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Γενικά 
Η υπηρεσία Εξαγωγής Στατιστικών Αναφορών είναι μια web-based εφαρμογή που συνεργάζεται και αντλεί δεδο-
μένα από το Πληροφοριακό Σύστημα των Γραμματειών. Η πρόσβαση στην υπηρεσία επιτρέπεται μόνο στους δια-
πιστευμένους χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος των Γραμματειών, ενώ η επικοινωνία με το διακομιστή 

stats.uom.gr που φιλοξενεί την εφαρμογή διασφαλίζεται με τη χρήση κρυπτογράφησης SSL. 

Στη πεδίο διεύθυνσης του web browser που χρησιμοποιείτε πληκτρολογήστε: 

https://stats.uom.gr 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν επιθυμείτε να τυπώσετε απ’ ευθείας τις αναφορές που θα εξάγετε από το παράθυρο του 
browser, χωρίς να τις σώσετε προηγουμένως σε αρχείο άλλης μορφής, απαιτείται η χρήση του Internet 
Explorer. 

Εισαγωγή στο σύστημα 

Στην οθόνη εισόδου πληκτρολογήστε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που έχετε για το email σας και 
μετά το πλήκτρο «Είσοδος». 

   
Εικόνα 1 - Εισαγωγή στο σύστημα  

Εικόνα 2 - Πιστοποιητικό Ασφαλείας SSL 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν πληκτρολογήσετε σωστά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης θα εμφανιστεί 
οθόνη με σχετικό μήνυμα. Προσπαθήστε ξανά από την αρχή. 

Από τη λίστα επιλογών στο αριστερό μέρος της οθόνης, στην ενότητα «Έγγραφα» επιλέξτε «Αναφορές Μελών 
Προσωπικού» για να εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων αναφορών. 

 
Εικόνα 3 - Αναφορές Μελών Προσωπικού 

Στην παρούσα φάση υπάρχει μία διαθέσιμη αναφορά: «Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός των φοιτητών 
του μαθήματος ποσοστιαία ανά καθηγητή και έτος» στην Κατηγορία «13. Στατιστικά Αξιολόγησης Τμημάτων» 

https://stats.uom.gr/
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Επιλέγοντάς την, εμφανίζεται η οθόνη «Καθορισμός τιμών παραμέτρων». 

 
Εικόνα 4 - Καθορισμός τιμών παραμέτρων 

Στο δεξί μέρος της οθόνης υπάρχουν τα πεδία μέσω των οποίων μπορείτε να επιλέξετε τις τιμές για τις παραμέ-
τρους της αναφοράς. Η αναφορά «Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός των φοιτητών του μαθήματος ποσο-
στιαία ανά καθηγητή και έτος» αποδέχεται δύο (2) παραμέτρους: το «Μάθημα» και το «Έτος» (ένα ή περισσότε-
ρα) για το οποίο ζητούνται τα δεδομένα. 

 
Εικόνα 5 - Επιλογή Μαθήματος 

 
Εικόνα 6 - Επιλογή Έτους 

 
Εικόνα 7 - Εφαρμογή Παραμέτρων 

Από τη λίστα μαθημάτων στην οποία εμφανίζονται μόνο τα μαθήματα που διδάσκετε, μπορείτε να επιλέξετε το 
μάθημα που σας ενδιαφέρει. Κατόπιν επιλέγετε το έτος ή τα έτη για τα οποία ζητείται η κατανομή βαθμολογίας.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα έτη που εμφανίζονται είναι αυτά για τα οποία υπήρξαν εξετάσεις του μαθήματος. Το έτος 
που εμφανίζεται σημαίνει το πρώτο από τα δύο που αναφέρονται στο ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή 2008 ση-
μαίνει το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, 2007 σημαίνει 2007-2008. Επομένως, θα πρέπει, ανάλογα με την 
χρονική στιγμή που ζητάτε την αναφορά, να επιλέγετε έτος στο οποίο θα υπάρχουν αποτελέσματα του-
λάχιστον μιας εξεταστικής. 

Τέλος, πατήστε το κουμπί «Εφαρμογή» για να ανακτηθούν τα στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα των 
Γραμματειών και να παραχθούν τα στατιστικά αποτελέσματα, τα οποία θα εμφανιστούν στο αριστερό μέρος της 
οθόνης. Μπορείτε να μεγαλώσετε το αριστερό μέρος της οθόνης πατώντας το βελάκι που βρίσκεται στο γκρίζο 
διαχωριστικό ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί μέρος. 

 
Εικόνα 8 - Δεδομένα αναφοράς 
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Αφού παραχθούν τα στατιστικά αποτελέσματα της αναφοράς, μπορείτε να την εκτυπώσετε απ’ ευθείας σε εκτυ-
πωτή, εάν χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer, ή να την εξάγετε ως αρχείο σε διάφορες μορφές, π.χ. Microsoft 
Excel (XLS), Adobe Acrobat (PDF) κ.ά. Οι επιλογές «Εξαγωγή» και «Εκτύπωση» που επιτελούν τις λειτουργίες 
αυτές είναι διαθέσιμες από το μενού «Ενέργειες» που βρίσκεται στο επάνω αριστερά μέρος της οθόνης, όπως 
φαίνεται και στις εικόνες που ακολουθούν. Αν επιθυμείτε να εξάγετε αναφορές για άλλα μαθήματα, μπορείτε να 
επαναλάβετε τη διαδικασία δίνοντας τις νέες τιμές για τις παραμέτρους, όπως και προηγουμένως. 

 
Εικόνα 9 - Ενέργειες: Εκτύπωση 

 
Εικόνα 10 - Ενέργειες: Εξαγωγή 

Έξοδος από το σύστημα 

Ο ενδεδειγμένος τρόπος για να εγκαταλείψετε την εφαρμογή, είναι να αποσυνδεθείτε, ώστε να αποδεσμευθούν 
οι πόροι του συστήματος που σχετίζονται με τη συνεδρία σας. Για να το επιτύχετε αυτό θα πρέπει: 

 πρώτα να επιστρέψτε στην αρχική σελίδα επιλέγοντας το σύνδεσμο «Reporting Suite» που βρίσκεται στο 
επάνω αριστερά μέρος της οθόνης 

 στη συνέχεια, να ανοίξετε το μενού με το όνομα «Καλώς ορίσατε Όνομα Χρήστη» που βρίσκεται στο ε-
πάνω δεξιά μέρος της οθόνης, και να επιλέξετε «Έξοδος» 

 
Εικόνα 11 - Μετάβαση στην αρχική σελίδα  

Εικόνα 12 - Αποσύνδεση 

Επικοινωνία 
Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε με την εφαρμογή ή για προτάσεις βελτιστοποίησης, μπορείτε να 
απευθύνεστε στο λογαριασμό stats@uom.gr ή στο help@uom.gr.  
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