναμονή (για να ανέβει το αρχείο) 

μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί «Ανέβασμα» για να ανέβει το αρχείο μας και να 

συνδεθεί με το άρθρο. Αν δεν θέλουμε να ανεβάσουμε κάποιο αρχείο, μπορούμε να 

επιστρέψουμε στην προηγούμενη οθόνη πατώντας το κουμπί «Επιστροφή».  

Αφού κάνουμε ότι αλλαγές που θέλουμε πατάμε το κουμπί «Επεξεργασία» για να 

αποθηκευτούν οι αλλαγές μας. Σε περίπτωση που δεν θέλουμε να αποθηκεύσουμε τις 

αλλαγές μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή «Επιστροφή στη λίστα» για 

να επιστρέψουμε χωρίς να αποθηκεύσουμε. Τέλος μπορούμε να διαγράψουμε το άρθρο 



πατώντας το κουμπί «Διαγραφή». 

 



Σελίδες Πληροφόρησης 

 

Επεξήγηση 

 

Στις σελίδες πληροφόρησης μπορούμε να δούμε τη λίστα με τις ιστοσελίδες, οι 

οποίες έχουν ενδιαφέρουσες ή σημαντικές πληροφορίες για την υγεία.  

 

Αν και δεν μπορούμε να προσθέσουμε νέες σελίδες στις ήδη υπάρχουσες, 

μπορούμε να επεξεργαστούμε τις ήδη υπάρχουσες, πατώντας το κουμπί «Επεξεργασία» 

δίπλα στη σελίδα που μας ενδιαφέρει. 

Στην οθόνη που ακολουθεί μπορούμε να επεξεργαστούμε το κείμενο που 

εμφανίζεται σχετικά με την σελίδα που αναφερόμαστε και να προσθέσουμε ότι στοιχεία 

θέλουμε. Αφού ολοκληρώσουμε τις αλλαγές μας μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί 

«Επεξεργασία» για να αποθηκευτούν. Αν θέλουμε να επιστρέψουμε στην προηγούμενη 

οθόνη χωρίς να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές μας, μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί 

«Επιστροφή στη λίστα». 



 

Γνώμες 

 

Επεξήγηση 

 

Με την λειτουργία αυτή έχουμε την δυνατότητα να ζητάμε την άποψη των 

χρηστών της εφαρμογής για την εφαρμογή, καθώς και τις προτάσεις τους προκειμένου 

να βελτιωθεί η εμπειρία τους ή και η χρήση της εφαρμογής. 

Το σύστημα αυτό λειτουργεί με ένα πυραμιδοειδές σχήμα. Στη κορυφή 

βρίσκονται οι ομάδες του feedback. Μπορούν να είναι περισσότερες από μια εαν υπάρχει 

ανάγκη και κάθε μια περιλαμβάνει μια ή περισσότερες κατηγορίες ερωτήσεων. Η κάθε 

κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει ένα αριθμό ερωτήσεων, όσες ο διαχειριστής θεωρεί 

ότι είναι απαραίτητες.  

 

Δημιουργία Ομάδας ερωτήσεων  

 

Πατώντας το αντίστοιχο κουμπί «Γνώμες» στην αρχική σελίδα της εφαρμογής 

μεταφερόμαστε στην λίστα ομάδων ερωτήσεων (λίστα feedback Group). Εδώ μπορούμε 

να πατήσουμε το κουμπί «Νέο feedback Group» για να φτιάξουμε μια νέα ομάδα. Αν 

δεν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι εδώ, μπορούμε να επιστρέψουμε στην αρχική σελίδα με 

το αντίστοιχο κουμπί πάνω δεξιά.  



Πατώντας το κουμπί μεταφερόμαστε στην επόμενη οθόνη, στην οποία μπορούμε 

να ονομάσουμε την νέα ομάδα μας. Αφού δώσουμε το όνομα στην ομάδα πατάμε του 

κουμπί «Δημιουργία» και η ομάδα μας θα εμφανιστεί στην λίστα.  

Αν θέλουμε να αλλάξουμε το όνομα της ομάδας ερωτήσεων, πατάμε το κουμπί 

«Επεξεργασία» δίπλα στο όνομα της ομάδας. Αφού κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε 

τις αποθηκεύουμε πατώντας το κουμπί «Επεξεργασία». Μπορούμε να επιστρέψουμε 

χωρίς να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές μας πατώντας το κουμπί «Επιστροφή στη λίστα». 

Τέλος με το κουμπί «Διαγραφή» μπορούμε να διαγράψουμε όλη την ομάδα από την 

λίστα.  



 

 

 

 

Δημιουργία νέας ερώτησης/Διαχείριση ομάδων  

 

Εφόσον έχουμε έτοιμη την ομάδα μας, οφείλουμε να προσθέσουμε και ερωτήσεις 

για να μπορεί ο κάθε χρήστης να μας παρέχει την γνώμη που θέλουμε. Για να γίνει αυτό 

πατάμε το κουμπί «Προβολή» στη λίστα δίπλα στο όνομα της ομάδας στην οποία 

θέλουμε να προσθέσουμε την ερώτηση. 

 



 

Μεταφερόμαστε στην λίστα κατηγοριών ερωτήσεων. Παρατηρήστε ότι οι 

κατηγορίες που εμφανίζονται εδώ ισχύουν μόνο για την συγκεκριμένη ομάδα 

ερωτήσεων και όχι για όλες. Στη λίστα αυτή δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια αλλαγή. 

Ωστόσο έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα δίπλα σε αυτήν κουμπιά για να 

πλοηγηθούμε στις καρτέλες που έχουμε διαθέσιμες. Τα κουμπιά αυτά είναι: 

 Στατιστικά 

Εδώ εμφανίζονται τα αποτελέσματα και τα στατιστικά που έχουμε λάβει από τις 

απαντήσεις των χρηστών μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια αλλαγή εδώ. 

 

 



 Απαντήσεις 

Εμφανίζονται οι χρήστες που έχουν απαντήσει στις ερωτήσεις μας, η ημερομηνία που το 

έκαναν και τυχόν περεταίρω ενέργειες που έχουν κάνει.  

 

 Νέα κατηγορία ερωτήσεων 

Εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα κατηγορία ερωτήσεων. Για να γίνει αυτό 

ορίζουμε το όνομά της, ενώ αν θέλουμε να εμφανίζεται σε κάποια συγκεκριμένη σειρά 

(πρώτη ή δεύτερη κτλ) ορίζουμε τον αριθμό στο κελί «Ταξινόμηση». Επίσης έχουμε την 

επιλογή να την κρατήσουμε ανενεργή, επιλέγοντας του κουτί με την ένδειξη 

«ανενεργό». Για να σώσουμε την νέα κατηγορία πατάμε το κουμπί «Δημιουργία». Για να 

φύγουμε χωρίς να σωθούν οι αλλαγές μας μπορούμε να πατήσουμε οποιοδήποτε από τα 

άλλα κουμπιά για μια άλλη καρτέλα, ή το κουμπί για να επιστρέψουμε στην αρχική 

σελίδα. 

 

 Νέα ερώτηση 

Εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες ερωτήσεις για τους χρήστες μας. 

Ξεκινάμε γράφοντας το σώμα της ερώτησης. Εφόσον θέλουμε η ερώτηση να 



εμφανίζεται στους χρήστες επιλέγουμε το κουτί με την ένδειξη «Ενεργή». Στο πεδίο 

«Ταξινόμηση» βάζουμε την σειρά με την οποία θέλουμε να εμφανίζεται η ερώτησή μας 

(αν δεν ορίσουμε κάτι οι ερωτήσεις θα εμφανίζονται με σειρά παλαιότητας). Την ένδειξη 

«Ειδοποίηση» την ενεργοποιούμε αν θέλουμε να ενημερωνόμαστε κάθε φορά που η 

ερώτηση αυτή απαντάται. Στο πεδίο «Όριο ειδοποίησης» ορίζουμε το μέγιστο δυνατό 

αριθμό ειδοποιήσεων ανά μέρα για τη συγκεκριμένη ερώτηση, ενώ στο «Άτομο 

ειδοποίησης» συμπληρώνουμε το e-mail αυτού που θέλουμε να ειδοποιηθεί (αν δεν 

έχουμε επιλέξει την ειδοποίηση αυτά μπορούν να μείνουν κενά). Από την λίστα «Τύπος» 

μπορούμε να επιλέξουμε τον γενικό τυπο της ερώτησής μας (οι επιλογές μας είναι: 

Αστέρια, ερώτηση Ναι/Όχι και κείμενο). Αν θέλουμε να είναι υποχρεωτικό για τον 

χρήστη το να απαντήσει την ερώτηση ενώ τέλος ορίζουμε την κατηγορία στην οποία θα 

υπάγεται η ερώτηση. Οι κατηγορίες που θα είναι διαθέσιμες στη λίστα θα είναι αυτές 

που έχουμε φτιάξει στην προηγούμενη καρτέλα. Για να σώσουμε την ερώτησή μας 

πατάμε το κουμπί «Δημιουργία».  

 

 Επιστροφή στη λίστα  

Μας επιστρέφει στην λίστα των ομάδων ερωτήσεων. 

Μπορούμε να αλλάξουμε ανά πάσα στιγμή της ερωτήσεις μας ή να τις 

διαγράψουμε, πατώντας στο κουμπί «Επεξεργασία» δίπλα στην αντίστοιχη κατηγορία ή 



ερώτηση στη λίστα Κατηγοριών Ερωτήσεων.  

 



Φόρμα Επικοινωνίας 

 

Φόρμα Επικοινωνίας 

 

Στη φόρμα επικοινωνίας μπορούμε να δούμε τα συνολικά μηνύματα που έχουμε 

λάβει μέσω της εφαρμογής από τους χρήστες της. Στη λίστα μπορούμε να δούμε το 

όνομα του χρήστη, το e-mail του, σε περίπτωση που χρειαστεί να του απαντήσουμε, και 

το μήνυμα που έστειλε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια αλλαγή, αυτή η οθόνη είναι 

απλά μια προβολή των μηνυμάτων. Φεύγουμε από την προβολή αυτή πατώντας το 

κουμπί που μας μεταφέρει στην αρχική σελίδα.  

 

 



Ειδήσεις/Άρθρα - Πίνακας Ανακοινώσεων 

Ειδήσεις/Άρθρα - Πίνακας Ανακοινώσεων 

 

Για να ανεβάσουμε ένα νέο άρθρο, στην αρχική σελίδα της εφαρμογής πατάμε το 

αντίστοιχο κουμπί, το οποίο θα μας φέρει στην ακόλουθη οθόνη: 

 

 

Ανάλογα με το αν θέλουμε να ανεβάσουμε άρθρο ή ανακοίνωση για τον πίνακα 



ανακοινώσεων, πατάμε αντίστοιχα το ένα από τα δύο διαθέσιμα κουμπιά, «Δημιουργία 

νέου άρθρου» ή Δημιουργία νέας ανακοίνωσης στον Πίνακα». Η διαδικασία είναι κοινή 

και για τα δύο. Αφού ορίσουμε τον τίτλο του Άρθρου/Ανακοίνωσης και συμπληρώσουμε 

το κείμενό του, πατάμε το κουμπί «Δημιουργία» για να σώσουμε τις αλλαγές μας. Αν 

δεν θέλουμε να σώσουμε τις αλλαγές που έχουμε κάνει, πατάμε το κουμπί «Επιστροφή 

στη Λίστα». Προκειμένου ένα άρθρο ή μια ανακοίνωση να εμφανιστεί, πρέπει πρώτα να 

εγκριθεί. Για να γίνει αυτό μπορούμε να πατήσουμε στο κουμπί «Έγκριση» δίπλα στο 

όνομα του άρθρου/ανακοίνωσης που θέλουμε να εγκρίνουμε. Από την στιγμή που ένα 

άρθρο εγκριθεί, μπορούμε να αφαιρέσουμε την έγκριση που του έχουμε δώσει, 

πατώντας το κουμπί «Άρση έγκρισης» που αντικαθιστά το κουμπί «Έγκριση» μόλις το 

άρθρο εγκριθεί.  

Επιπλέον από τη λίστα των άρθρων έχουμε τις εξής επιλογές: «Προβολή» ώστε 

να δούμε το άρθρο ακριβώς όπως θα φαίνεται και σε κάποιον που δεν έχει πρόσβαση 

στην εφαρμογή και «Επεξεργασία» προκειμένου να κάνουμε αλλαγές στο άρθρο. Για την 

λειτουργία της επεξεργασίας παρακαλώ ανατρέξτε παραπάνω στο «Προσθήκη και 

επεξεργασία άρθρου». 

 



Χρήστες MOC 

 

Ενημέρωση λίστας MOC 

 

Στην συγκεκριμένη εφαρμογή MOC καταγράφονται όλα τα ιατρικά μηχανήματα 

και gateways που χρησιμοποιούνται και γίνονται οι κατάλληλες συσχετίσεις με χρήστες, 

ώστε να είναι εφικτή η δυναμική ενημέρωση του Φάκελου Φροντίδας τους.  

Για να ενημερώσουμε τη λίστα με τους χρήστες των MOC πρέπει πρώτα να 

πατήσουμε το κουμπί Χρήστες MOC στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. Θα 

μεταφερθούμε στην ακόλουθη οθόνη: 

 

Οφείλουμε πρώτα να καταγράψουμε τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιήσουμε. 

Αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, Μηχανήματα και Gateways. Επιλέγουμε το 

αντίστοιχο κουμπί, ανάλογα με την λίστα που θέλουμε να μεταβάλλουμε. 



Για τα Gateways 

 

 

Πατάμε το κουμπί «Δημιουργία Νέου» για να περάσουμε τα στοιχεία του νέου 

Gateway. 

 

 

Περνάμε την id του νέου Gateway και επιλέγουμε τον τύπο του. Για να σώσουμε 

τις επιλογές μας πατάμε το κουμπί «Δημιουργία». Το νέο Gateway θα εμφανιστεί στη 

λίστα με τα Gateways. Αν δεν θέλουμε να σώσουμε τις επιλογές μας, μπορούμε να 

πατήσουμε το κουμπί «Επιστροφή στη λίστα» και να επιστρέψουμε στην προηγούμενη 

οθόνη.  

 



Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η δημιουργία νέου μηχανήματος (sensor). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δημιουργία νέου Χρήση 

 

Για να δημιουργήσουμε ένα καινούριο χρήστη ιατρικής συσκευής - Δημότη στο 

MOC επιλέγουμε από την αρχική σελίδα των χρηστών MOC το κουμπί «Δημιουργία Νέου 

Χρήστη Υπηρεσιών MOC» 

 

Στο πεδίο Δημότης επιλέγουμε από την λίστα των Δημοτών αυτόν που θα 

χρησιμοποιεί το μηχάνημα. Η χώρα και η ζώνη ώρας θα είναι προεπιλεγμένα και δεν θα 

μεταβληθούν. Για να γίνει η καταχώρηση των στοιχείων του χρήστη πατάμε το κουμπί 

«Δημιουργία».  

http://medicast.gr/ksilokastro/project_medicast/web/app_dev.php/mocpatient/new
http://medicast.gr/ksilokastro/project_medicast/web/app_dev.php/mocpatient/new


Εκπαιδευτικό παιχνίδι 

 

Επεξήγηση λειτουργίας 

 

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι έχει κάποια επίπεδα τα οποία έχουν συγκεκριμένο 

αριθμό ερωτήσεων (τις ορίζει ο διαχειριστής) και τις οποίες πρέπει να απαντήσει ο 

παίχτης για να προχωρήσει. Για να περάσεις στο επόμενο επίπεδο πρέπει να έχεις 

ολοκληρώσει με επιτυχία το προηγούμενο. 

 

Δημιουργία νέου επιπέδου  

 

Αφού πατήσουμε το κουμπί «Εκπαιδευτικό Παιχνίδι» στην αρχική σελίδα της 

εφαρμογής, θα μεταφερθούμε στη λίστα με τα επίπεδα του παιχνιδιού.  

 

Για να δημιουργήσουμε ένα νέο επίπεδο για το παιχνίδι, πατάμε το κουμπί 

«Δημιουργία νέου». 



 

Εδώ μπορούμε να ορίσουμε το όνομα του επιπέδου, την σειρά με την οποία θα 

εμφανίζεται, βάζοντας τον αντίστοιχο αριθμό στο πεδίο «Ταξινόμηση», τους πόντους 

που θα κερδίζει ο παίκτης σε κάθε ερώτηση που θα απαντάει σωστά, το μέγιστο πλήθος 

των ερωτήσεων που θα εμφανίζονται στον παίκτη (οι διαθέσιμες ερωτήσεις του 

επιπέδου μπορούν να είναι περισσότερες και κάθε φορά να εμφανίζεται μια τυχαία 

επιλογή από τις διαθέσιμες), και τους πόντους που πρέπει να συγκεντρώσει ο παίκτης, 

προκειμένου να θεωρηθεί ότι πέρασε επιτυχώς το επίπεδο. Αφού οριστούν αυτά πατάμε 

το κουμπί «Δημιουργία» και το νέο επίπεδο θα εμφανιστεί στη λίστα επιπέδων. Αυτά τα 

στοιχεία μπορούμε να τα αλλάξουμε ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί 

«Επεξεργασία» δίπλα στο όνομα του κάθε επιπέδου στην αρχική λίστα.  

 

Δημιουργία νέας ερώτησης  

 

Οι ερωτήσεις δημιουργούνται ανά επίπεδο και κάθε ερώτηση θα είναι διαθέσιμη 

μόνο στο επίπεδο στο οποίο δημιουργήθηκε. Μια ερώτηση μπορεί να είναι διαθέσιμη σε 

δύο επίπεδα, αλλά πρέπει να δημιουργηθεί δύο φορές, μια σε κάθε επίπεδο. 

Για να δημιουργήσουμε μια ερώτηση πρέπει να πάμε στο κουμπί «Προβολή» 

δίπλα στο όνομα του επιπέδου στο οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε την ερώτηση. 

Πατάμε το κουμπί «Δημιουργία νέας ερώτησης».  



  

  

Εδώ περνάμε το κείμενο που θα αποτελλεί την ερώτηση. Επίσης μπορούμε να 

επιλέξουμε αν η ερώτησή μας θα είναι ενεργή, με την επιλογή στο κατάλληλο κουτί με 

την ένδειξη «Ενεργή». Πατάμε «Δημιουργία» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές μας. Για 

την επεξεργασία των ερωτήσεων και τη διαγραφή τους ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί 

παραπάνω. 

Οι ερωτήσεις είναι πάντα πολλαπλής επιλογής. Όταν δημιουργήσουμε μια 

ερώτηση δεν θα έχει καμία πιθανή απάντηση. Πρέπει να προσθέσουμε απαντήσεις 

χειροκίνητα. Στην λίστα Ερωτήσεων δίπλα στην ερώτηση που θέλουμε πατάμε το 

κουμπί «Νέα Απάντηση». Εδώ ορίζουμε το κείμενο της απάντησης και το αν η απάντηση 

αυτή είναι η σωστή απάντηση στην ερώτησή μας. Οι ερωτήσεις στις οποίες δεν έχουν 

οριστεί σωστές απαντήσεις ή καθόλου απαντήσεις δε θα είναι ενεργές, ανεξάρτητα από 

το αν το έχουμε επιλέξει εμείς. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των πιθανών απαντήσεων 



που μπορεί να έχει μια ερώτηση, αλλά συνήθως αυτός περιορίζεται στις 4 πιθανές 

απαντήσεις ανά ερώτηση. 

 

Αφού ολοκληρώσουμε τις αλλαγές μας πατάμε το κουμπί «Δημιουργία» για να 

σώσουμε τις αλλαγές μας ή «Επιστροφή στη λίστα» για να επιστρέψουμε χωρίς να 

σώσουμε τις αλλαγές μας. Όλες οι πιθανές απαντήσεις σε μια ερώτηση φαίνονται κάτω 

από την ερώτηση στην λίστα ερωτήσεων.  

 



Αιτήσεις Υπηρεσιών/Αιτήσεις Ειδικοτήτων 

 

Αιτήσεις υπηρεσιών/Αιτήσεις Ειδικοτήτων  

 

Κάθε χρήστης της εφαρμογής έχει τη δυνατότητα να ζητήσει μια υπηρεσία από 

τον οργανισμό. Όλα τα αιτήματα για υπηρεσίες εμφανίζονται στην λίστα που ανοίγει 

όταν πατήσουμε το κουμπί «Αιτήσεις Υπηρεσιών» στην αρχική οθόνη της εφαρμογής. 

Στην οθόνη αυτή έχουμε τη δυνατότητα, εκτός από το να δούμε τα αιτήματα που 

υπάρχουν και να τα επεξεργαστούμε κατάλληλα. Για να επεξεργαστούμε ένα αίτημα 

πρέπει να πατήσουμε το κουμπί «Επεξεργασία» δίπλα στο όνομά του. 

 

Το πρώτο πράγμα που οφείλουμε να κάνουμε όταν επεξεργαστούμε ένα αίτημα 

είναι να το εγκρίνουμε ή να το απορρίψουμε. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε από την 

πρώτη λίστα που έχουμε διαθέσιμη, επιλέγοντας «Accept» αν θέλουμε να το 

εγκρίνουμε, ή «Reject» αν θέλουμε να το απορρίψουμε. Στη συνέχεια μπορούμε να 

ορίσουμε τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης της παροχής της υπηρεσίας 

(εφόσον έχει εγκριθεί) και μετά να ορίσουμε τη διάρκεια παροχής της, αν πρόκειται για 

μια συνεχιζόμενη παροχή. Μπορούμε να σημειώσουμε κάποια παρατήρηση ή σχόλιο αν 

θέλουμε. Τέλος οφείλουμε να ορίσουμε αυτόν που θα παρέχει την υπηρεσία, από την 

τελευταία λίστα που έχουμε διαθέσιμη. Στη λίστα αυτή φαίνονται όλοι οι διαθέσιμοι 

εργαζόμενοι του Δήμου, που μπορούν να παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.  

Για να σώσουμε τις αλλαγές μας μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί 

«Επεξεργασία». Μπορούμε επίσης να επιστρέψουμε στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να 



αποθηκεύσουμε κάτι με το κουμπί «Επιστροφή στη λίστα». Τέλος μπορούμε να 

διαγράψουμε το αίτημα πατώντας το κουμπί «Διαγραφή».  

 

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την λειτουργία 

«Αιτήσεις ειδικοτήτων». Η διαφορά της με τα παραπάνω είναι ότι τα συγκεκριμένα 

αιτήματα τα ικανοποιούν γιατροί και άρα πρέπει από την λίστα στο τέλος της 

επεξεργασίας να ορίσουμε γιατρό και όχι υπάλληλο του Δήμου στο αίτημα.  

 

 



Ημερολόγιο 

 

Δημιουργία Γεγονότος  

 

Το ημερολόγιο είναι μια λίστα με γεγονότα ή εκδηλώσεις του Δήμου που θα 

γίνουν και πρέπει να είναι διαθέσιμες για όλους τους ενδιαφερόμενους, μέσω του 

κουμπιού «Ημερολόγιο» στην σελίδα πρόσβασής μας στην εφαρμογή. 

 

Στο ημερολόγιο μπορούμε να δούμε γεγονότα που έχουν ήδη δημιουργηθεί, με 

διάφορες πληροφορές σχετικά με αυτά, ενώ μπορούμε να δημιουργήσουμε και εμείς 

δικά μας γεγονότα. Για να δημιουργήσουμε ένα νέο γεγονός πατάμε το κουμπί 

«Δημιουργία Νέου».  

 

Εδώ μπορούμε να δώσουμε ένα τίτλο για το γεγονός μας, μια περιγραφή σχετικά 

με αυτό, να δηλώσουμε μια τοποθεσία με την οποία έχει σχέση ή θα λάβει χώρα και 

τέλος να ορίσουμε μια ημερομηνία και ώρα. Ο ορισμός της ημερομηνίας και της ώρας 

γίνεται πατώντας μέσα στο πεδίο με την ένδειξη «Ημερομηνία». Θα εμφανιστεί ένα 

παράθυρο διαλόγου, όπως φαίνεται παρακάτω. Στο παράθυρο αυτό μπορούμε να 



επιλέξουμε την ημερομηνία που θέλουμε, επιλέγοντας από το ημερολόγιο που υπάρχει 

διαθέσιμο, καθώς και να επιλέξουμε την ώρα που θέλουμε, χρησιμοποιώντας τους δυο 

δείκτες κύλισης κάτω από το ημερολόγιο.  

 

Ο πρώτος δείκτης, με την ένδειξη «TIME» ελέγχει τις ώρες τις ημέρας και παίρνει 

τιμές από μηδέν (0) μέχρι είκοσι τέσσερα (24). Ο δεύτερος δείκτης με την ένδειξη 

«Minute» ελέγχει τα λεπτά της ώρας και παίρνει τιμές από το μηδέν (0) μέχρι το 

πενήντα πέντε (55), σε διαστήματα των πέντε λεπτών. Μόλις έχουμε ορίστει την ημέρα 

και την ώρα που θέλουμε, αποθηκεύουμε την επιλογή μας με το κουμπί «Done». Για να 

αποθηκεύσουμε το γεγονός μας πατάμε το κουμπί «Δημιουργία» ή το κουμπί 

«Επιστροφή στην λίστα» για να επιστρέψουμε χωρίς να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές 

μας.  

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες του γεγονότος μας πατώντας το 

κουμπί «Επεξεργασία» στη λίστα, δίπλα στον τίτλο του αντίστοιχου γεγονότος. Εκεί 

μπορούμε επίσης να διαγράψουμε εντελώς το γεγονός. Διαγραφή του γεγονότος μπορεί 

να γίνει και από την προβολή, χωρίς ωστόσο να μπορεί σε αυτή την οθόνη να γίνει 

καμία άλλη επεξεργασία.  


