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Είσοδος 
 

Η διεύθυνση (URL) της «Πλατφόρμας Διαχείρισης Προσκλήσεων» είναι η: 

https://adminpros.proskliseis.rc.aueb.gr  

Για την είσοδό σας βάζετε το email σας και τον κωδικό (password) που σας έχει αποσταλθεί 

στο email σας (αυτόματα) από την πλατφόρμα όταν ο διαχειριστής του ΕΛΚΕ σας όρισε ως 

αξιολογητή σε μια πρόσκληση.  

 

 

Εικόνα 1: Σελίδα εισόδου (login page) – Εισαγωγή email και password 

Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης (password) μπορείτε να κάνετε 

ανάκτηση πατώντας στο σύνδεσμο «Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;» από όπου θα 

εισάγετε το email σας και πατάτε «Αποστολή» (Εικόνα 2). Στη συνέχεια θα λάβετε email με 

τις σχετικές οδηγίες για την αλλαγή κωδικού. 

 

 

Εικόνα 2: Αποστολή αιτήματος αλλαγής κωδικού πρόσβασης στο email του Αξιολογητή 

 

  

https://adminpros.proskliseis.rc.aueb.gr/


Dashboard 
 

Στην σελίδα «Dashboard» εμφανίζονται πληροφορίες (tiles)  σχετικά με το πλήθος των 

προσκλήσεων (ανά κατηγορία, προσκλήσεις ενδιαφέροντος/προσφορών) που έχετε ορισθεί 

ως αξιολογητής. 

 

 

Εικόνα 3: Dashboard Αξιολογητή 

 

 

Μενού Πλοήγησης 
 

 

Εικόνα 4: Όλες οι επιλογές που εμφανίζονται στο οριζόντιο μενου 

 

 

  



Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος 
 

Εμφανίζονται όλες οι Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φυσικά πρόσωπα για τις 

οποίες έχετε επιλεχθεί-ορισθεί ως αξιολογητής των αιτήσεων. Στη τελευταία στήλη κάθε 

γραμμής (βλέπε Εικόνα 5) υπάρχει κουμπί το οποίο οδηγεί στη σελίδα όπου εμφανίζονται 

όλες οι αιτήσεις της αντίστοιχης πρόσκλησης.  

 

 

Εικόνα 5: Εμφάνιση των προσκλήσεων ενδιαφέροντος που έχετε ορισθεί ως αξιολογητής 

 

  



Προβολή Αιτήσεων Πρόσκλησης 
 

 

 

Εικόνα 6: Εμφάνιση των όλων των αιτήσεων της πρόσκλησης με Αρ. Πρωτοκόλλου 9999/11111-21   

 

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται: 

1. Τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης (πχ τίτλος, αρ. πρωτοκόλλου πρόσκλησης κτλ. -  

βλέπε Εικόνα 6 - 1). 

2. Τυχόν σχόλια που έχει προσθέσει ο διαχειριστής (υπάλληλος ΕΛΚΕ) της 

πρόσκλησης και αφορούν την αξιολόγηση (βλέπε Εικόνα 6 - 2). 

3. Το αρχείο (zip/rar) με τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να συμπληρώσει ο 

αξιολογητής (βλέπε Εικόνα 6 - 3). Το αρχείο έχει αποσταλθεί και στο email που 

έλαβε ο αξιολογητής. 

4. Πίνακας ο οποίος περιέχει σύνοψη όλων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, για 

κάθε αίτηση στη τελευταία στήλη υπάρχει σχετικό κουμπί που οδηγεί στην 

επισκόπηση της αίτησης (βλέπε Εικόνα 6 - 4) από όπου ο αξιολογητής έχει 

πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της αίτησης. 

  



Επισκόπηση Αίτησης 

 

 

 

Εικόνα 7: Προβολή στοιχείων αίτησης με Αρ. Πρωτοκόλλου 12222222 

 

Στη σελίδα αυτή ο αξιολογητής έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της υποβληθείσας αίτησης, 

θα κατεβάσει τον φάκελο υποψηφιότητας («Κατέβασμα Φακέλου Υποψηφιότητας») ο 

οποίος περιέχει όλα τα έγγραφα που έχει υποβάλλει ο/η υποψήφιος/α. Σε περίπτωση που 

ο/η υποψήφιος/α έχει υποβάλλει (εμπρόθεσμα) συμπληρωματικά έγγραφα, θα εμφανιστεί 

(κάτω από το πεδίο «Φάκελος Υποψηφιότητας») το πεδίο «Extra Δικαιολογητικά» και δίπλα 

το κουμπί «Κατέβασμα συμπληρωματικού αρχείου» μέσω του οποίου ο αξιολογητής θα 

μπορεί να κατεβάσει το σχετικό αρχείο (zip/rar) με τα συμπληρωματικά έγγραφα. 

 

 

  



Προσκλήσεις Προσφορών 
 

Εμφανίζονται όλες οι προσκλήσεις προσφορών για τις οποίες έχετε επιλεχθεί-ορισθεί ως 

αξιολογητής των προσφορών. Στη τελευταία στήλη κάθε γραμμής (βλέπε Εικόνα 8) υπάρχει 

κουμπί το οποίο οδηγεί στη σελίδα όπου εμφανίζονται όλες οι προσφορές της αντίστοιχης 

πρόσκλησης. 

 

 

 

Εικόνα 8: Προβολή προσκλήσεων προσφορών που έχετε ορισθεί ως αξιολογητής 

 

 

  



Προβολή Προσφορών Πρόσκλησης 
 

 

Εικόνα 9: Εμφάνιση όλων των προσφορών της πρόσκλησης με Αρ. Πρωτοκόλλου 123123123 

 

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται: 

1. Τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης (πχ τίτλος, αρ. πρωτοκόλλου πρόσκλησης κτλ. -  

βλέπε Εικόνα 9 - 1). 

2. Τυχόν σχόλια που έχει προσθέσει ο διαχειριστής (υπάλληλος ΕΛΚΕ) της 

πρόσκλησης και αφορούν την αξιολόγηση (βλέπε Εικόνα 9 - 2). 

3. Το αρχείο (zip/rar) με τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να συμπληρώσει ο 

αξιολογητής (βλέπε Εικόνα 9 - 3). Το αρχείο έχει αποσταλθεί και στο email που 

έλαβε ο αξιολογητής.  

4. Πίνακας ο οποίος περιέχει σύνοψη όλων των προσφορών που έχουν υποβληθεί, 

για κάθε προσφορά στη τελευταία στήλη υπάρχει σχετικό κουμπί που οδηγεί στην 

επισκόπηση της προσφοράς (βλέπε Εικόνα 9 - 4) από όπου ο αξιολογητής έχει 

πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της προσφοράς. 

  



Επισκόπηση Προσφοράς 
 

 

 

Εικόνα 10: Προβολή στοιχείων προσφοράς με Αρ. Πρωτοκόλλου 65465656565 

 

Στη σελίδα αυτή ο αξιολογητής έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της υποβληθείσας 

προσφοράς, θα κατεβάσει το αρχείο του φακέλου προσφοράς («Κατέβασμα Φακέλου 

Προσφοράς») ο οποίος περιέχει όλα τα έγγραφα που έχει υποβάλλει η εταιρεία. Σε 

περίπτωση που η εταιρεία έχει υποβάλλει (εμπρόθεσμα) συμπληρωματικά έγγραφα, θα 

εμφανιστεί (κάτω από το πεδίο «Φάκελος Προσφοράς») το πεδίο «Extra Δικαιολογητικά» και 

δίπλα το κουμπί «Κατέβασμα συμπληρωματικού αρχείου» μέσω του οποίου ο αξιολογητής 

θα μπορεί να κατεβάσει το σχετικό αρχείο (zip/rar) με τα συμπληρωματικά έγγραφα.  

 

  



Ο Λογαριασμός μου 
 

Σε αυτή τη σελίδα ο αξιολογητής μπορεί να δει τα στοιχεία του λογαριασμού του, να 

διορθώσει το όνομα ή/και το επώνυμό του σε περίπτωση που έγινε κάποιο λάθος (πχ 

τυπογραφικό) κατά τη δημιουργία του λογαριασμού από το διαχειριστή (Εικόνα 11), αλλά 

και να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης (Εικόνα 12).  

 

 

Εικόνα 11: Η σελίδα ο Λογαριασμός μου 

 

 

Εικόνα 12: Αλλαγή κωδικού πρόσβασης 

 

 


