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Η ειςαγωγι του Μεταπτυχιακοφ Φοιτθτι μπορεί να γίνει από τον χριςτθ με τον 

κάτωκι τρόπο: 

 

Ο κάκε χριςτθσ κα πρζπει για να ειςζλκει ςτθν εφαρμογι αρχικά να 

πλθκτρολογιςει ςτθν εφαρμογι περιιγθςθσ τθν διεφκυνςθ  

http://195.134.90.134/edutrac/ 

και ςτθν ςυνζχεια να ειςάγει τουσ κωδικοφσ (UserName και Password) που του 

ζχουν δοκεί ςτο ςφςτθμα ςτθν παρακάτω οκόνθ login 

 

τθν ςυνζχεια ειςάγεται ςτθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ ςτθν οποία μπορεί  

 Να βλζπει Νζα και Ανακοινώςεισ 

 Να βλζπει Βακμολογίεσ Μακθμάτων  

 Να δθλώςει Νζα Μακιματα Εξαμινου 

 Να δει το Προφίλ του  

 Να αλλάξει Διεφκυνςθ Επικοινωνίασ 

 Να αλλάξει τον Κωδικό Χριςθσ 

Πιο ςυγκεκριμζνα ζχουμε: 

 

 

 

ΧΡΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ “ΠΤΞΙΔΑ” ΑΠΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΦΟΙΣΗΣΕ 

http://195.134.90.134/edutrac/
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1. Επιλογή Αρχικήσ Οθόνησ – Με Πρόςφατα Νζα και Ανακοινώςεισ 

 

 

2. Επιλογή Προβολήσ του ΠΡΟΦΙΛ Χρήςτη – Φοιτητή  
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3. Προβολή Βαθμολογίασ Μαθημάτων 

 

 

4. Προβολή Αρχικήσ Αίτηςησ Εγγραφήσ ςε Μεταπτυχιακό 
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5. Διαδικαςία Αλλαγήσ Κωδικοφ Χρήςτη  

(προτείνεται μετά την 1η ειςαγωγή ςτο ςφςτημα ) 

 

 

τθν παραπάνω οκόνθ ο χριςτθσ καταχωρεί αριςτερά τον Σρζχον Κωδικό και ςτα 

Δεξιά τον Νζο Κωδικό που επικυμεί (προςοχι ςε Ελλθνικά – Αγγλικά και Κεφαλαία 

– Μικρά) 

 

6. Διαδικαςία Καταχώρηςησ / Αλλαγήσ Διεφθυνςησ Κατοικίασ - Επικοινωνίασ 

7. Διαδικαςία Καταχώρηςησ / Αλλαγήσ Φωτογραφίασ 
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τθν παρακάτω οκόνθ ο χριςτθσ καταχωρεί τα ςτοιχεία τθσ Νζασ Διεφκυνςθσ.. 

Προςοχι ότι ζχει Κόκκινο Αςτερίςκο είναι υποχρεωτικό να καταχωρθκεί. ε 

περίπτωςθ που δεν καταχωρθκεί θ εγγραφι δεν μπορεί να ςωκεί. 

 

τθν παρακάτω οκόνθ ο χριςτθσ επιλζγει αρχείο φωτογραφίασ για να το ανεβάςει 

ςτο ςφςτθμα και να το ςυνδζςει με το λογαριαςμό του. 
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8. Διαδικαςία Δήλωςησ – Επιλογήσ Μαθημάτων (για τρζχον Εξάμηνο) 

 

 

Με το πάτθμα του κουμπιοφ “ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ” εμφανίηεται λίςτα με τα 

μακιματα τα οποία ζχει δικαίωμα να δθλώςει – επιλζξει ο Φοιτθτισ.  

τθν Λίςτα των μακθμάτων μπορεί να δει τα πεδία 

 Κωδικόσ Ενότθτασ Μακιματοσ  

 Σίτλοσ Μακιματοσ 

 Περίοδοσ Διδαςκαλίασ 

 Λοιπζσ Πλθροφορίεσ (όπωσ ςτθν παρακάτω οκόνθ) 

 

 

τθν ςυνζχεια ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει ζνα θ περιςςότερα μακιματα κάνοντασ 

click ςτθν τελευταία ςτιλθ.  
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Και ολοκλθρώνει τθν διαδικαςία πατώντασ το κουμπί που βρίςκεται ςτο κάτω μζροσ 

τθσ οκόνθσ με το όνομα “ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΟ ΚΑΛΑΘΙ” 

 

 

Με τθν ολοκλιρωςθ του 1ου Βιματοσ (με το οποίο ςτθν ουςία γεμίηουμε ζνα 

εικονικό καλάκι εγγραφών μακθμάτων) βλζπουμε τθν κάτωκι οκόνθ, ςτθν οποία 

εμφανίηονται όλα τα μακιματα τα οποία ο χριςτθσ ζχει επιλζξει. 
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Επίςθσ ςθμαντικό είναι ότι τώρα ζχει γεμίςει το Εικονικό Καλάκι και οποιαδιποτε 

ςτιγμι μπορεί να το δει …  

 

 

Για κάκε ζνα από αυτά τα μακιματα ο χριςτθσ κα πρζπει να πάει ςτθν τελευταία 

ςτιλθ και να επιλζξει τθν “ΕΓΓΡΑΦΗ” 

 

Μόλισ επιλζξει όλα τα μακιματα ςτα οποία κζλει να εγγραφεί τότε πατάει το 

κουμπί με τθν ζνδειξθ “ΕΓΓΡΑΦΗ” και γίνεται θ εγγραφι του ςτο αντίςτοιχα 

μακιματα. 

Πλζον μασ ενθμερώνει ότι ζχει πραγματοποιθκεί επιτυχώσ θ Εγγραφι … 
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Και εάν ξαναπάμε ςτθν αρχικι οκόνθ “Αναηιτθςθ Μακθμάτων” πλζον τα δφο αυτά 

μακιματα δεν μασ δίνει το δικαίωμα να τα επιλζξουμε…  

 

 

Ολοκλθρώνουμε τισ διαδικαςίεσ και πλζον ΑΠΟΤΝΔΕΟΜΑΣΕ από τθν πλατφόρμα 

επιλζγοντασ το menu “ΑΠΟΤΝΔΕΗ” όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. 

 


