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1. Πρόσβαση στην εφαρµογή  
 
Η πρόσβαση στην εφαρµογή γίνεται από την κεντρική σελίδα του Υδροσκοπίου. Ο 
χρήστης από το µενού «Επιλογές» που βρίσκεται στα αριστερά της σελίδας επιλέγει την 
επιλογή «Υδρολογικά δεδοµένα».   
 



 
Η πρώτη σελίδα που ανοίγει περιλαµβάνει: 
 

 
 

o ένα µήνυµα καλωσορίσµατος,  
o ένα πλαίσιο µε στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον ιστοχώρο όπως για 

παράδειγµα πόσοι σταθµοί φιλοξενούνται στον ιστοχώρο, πόσα όργανα 
µέτρησης, πόσες χρονοσειρές κτλ. 

 

 
 

o ένα πλαίσιο µε τις πιο πρόσφατες δραστηριότητες στον ιστοχώρο  
 



 
 

o την επιλογή γλώσσας όπου ο χρήστης µπορεί µε τη βοήθεια του συρόµενου 
µενού να επιλέξει τη γλώσσα µε την οποία επιθυµεί να συνεχίσει την 
πλοήγησή του στην εφαρµογή. 

 

 
 
o ένα πλαίσιο αναζήτησης σταθµού στο οποίο µπορεί ο χρήστης να εισάγει µε 

κεφαλαία το όνοµα του σταθµού που επιθυµεί ή µια περιγραφή πχ. ΑΤΤΙΚΗ 
για σταθµούς που βρίσκονται στην Αττική. 

 

 
 

o ένα πλαίσιο αναζήτησης στον ιστοχώρο 
 

 
 

o τα κουµπιά εισόδου κι εγγραφής στον ιστοχώρο 
 

 
 

o το εργαλείο επιλογής µεγέθους της γραµµατοσειράς της σελίδας 
 

 
 

o ένα οριζόντιο µενού µε το οποίο γίνεται η µετάβαση στις σελίδες «Σταθµοί», 
«Χάρτης» και «Βοήθεια». 

 

 
 



2. Εγγραφή και Είσοδος στον Ιστοχώρο 
 
Εγγραφή στον ιστοχώρο γίνεται κάνοντας κλικ στο «Register» και συµπληρώνοντας τη 
φόρµα που ανοίγει. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικό να συµπληρωθούν.  
 

 
 

Στο πρώτο πεδίο εισάγεται το όνοµα του χρήστη, στο δεύτερο η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, στο τρίτο ο κωδικός πρόσβασής και στο τέταρτο εισάγεται ξανά ο κωδικός 
πρόσβασης για επιβεβαίωση. Βάζοντας τικ στο κουτί που βρίσκεται από κάτω ο χρήστης 
δηλώνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται τους όρους χρήσης της υπηρεσίας. Με κλικ στο 
κουµπί Register ολοκληρώνεται η διαδικασία.  
 
Είσοδος στον ιστοχώρο γίνεται µε το κουµπί «Login» κι εφόσον έχει προηγηθεί εγγραφή 
σε αυτόν.  
 

 
 

Στην καρτέλα που εµφανίζεται συµπληρώνονται το όνοµα χρήστη και ο κωδικός και για να 
ολοκληρωθεί η είσοδος γίνεται κλικ στο κουµπί «Login». Σε περίπτωση που ο χρήστης 
ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής του στην υπηρεσία, κάνει κλικ στο «Forgot my Password», 
οπότε εµφανίζεται η ακόλουθη καρτέλα.  
 

 
 
Σε αυτή την καρτέλα ο χρήστης συµπληρώνει µόνο τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του 
ταχυδροµείου και κάνει κλικ στο κουµπί «Reset my Password». Με αυτόν τον τρόπο 
αποστέλλεται στα εισερχόµενα της αλληλογραφίας του χρήστη ένας νέος κωδικός τον 
οποίο µπορεί να χρησιµοποιήσει για είσοδο στην υπηρεσία. 

3. Σταθµοί  



 

3.1. Πρόσβαση 
 
Η πρόσβαση στη σελίδα «Σταθµοί» γίνεται από την αρχική σελίδα της εφαρµογής 
«Υδρολογικά δεδοµένα». Εφόσον ο χρήστης εισέλθει στη σελίδα µπορεί να επιλέξει δύο 
καρτέλες. Η πρώτη είναι η λίστα και η δεύτερη η σύνθετη αναζήτηση. 

 
3.2. Λίστα 

  
Στην καρτέλα της λίστας ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει το σταθµό ενδιαφέροντός του 
στον κατάλογο της καρτέλας,  
 

 
 
ή να πληκτρολογήσει µε κεφαλαία το όνοµα του σταθµού ή την περιγραφή του στο πλαίσιο 
αναζήτησης.  
 

 
 

Ο κατάλογος των σταθµών θα περιλαµβάνει εκείνους τους σταθµούς που πληρούν τα 
κριτήρια που τέθηκαν στο πλαίσιο αναζήτησης. Μάλιστα υπάρχει η δυνατότητα στον 
κατάλογο να εµφανιστούν µόνο οι σταθµοί για τους οποίους υπάρχουν χρονοσειρές 
επιλέγοντας την εντολή που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης, «Display only the 
stations with timeseries». Κάνοντας κλικ στον τίτλο µιας στήλης, οι σταθµοί ταξινοµούνται 
κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά µε βάση τη στήλη αυτή. 
 

3.3. Σύνθετη Αναζήτηση 
 
Αναζήτηση σταθµών µπορεί να γίνει και µε την σύνθετη αναζήτηση.  



 
 
Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης ενεργοποιεί τα φίλτρα που επιθυµεί να χρησιµοποιήσει 
στην αναζήτησή του κάνοντας κλικ στο κουµπί On/Off δίπλα από κάθε πεδίο. Στη συνέχεια 
µε τη βοήθεια των συρόµενων µενού συµπληρώνει τα κριτήρια που επιθυµεί και κάνει κλικ 
στο κουµπί «Υποβολή Ερωτήµατος». Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εµφανίσει µόνο 
τους σταθµούς µε χρονοσειρές. Το πρώτο φίλτρο συµπληρώνεται αυτόµατα µε το όνοµα 
της χώρας GREECE. Στο δεύτερο και τρίτο φίλτρο ο χρήστης ορίζει αντίστοιχα το 
∆ιαµέρισµα και το Νοµό ενώ στο τέταρτο και το πέµπτο το υδατικό διαµέρισµα και τη 
λεκάνη απορροής. Στο έκτο φίλτρο ορίζεται ο ιδιοκτήτης του σταθµού και στο έβδοµο ο 
τύπος του. Τέλος, επιλέγοντας την τελευταία επιλογή «Display only stations with 
timeseries», δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να εµφανίσει µόνο τους σταθµούς που 
διαθέτουν χρονοσειρές. Κανένα από τα ανωτέρω πεδία δεν είναι υποχρεωτικό να 
συµπληρωθεί.  
Αφού ο χρήστης ορίσει τα φίλτρα που επιθυµεί, υποβάλλει το ερώτηµα, πατώντας το 
κουµπί «Submit Query», κι έτσι εµφανίζεται µια λίστα µε τους σταθµούς που πληρούν τα 
κριτήρια που όρισε. 
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4. Χάρτης 
 

4.1. Πρόσβαση 
 

 
 
Η πρόσβαση στη σελίδα «Χάρτης» γίνεται από το οριζόντιο µενού της αρχικής σελίδας της 
εφαρµογής «Υδρολογικά δεδοµένα». Σε αυτήν την σελίδα ο χρήστης µπορεί να εµφανίσει 
πάνω στο χάρτη τους σταθµούς που επιθυµεί. 

 
4.2. Χρήση του Χάρτη 

 

4.2.1 Χρήση του χάρτη µε το ποντίκι και το πληκτρολόγιο 
 

o Η µετατόπιση του χάρτη µπορεί να γίνει µε πατηµένο το αριστερό κλικ και 
σέρνοντας το χάρτη προς την κατεύθυνση που επιθυµεί ο χρήστης. 

 
o Κυλώντας τη ροδέλα του ποντικιού προς τα εµπρός ο χρήστης µπορεί να µεγεθύνει 

το χάρτη ενώ αντίθετα κυλώντας τη προς τα πίσω µπορεί να τον σµικρύνει. 
 

o Ο χρήστης µπορεί να µεγεθύνει µια συγκεκριµένη περιοχή που επιθυµεί, αν µε 
πατηµένο το πλήκτρο SHIFT σύρει τον κέρσορα πάνω στο χάρτη. Αντιθέτως, 
µπορεί να σµικρύνει αν σύρει και πάλι τον κέρσορα έχοντας όµως πατηµένα τα 
κουµπιά CTRL+SHIFT. 

 
o Πατώντας SHIFT και κάνοντας κλικ στο χάρτη τότε γίνεται εστίαση στο κέντρο 

 
o Με διπλό κλικ γίνεται µεγέθυνση και εστίαση στο κέντρο. 

 
o Πατώντας SHIFT και κάνοντας διπλό κλικ γίνεται µεγέθυνση και εστίαση στο 



κέντρο. 
 

o Με τα βέλη του πληκτρολογίου µπορεί να γίνει µετατόπιση του χάρτη κάθετα ή 
οριζόντια, ενώ µε τα πλήκτρα Home, End, Page Up και Page Down, γίνεται 
αντίστοιχα µετατόπιση επάνω αριστερά, κάτω αριστερά, επάνω δεξιά και κάτω 
δεξιά. 

 
o Πατώντας το πλήκτρο + γίνεται µεγέθυνση 

 
o Πατώντας το πλήκτρο – γίνεται σµίκρυνση. 

 
 

4.2.2 Χρήση του χάρτη µε το εργαλεία του χάρτη 
 
Η χρήση του χάρτη µπορεί να γίνει και µε τα διάφορα εργαλεία  
 

o Με το ακόλουθο εργαλείο ο χρήστης µπορεί να µεγεθύνει ή να σµικρύνει το χάρτη 
 

 
 

Πατώντας το επάνω βέλος ο χάρτης µεγεθύνεται ενώ µε το κάτω βέλος ο χάρτης 
σµικρύνεται. Υπάρχει η δυνατότητα να επιτύχει ο χρήστης τη µεγέθυνση που 
επιθυµεί κάνοντας κλικ στο δείκτη και σέρνοντάς τον πάνω στη ράβδο. 

 
o Στα όρια της περιοχής του χάρτη υπάρχουν οκτώ βέλη για τη µετακίνησή του προς 

την κατεύθυνση που επιθυµεί ο χρήστης. Τέσσερα από αυτά θα µετακινήσουν το 
χάρτη διαγώνια. 

 

 
Ενώ τα άλλα τέσσερα βέλη θα µετακινήσουν το χάρτη είτε οριζόντια είτε κάθετα 

 



  

 
  

 
o Η επαναφορά του χάρτη στην αρχική έκταση γίνεται µε το κουµπί Reload Map, που 

είναι το τελευταίο της εργαλειοθήκης Select tools που βρίσκεται πάνω ακριβώς από 
το χάρτη 

 

 
 
Τα υπόλοιπα εργαλεία αυτής της εργαλειοθήκης περιγράφονται στην Επιλογή 
σταθµών 

 
o Στο οριζόντιο µενού, στα αριστερά της οθόνης υπάρχει η λέξη list και εκατέρωθεν 

της δύο βέλη. Ο χρήστης µπορεί πατώντας το αριστερό βέλος δίπλα από τη λέξη 
list να αποκρύψει τη λίστα και να εµφανίσει σε όλη την οθόνη το χάρτη. Έπειτα 
πατώντας το δεξί βέλος µπορεί να επαναφέρει δίπλα στο χάρτη τη λίστα.  

 

 
 

o Αντίστοιχα πατώντας το βέλος δεξιά από τη λέξη Map ο χρήστης µπορεί να 
αποκρύψει το χάρτη ώστε να καταλάβει όλη την οθόνη η λίστα µε τους σταθµούς 
και τις σχετικές µε αυτούς πληροφορίες, Ο χάρτης επανέρχεται πατώντας το 
αριστερό βέλος. 

 

 
 



4.3. Επιλογή σταθµών 
 
 Η επιλογή των σταθµών µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους: 
 

o Ο πρώτος τρόπος είναι να ψάξει ο χρήστης στη λίστα µε τους σταθµούς που 
βρίσκεται στα αριστερά του χάρτη και να επιλέξει αυτούς που επιθυµεί 
κάνοντας κλικ στο κουτάκι που βρίσκεται δίπλα του. Οι 1539 σταθµοί που 
φιλοξενεί η ιστοσελίδα µπορούν να µοιραστούν σε σελίδες των 10, 25, 50, 
100 σταθµών. Πόσοι σταθµοί θα εµφανίζονται ανά σελίδα επιλέγεται µε τη 
βοήθεια του συρόµενου µενού Show.  

 

 
 

Ο χρήστης µπορεί να κάνει κλικ στον αριθµό της σελίδας ή στα κουµπιά 
“First”, “Previous”, “Next” και “Last” για να αναζητήσει και να επιλέξει τους 
σταθµούς που επιθυµεί. 

 

 
 

  
o Η άλλη δυνατότητα που έχει ο χρήστης είναι να χρησιµοποιήσει τα εργαλεία 

επιλογής, Select tools. Με το πρώτο από αυτά τα εργαλεία, Box, ο χρήστης 
µπορεί να σχεδιάσει ένα παραλληλόγραµµο πάνω στο χάρτη κάνοντας κλικ 
και σέρνοντας το ποντίκι έχοντας το κλικ πατηµένο. 

  
 

 

 
 
Γίνεται µεγέθυνση της επιλεγµένης περιοχής του χάρτη, ενώ επιλέγονται και 
οι σταθµοί που περικλείονται σε αυτή.  
 

o Το επόµενο κουµπί, Freehand polygon, έχει ακριβώς την ίδια λειτουργία 
µόνο που τώρα η περιοχή δεν είναι ένα παραλληλόγραµµο αλλά µπορεί να 



έχει όποιο σχήµα επιλέξει ο χρήστης σχεδιάζοντάς την µε ελεύθερο χέρι.  
 

 
 

o Για να σταµατήσει η λειτουργία των εργαλείων και να µπορέσει να επανέλθει 
το ποντίκι στην προηγούµενη λειτουργία του κατά την οποία γίνεται 
σµίκρυνση, µεγέθυνση και µετακίνηση του χάρτη θα πρέπει να πατήσουµε το 
κουµπί Deactivate. 

o Επιλογή σταθµών γίνεται και µε τη Σύνθετη Αναζήτηση 
 

Για να γίνει η αποεπιλογή των σταθµών στο χάρτη έτσι ώστε να µπορεί να γίνει µια νέα 
επιλογή αποεπιλέγουµε του σταθµούς από τη λίστα πατώντας το κουµπί Clear Selected 
και στη συνέχεια πατάµε Locate stations. 

 

 



4.4. Σύνθετη Αναζήτηση 
 
Το παράθυρο της σύνθετης αναζήτησης ανοίγει πατώντας το κουµπί µε το µεγεθυντικό 
φακό που βρίσκεται πάνω από τη λίστα µε τους σταθµούς, αριστερά από το χάρτη. 
 

 
 
Στο παράθυρο που αναδύεται ο χρήστης ενεργοποιεί τα φίλτρα που επιθυµεί και εισάγει 
τις συνθήκες της αναζήτησής του όπως ακριβώς και στην περίπτωση της Σύνθετης 
Αναζήτησης στους σταθµούς.   
 

 
 
Πατώντας το κουµπί «Υποβολή ερωτήµατος» ο χάρτης µεγεθύνεται για να περιλάβει την 
περιοχή στην οποία βρίσκονται οι σταθµοί. Οι επιλεγµένοι σταυροί σηµειώνονται µε µπλε 
χρώµα και µπαίνουν στη λίστα αριστερά από το χάρτη. 

4.5. Εµφάνιση Σταθµών στη Λίστα 
 
Προκειµένου να εµφανιστούν στη λίστα οι σταθµοί που επιλέξαµε µε κάποιον από τους 
τρόπους που παρουσιάζονται στην Επιλογή σταθµών, πατάµε το κουµπί List Stations που 
βρίσκεται πάνω δεξιά στη σελίδα του χάρτη. 
 

 
 

 

 
 

Εάν ο χρήστης επιθυµεί να εµφανιστούν και πάλι όλοι οι σταθµοί στη λίστα µπορεί να 



πατήσει το κουµπί «Load all Stations» που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. 
 

 



4.6. Εµφάνιση Σταθµών στο Χάρτη 
 

Αφού γίνει η επιλογή των σταθµών µε έναν από τους παραπάνω τρόπους, ο χρήστης 
πατάει το κουµπί «Locate Stations» που βρίσκεται πάνω αριστερά στη σελίδα του χάρτη. 
Στη θέση του χάρτη θα εµφανιστεί η περιοχή που περιλαµβάνει τους σταθµούς που έχουν 
επιλεγεί. Οι σταθµοί αυτοί σηµειώνονται στο χάρτη µε έναν µπλε κύκλο. Στην περίπτωση 
που ο χρήστης επιθυµεί, µπορεί, κάνοντας κλικ στην εντολή «select», να επιλέξει όλους 
του σταθµούς της σελίδας. 
 

 
 

 
 

5. Πληροφορίες Σταθµών 
 
Κάνοντας κλικ στον κωδικό του κάθε σταθµού, δηλαδή στη στήλη «Id», ανοίγει µια 
καρτέλα µε όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες για αυτόν το σταθµό. 
 

5.1 Γενικές Πληροφορίες 
 
Στο ανώτερο τµήµα της καρτέλας ο χρήστης µπορεί να βρει πληροφορίες για τη λεκάνη και 
το διαµέρισµα στα οποία ανήκει ο σταθµός, την πολιτική διαίρεση, τις συντεταγµένες, τον 
ιδιοκτήτη, τον υπεύθυνο του σταθµού, την περίοδο για την οποία υπάρχουν δεδοµένα κα.  
 



 
 

5.2 Πληροφορίες Οργάνων 
 
Κάτω από αυτές τις πληροφορίες υπάρχει ένας κατάλογος µε τα όργανα «Instruments» 
του σταθµού, στον οποίο αναγράφεται: στη στήλη «Id» ο κωδικός του οργάνου, στη στήλη 
«Name» το όνοµά του, στη στήλη «Type» ο τύπος του, στη στήλη «Manufacturer» ο 
κατασκευαστής, στη στήλη «Model» το µοντέλο, στη στήλη «Is Active» αν είναι εν 
ενεργεία, στη στήλη «Start Date» την ηµεροµηνία κατά την οποία ξεκίνησε η καταγραφή 
και στη στήλη «End Date» την ηµεροµηνία της τελευταίας καταγραφής.  
 

 
 
Κάνοντας κλικ πάνω στον κωδικό του οργάνου ανοίγει µια καρτέλα µε πληροφορίες 
σχετικές µε το όργανο.  
 

 



Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν τον κωδικό του οργάνου, το σταθµό στον οποίο 
βρίσκεται, τον τύπο του οργάνου, παρατηρήσεις σχετικές µε την κατάστασή του και άλλα 
σχετικά στοιχεία, τον κατασκευαστή, το µοντέλο, αν είναι εν ενεργεία, την ηµεροµηνία της 
πρώτης καταγραφής και την ηµεροµηνία της τελευταίας καταγραφής. Κάνοντας κλικ πάνω 
στο όνοµα του σταθµού, ο χρήστης επιστρέφει στην προηγούµενη καρτέλα, πληροφορίες 
σταθµού. Σε αυτή την καρτέλα κάτω από τον κατάλογο των οργάνων «Instruments», 
υπάρχει ένας κατάλογος µε τις χρονοσειρές «Timeseries» εφόσον αυτές είναι διαθέσιµες.  
 

5.3 Πληροφορίες Χρονοσειρών 
 

 
 

Η στήλη «Id» περιλαµβάνει τον κωδικό της χρονοσειράς, η στήλη «Variable» τη µεταβλητή 
στην οποία αναφέρεται, η στήλη «Unit Of Measurement» τη µονάδα µέτρησης, η στήλη 
«Remarks» παρατηρήσεις και η στήλη «Instrument» τον κωδικό του οργάνου από το 
οποίο προέρχονται οι καταγραφές.  Κάνοντας κλικ πάνω στον κωδικό της χρονοσειράς 
ανοίγει µια καρτέλα η οποία στα αριστερά περιλαµβάνει έναν πίνακα µε πληροφορίες 
πάνω στη χρονοσειρά.  
 

 
 

Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν τον κωδικό της χρονοσειράς, το σταθµό στον οποίο 
αναφέρεται, το όνοµα, τη µεταβλητή που καταγράφει, τη µονάδα µέτρησης, την ακρίβεια, 
τη ζώνη ώρας, παρατηρήσεις, τον κωδικό του οργάνου µέτρησης, το χρονικό βήµα κτλ. Με 
κλικ πάνω στο όνοµα του σταθµού ο χρήστης επιστρέφει στη σελίδα µε τις πληροφορίες 
του σταθµού ενώ µε κλικ στον κωδικό του οργάνου ο χρήστης επιστρέφει στη σελίδα µε τις 
πληροφορίες του οργάνου. 
 



5.3.1 ∆ιάγραµµα χρονοσειράς 
 
Στα δεξιά της καρτέλας υπάρχει το διάγραµµα της χρονοσειράς. 
 

 
 

Στο διάγραµµα αρχικά φαίνονται οι τιµές από την πρώτη ηµέρα των καταγραφών έως την 
τελευταία. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την περίοδο καταγραφών που τον 
ενδιαφέρει από το διάγραµµα αναφοράς που βρίσκεται πάνω από το διάγραµµα της 
χρονοσειράς. Συγκεκριµένα κάνει κλικ στην αρχή της περιόδου που τον ενδιαφέρει και 
κρατώντας το πατηµένο σέρνει τον κέρσορα µέχρι το τέλος της περιόδου που τον 
ενδιαφέρει. Τότε στο διάγραµµα της χρονοσειράς εµφανίζεται η συγκεκριµένη χρονική 
περίοδος και οι καταγραφές που εµπίπτουν σε αυτή. 

     
  
Για να επανέλθει το διάγραµµα στην αρχική του µορφή ο χρήστης πρέπει να σύρει τον 
κέρσορα από την αρχή έως το τέλος του διαγράµµατος αναφοράς. Από την αρχική 
κατάσταση του διαγράµµατος ο χρήστης µπορεί να επιλέξει την περιοχή που επιθυµεί 
σέρνοντας τον κέρσορα στο διάγραµµα της χρονοσειράς.  

∆ιάγραµµα 
χρονοσειράς 

∆ιάγραµµα 
αναφοράς 



 

5.3.2 Πίνακας χρονοσειράς 
 
Εκτός από το διάγραµµα της χρονοσειράς ο χρήστης µπορεί να κατεβάσει τον πίνακα µε 
τα δεδοµένα της κάθε χρονοσειράς κάνοντας κλικ στη λέξη «here» πάνω από τον πίνακα 
µε τα στοιχεία της χρονοσειράς. 
 

 
 

 
 



6. Βοήθεια 
 
Το συρόµενο µενού που ανοίγει φέρνοντας τον κέρσορα πάνω στο «Help» του οριζόντιου 
µενού του υδροσκοπίου, περιλαµβάνει δύο επιλογές. 
  

. 
 
 

Κάνοντας κλικ στην πρώτη επιλογή, «Contact Us», ανοίγει µια καρτέλα στην οποία ο 
χρήστης µπορεί να συντάξει ένα µήνυµα προς το διαχειριστή του ιστοχώρου. Στο πρώτο 
πεδίο, «Name»  ο χρήστης καλείται να εισάγει το ονοµατεπώνυµο του, στο δεύτερο, «E-
mail», τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στο τρίτο, «Subject», το θέµα του 
µηνύµατος και στο τέταρτο, «Message» να συντάξει το µήνυµα. Πριν ο χρήστης στείλει το 
µήνυµα καλείται να αντιγράψει στο τελευταίο πεδίο τα γράµµατα που βρίσκονται κάτω από 
το πλαίσιο του µηνύµατος. Το µήνυµα αποστέλλεται πατώντας «Send Message» 
 

 
 
Κάνοντας κλικ στη δεύτερη επιλογή ο χρήστης µεταβαίνει στην καρτέλα του οδηγού 
χρήστη. 

 

7. Σύνδεσµοι 
 

 
 
Οι σύνδεσµοι του Site βρίσκονται στο κάτω µέρος τη σελίδας και είναι οι εξής: 
 



o Webmaster: κάνοντας κλικ σε αυτό το σύνδεσµο αναδύεται ένα παράθυρο 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µέσω του οποίου ο χρήστης µπορεί να στείλει ένα 
µήνυµα στο διαχειριστή του ιστοχώρου 

 

 
 

o Αρχή: µετάβαση στην αρχική σελίδα του υδροσκοπίου. 
 
o Λογισµικά: µετάβαση στη σελίδα των λογισµικών. 

 
o ∆εδοµένα: µετάβαση στη σελίδα των υδρολογικών δεδοµένων. 

 
o Το έργο: µετάβαση στη σελίδα που περιλαµβάνει πληροφορίες για το έργο του 

Υδροσκοπίου 
 

o Επικοινωνία: µετάβαση στη σελίδα µε τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, αριθµό τηλεφώνου και Φαξ. 

 
 
 


