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1. Περιήγηση στην Αρχική Σελίδα του Portal 

Η Αρχική Σελίδα του Portal φαίνεται παρακάτω: 

 

 

Στην Αρχική Σελίδα εμφανίζονται τα ακόλουθα: 

 Βασικό μενού 

 Σύνδεση με τα social media (Facebook, Youtube) 

 Γνωστικά Αντικείμενα ανά κατηγορία 

 Νέα 

 Επικοινωνία  
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2. Διαδικασία Εγγραφής 

Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή σας σε Γνωστικά Αντικείμενα, θα πρέπει να δημιουργήσετε το 

προφίλ σας, συμπληρώνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Η διαδικασία αυτή, θα πρέπει να 

γίνεται διότι μπορεί να δικαιούστε έκπτωση ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκετε. 

Περισσότερες πληροφορίες για την Εκπτωτική πολιτική μπορείτε να δείτε εδώ. 

Για να δημιουργήσετε το προφίλ σας, κάντε κλικ στο κουμπί Εγγραφή στο πάνω δεξιό μέρος 

του site 

 

Η σελίδα που εμφανίζεται είναι η ακόλουθη: 

 

Τα πεδία που εμφανίζονται με * είναι υποχρεωτικά.  

Στα βήματα 3 και 4 της αίτησης, θα πρέπει να ανεβάσετε σε μορφή pdf, doc, docx τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με τη κατηγορία στην οποία ανήκετε. 

 

 

Στη περίπτωση που επιθυμείτε να σας αποσταλούν στο email τα στοιχεία που έχετε δηλώσει, 

κάντε κλικ στην επιλογή: 

http://new.elearning.naf.unipi.gr.185-138-42-36.linuxzone107.grserver.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE/
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Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων πεδίων της αίτησης, πατήστε 

το κουμπί ΕΓΓΡΑΦΗ στο κάτω μέρος του τελευταίου βήματος.  

 

Στη συνέχεια, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 

 

Αφού γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών σας , θα σας αποσταλεί νέο email όπου θα σας 

ενημερώνει ότι έχει εγκριθεί η εγγραφή σας και στη περίπτωση όπου δικαιούστε έκπτωση 

αυτή θα εμφανίζεται αφού εισέλθετε στο σύστημα.   
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3.  Είσοδος στο σύστημα 

Για να εισέλθετε στο λογαριασμό σας, κάντε κλικ στο κουμπί Είσοδος στο πάνω δεξιό μέρος 

του site 

 

Η σελίδα που εμφανίζεται είναι η ακόλουθη: 

 

Αφού εισέλθετε, στο πάνω μέρος εμφανίζεται το όνομα χρήστη που έχετε δηλώσει κατά τη 

διαδικασία της εγγραφής σας. 

Στη συνέχεια, μπορείτε να βρείτε τα Γνωστικά Αντικείμενα που σας ενδιαφέρουν. Στο δεξιό 

μέρος του καθενός , μπορείτε να δείτε την Αρχική τιμή του σεμιναρίου και δίπλα την τελική 

τιμή με βάση την έκπτωση που δικαιούστε. 

 

Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΑΓΟΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.  

 

Το μήνυμα που εμφανίζεται είναι το ακόλουθο:  
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Πατήστε το κουμπί ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ, όπου εκεί εμφανίζονται όλες οι επιλογές σας 

προς αγορά. 

 

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ. 

Στην οθόνη που εμφανίζεται , μπορείτε να δείτε τα στοιχεία της παραγγελίας σας: 
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Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στις επιλογές των Γνωστικών Αντικειμένων σας, 

πατήστε το κουμπί ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ώστε να μεταφερθείτε στο Κέντρο Ερευνών 

του Πανεπιστημίου Πειραιά.  

 

Στα στοιχεία πληρωμής, επιλέξτε Πληρωμή –  C4002-eLearning Ναυτιλιακές Σπουδές 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα σας έρθει email όπου θα σας ενημερώνει για τα στοιχεία της παραγγελίας 

σας. 
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Είσοδος στα Γνωστικά Αντικείμενα 

Αφού γίνει επιβεβαίωση της πληρωμής σας, θα σας αποσταλεί νέο email όπου θα σας 

ενημερώνει για την επιτυχή εγγραφή σας στα Γνωστικά Αντικείμενα. 

Για να εισέλθετε στο λογαριασμό σας, κάντε κλικ στο κουμπί Είσοδος στο πάνω δεξιό μέρος 

του site .  

 

Η σελίδα που εμφανίζεται είναι η ακόλουθη: 

 

Αφού εισέλθετε, στο πάνω μέρος εμφανίζεται το όνομα χρήστη που έχετε δηλώσει κατά τη 

διαδικασία της εγγραφής σας. 

Στο βασικό μενού, εμφανίζεται ένα μενού με τίτλο: ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ. 

Στη σελίδα αυτή, εμφανίζονται τα Γνωστικά Αντικείμενα που έχετε αγοράσει. 

 

Τέλος, πατήστε πάνω σε ένα μάθημα ώστε να εισέλθετε στο περιβάλλον του μαθήματος και 

αν ξεκινήσετε την εκπαίδευση σας. 
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