Οδηγίες Χρήσης
Δημιουργία Λογαριασμού
Όταν ο χρήστης εισέρχεται στο Διαρκές Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων, θα είναι σε λειτουργία
demo.
Για πρόσβαση σε πλήρη λειτουργία και παρακολούθηση των εξελίξεων πάνω στις μεταρρυθίσεις που
έχουν πραγματοποιηθεί, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη, μέσω της
επιλογής:
 “Αποκτήστε Πρόσβαση” και στη συνέχεια “Δημιουργία Λογαριασμού”
Εκεί ο χρήστης βάζει:




το e-mail
τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμεί
και την επαλήθευση του κωδικού αυτού
Συστήνεται ο κωδικός πρόσβασης να περιλαμβάνει χρήση αριθμών, συμβόλων και συνδυασμών
πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων για τη διασφάλιση του κωδικού πρόσβασης.

Στη συνέχεια προσθέτει:







το ονοματεπώνυμο
το επάγγελμά του ή την Επωνυμία της εταιρείας που εκπροσωπεί
τη διεύθυνση
την περιοχή
τον ταχυδρομικό κώδικα
τα τηλέφωνα επικοινωνίας
Στοιχεία που χρειάζονται για την επικοινωνία με τον χρήστη σε περίπτωση που παραστεί
ανάγκη.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα επιλογής του χρήστη για το αν επιθυμεί Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών συμπληρώνοντας παράλληλα το Α.Φ.Μ και την Δ.Ο.Υ που ανήκει.
Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα, μόνο για τις εταιρείες, να συμπληρώσουν:



τα στοιχεία υπεύθυνου/ης επικοινωνίας
τα στοιχεία υπεύθυνου/ης λογιστηρίου της Εταιρείας
Για την πιο εύκολη εξυπηρέτησή τους σε περίπτωση ανάγκης.

Στη συνέχεια αποστέλλεται e-mail επιβεβαίωσης εγγραφής.

Συνδρομές
Αφού ολοκληρωθεί η δημιουργία λογαριασμού, ο χρήστης, μπορεί να δει τις επιλογές των συνδρομών
που υπάρχουν στην επιλογή
 “Αποκτήστε Πρόσβαση” και στη συνέχεια επιλέγοντας τις “Συνδρομές”
Επιλογή των σελίδων από 1 έως 5
Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος, αν δηλαδή είναι εταιρεία,
οργανισμός, ιδιώτης ή φοιτητής μπορεί να την επιλέξει και να δει το κόστος συνδρομής και τη διάρκειά
της.
Αξίζει να επισημανθεί ότι για να αγοράσει μια συνδρομή ο χρήστης πρέπει ΠΡΩΤΑ να έχει
δημιουργήσει έναν λογαριασμό και στη συνέχεια να συνδεθεί με το e-mail και τον κωδικό πρόσβασης
που του έχει έρθει αυτόματα στα mails του, για να πραγματοποιήσει κατόπιν την αγορά του πακέτου
συνδρομής που τον ενδιαφέρει.
Για την ολοκλήρωση της αγοράς, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το “Αποκτήστε Πρόσβαση” και “Αγορά
Συνδρομής” και είτε να κάνει σύνδεση αν έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμο, είτε να δημιουργήσει
καινούριο σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

Διαχείριση Λογαριασμού
Στην επιλογή “Διαχείριση Λογαριασμού”, μπορεί να κάνει σύνδεση με τους κωδικούς πρόσβασης και
να δει τα στοιχεία και το πακέτο συνδρομής που έχει επιλέξει, αλλά και να πραγματοποιήσει
οποιαδήποτε αλλαγή επιθυμεί. Έτσι, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το πακέτο συνδρομής του ή ακόμα
να αποκτήσει ένα επιπλέον πακέτο.

Τρόπος Λειτουργίας Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων
Ο τρόπος λειτουργίας είναι προσαρμοσμένος στην εκάστοτε ερευνητική ανάγκη και επιθυμία του
χρήστη της βάσης δεδομένων. Οι αναζητήσεις γίνονται με λέξεις κλειδιά, ενώ τα φίλτρα αναζήτησης
εξυπηρετούν το σκοπό του περιορισμού των αποτελεσμάτων μόνο στις πληροφορίες που ενδιαφέρουν
το χρήστη.
Τα φίλτρα αφορούν:








τη χρονική περίοδο της μεταρρύθμισης
το αρμόδιο ή συναρμόδιο Υπουργείο
τον τύπο της μεταρρύθμισης (Νόμος, Προεδρικό Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση κ.α)
τον αριθμό της μεταρρύθμισης
τον κλάδο ή τους κλάδους που εντάσσεται η μεταρρύθμιση
τον αρμόδιο υπογράφοντα
τη σύντομη περιγραφή της μεταρρύθμισης

Οι βασικές λειτουργίες αναζήτησης για το χρήστη είναι οι εξης:




Λειτουργία drag & drop, όπου ο χρήστης επιλέγει το κριτήριο ομαδοποίησης (πχ. Υπουργείο)
και το τοποθετεί στο πεδίο φίλτρων
Λειτουργία αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά, κατά την οποία ο χρήστης εισάγει τη λέξη κλειδί και
παίρνει τα ανάλογα αποτελέσματα
Συνδυαστική λειτουργία των 2 παραπάνω επιλογών

Πιο συγκεκριμένα, αν ο χρήστης επιθυμεί αναζήτηση στον Τίτλο ή στην Περιγραφή της μεταρρύθμισης
η αναζήτηση γίνεται με λέξεις-κλειδια. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης επιλέξει τη λέξη “Ναυτιλία” ή
“Τουρισμός” θα πάρει τα αποτελέσματα που αφορούν αυτές τις λέξεις. Ακόμα, αν ο χρήστης επιθυμεί
αναζήτηση βάσει των κλάδων ή του κλάδου της μεταρρύθμισης, θα έχει να επιλέξει ανάμεσα σε 22
διαφορετικούς τομείς που υπάρχουν στη βάση δεδομένων. Επιλέγοντας για παράδειγμα τον τομέα
“Υγεία και Περίθαλψη”, προκύπτουν αποτελέσματα που αφορούν στο συγκεκριμένο κλάδο. Η
αναζήτηση γίνεται και για περισσότερους από ένα κλάδο συνδυαστικά.
Επιπλέον, όσον αφορά στον τύπο της μεταρρύθμισης και τον αριθμό αυτής, τον αρμόδιο υπογράφοντα,
τη χρονική περίοδο της μεταρρύθμισης και το αρμόδιο ή συναρμόδιο Υπουργείο, η αναζήτηση γίνεται
με βάση τις λέξεις-κλειδιά που υπάρχουν ήδη καταχωρημένες στη βάση δεδομένων. Για παράδειγμα,
αν ο χρήστης επιθυμεί αναζήτηση μόνο για τους νόμους θα επιλέξει τη λέξη “Νόμος” και θα πάρει
αποτελέσματα που αφορούν όλους τους υπάρχοντες νόμους. Και εδώ υπαρχει η συνδυαστική
λειτουργία, καθώς αν ο χρήστης επιθυμεί να βρεί τους νόμους για μια συγκεκριμένη ημερομηνία θα
επιλέξει τη λέξη “Νόμος” και την ημερομηνία που θέλει.

Διαγράμματα
Σε αυτό το πεδίο ο χρήστης, θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους
διαγραμμάτων που θα αφορούν τις μεταρρυθμίσεις. Επιλέγοντας το διάγραμμα που επιθυμεί ο
χρήστης, μπορεί να δει για παράδειγμα σε κάθε Υπουργείο για το έτος που επιθυμεί το ποσοστό των
μεταρρυθμίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τα διαγράμματα που
αφορούν τους τομείς. Μέσα απο τα διαγράμματα αυτά ο χρήστης λαμβάνει τις πληροφορίες που
επιθυμεί. Επιπλέον, ανάλογα με τις έρευνες που πραγματοποιούνται απο το Παρατηρητήριο για τις
μεταρρυθμίσεις, τα διαγράμματα και οι τύποι αυτών, επικαιροποιούνται και ανανεώνονται συνεχώς.

