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Με την είσοδό μας στο υποσύστημα του Ιδρύματος Αθηνά επιλέγουμε New Submission για να 
ανοίξουμε νέα αίτηση. Στη συνέχεια θα μπορούμε να την επεξεργαζόμαστε πατώντας Open 
από τη στήλη Actions. Στη στήλη Status βλέπουμε την κατάσταση της αίτησής μας που μπορεί 
να είναι :  
New:    Έχει ανοίξει αίτηση αλλά δεν έχει υποβληθεί. 
Submitted:  Η πρόταση έχει επιτυχώς υποβληθεί 
Not Submitted:  Η αίτηση δημιουργήθηκε αλλά η προθεσμία υποβολής έληξε χωρίς η 

πρόταση να υποβληθεί.  
 
 
 
Πατώντας Open  μεταφερόμαστε  στην οθόνη της παρακάτω εικόνας   
 

 
Εικόνα 1: Προσωπικές Πληροφορίες και Βιογραφικό 

Τα προσωπικά μας στοιχεία αντλούνται από την εγγραφή που πραγματοποιήσαμε  στο portal 
του ΕΛΙΔΕΚ (https://portal.hfri.gr/). Σε περίπτωση που χρήζουν αλλαγής πατάμε το Personal Info 
ώστε να μεταφερθούμε στην αντίστοιχη φόρμα τροποποίησης. 
Επιπλέον, μέσω της συγκεκριμένης οθόνης   θα πρέπει υποχρεωτικά να μεταφορτώσουμε το 
βιογραφικό μας σε  pdf  μορφή. Το αρχείο δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 10 MB. 
 



Στη συνέχεια,  από το πεδίο  Εκπαίδευση (Εικόνα 2  ) πατώντας Προσθήκη  μεταφερόμαστε στην 
οθόνη  της Εικόνας 3 όπου  καταχωρούμε  έναν-έναν τις πληροφορίες από τους εκπαιδευτικούς  
τίτλους που κατέχουμε.  
Όλα τα Ιδρύματα/Σχολές/Τμήματα της ημεδαπής έχουν καταχωρηθεί στις αντίστοιχες λίστες. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει ή το πτυχίο μας είναι της αλλοδαπής, το καταχωρούμε την 
πληροφορία (Ίδρυμα/Σχολή/Τμήμα) στο πεδίο κειμένου  Άλλος Φορέας/ίδρυμα. 
 Προσοχή, το είδος τίτλου είναι απαραίτητο πεδίο και πρέπει να δηλωθεί. 
 Όταν  καταχωρήσουμε  τις  πληροφορίες της φόρμας πατάμε Save and Return και η πληροφορία 
περνάει όπως στην Εικόνα  
 
 

 
Εικόνα 2: Προσθήκη Εγγραφών σχετικών με την Εκπαίδευση του Υποωηφίου 

 
 

 
Εικόνα 3: Καταχώριση εγγραφής 



 
 
Με την αποθήκευση, ή την ακύρωση,  μεταφερόμαστε στην προηγούμενη φόρμα όπου έχει 
καταχωρηθεί η πληροφορία αν πατήσαμε αποθήκευση ή υπάρχουν οι προηγούμενες σε 
περίπτωση που επιλέξαμε Ακύρωση. Αν επιθυμούμε την περεταίρω επεξεργασία της πατάμε 
από την στήλη Actions  την τροποποίηση Τροποποίηση ενώ για την απομάκρυνσή της  το 
Διαγραφή 
 
Με ανάλογο τρόπο συμπληρώνουμε τις φόρμες   Δημοσιεύσεις/Συνέδρια , 
Προγράμματα/Διακρίσεις , και Ξένες Γλώσσες κ.α προσέχοντας πάντοτε να συμπληρώνουμε τα 
πεδία που έχουν την ένδειξη του  υποχρεωτικού. 
 Στο πεδίο Άλλο  της φόρμας Ξένες Γλώσσες κ.α καταχωρούμε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
θεωρούμε  χρήσιμη για την αξιολόγηση της αίτησής μας στα πλαίσια  της εν λόγω Δράση. 
 
Στο Τμήμα   Δήλωση Κινήτρων καλούμαστε συνοπτικά (μέχρι 500 λέξεις) να αναφέρουμε 
πληροφορίες σχετικές με τον εαυτό μας, τα ενδιαφέροντα, τα ακαδημαϊκά μας κίνητρά κλπ.  
 
Στο Τμήμα Συστατικές επιστολές καταχωρούμε τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε η επιτροπή 
αξιολόγησης  να έρθει σε επικοινωνία με τους ερευνητές/καθηγητές που θα δώσουν για εμάς 
συστατική επιστολή. 
 

 
Εικόνα 4: Η φόρμα  του τμήματος Εκπαίδευση έπειτα από μια καταχώρηση. 

  



ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Επιλέγοντας το Επιλογή Προτάσεων  μεταφερόμαστε στην οθόνη από την οποία μπορούμε να 
επιλέξουμε τα πεδία της έρευνάς μας και τους ερευνητές που επιμελούνται τις  προτάσεις 
σχετικές με αυτά.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Έχουμε δυνατότητα δήλωσης μέχρι τριών (3) επιλογών στα πεδία έρευνας. Για κάθε 
πεδίο έχουμε την δυνατότητα απεριόριστων επιλογών ερευνητών. Επιπλέον, για κάθε επιλογή 
πεδίου οφείλουμε να επιλέξουμε τουλάχιστον ένα ερευνητή. Αν καταστρατηγηθούν οι 
απαιτήσεις αυτές, η πρότασή μας δεν θα μπορέσει να υποβληθεί.    
 

 
Εικόνα 5: Λίστα επιλεγόμενων προτάσεων 

 
 



ΕΛΕΓΧΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗ 
 
Από το τμήμα Έλεγχος/Υποβολή ( Εικόνα 9 ) επιλέγουμε ότι συμφωνούμε με τις 3 απαιτήσεις για 
να γίνει δεκτή η αίτησή μας. Αν δεν επιλέξουμε ή δεν συμφωνούμε με κάποια, τότε η αίτησή 
μας δεν θα μπορέσει να υποβληθεί. Επιλέγοντας Συμφωνώ μπορούμε να ελέγξουμε ότι η 
αίτησή μας είναι πλήρης και μπορεί να υποβληθεί. Συγκεκριμένα, πατώντας Υποβολή το 
σύστημα μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε έλεγχο ότι έχουμε συμπληρώσει και υποβάλλει 
τις ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται για να υποβληθεί η αίτησή μας. Αν υπάρχουν 
σφάλματα ή ελλείψεις το σύστημα μας ενημερώνει για το ποια είναι αυτά (Εικόνα 10). Σε 
αντίθετη περίπτωση, μας δίνεται η δυνατότητα να την υποβάλλουμε (Εικόνα 11). 
Μετά την επιτυχή υποβολή, η αίτηση κλειδώνει για περαιτέρω αλλαγές  και δημιουργείται 
αρχείο pdf το οποίο τη σύνοψη της αίτησης (Εικόνα 12). 
 
 

 
Εικόνα 6: Υπεύθυνες Δηλώσεις. 

 
 

 
Εικόνα 7: Έλεγχος αίτησης 



 
Εικόνα 8: Οθόνη υποβολής αίτησης. 

 
 

 
Εικόνα 9: Αρχείο σύνοψη της υποβληθήσης αίτησης 

 
 
 
 
 
 
 


