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1. Εισαγωγή
Το Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης (ΠΣ∆) του έργου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στην
αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών στην εκπαίδευση» δίνει τη δυνατότητα
διεκπεραίωσης και παρακολούθησης όλων των δραστηριοτήτων µιας Επιτροπής Επιµόρφωσης
(ΕΕ).
Για την υλοποίηση του συστήµατος έχουν χρησιµοποιηθεί σύγχρονες τεχνολογίες που παρέχουν
τη δυνατότητα πολλαπλής πρόσβασης.

1.1 Αλλαγές – Προσθήκες στην τρέχουσα έκδοση
Η προηγούµενη έκδοση του εγχειριδίου χρήσης για τις ΕΕ εκπονήθηκε τον Απρίλιο του 2002, στο
πλαίσιο ανάπτυξης της «Πρότυπης Εφαρµογής ηλεκτρονικής εισαγωγής, αναζήτησης και
διακίνησης στοιχείων» η οποία τέθηκε σε λειτουργία κατά τη Β’ Περίοδο Επιµόρφωσης.
Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αυτής διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
•

Η πρότυπη εφαρµογή είναι δυνατόν να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της Πράξης.

•

Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί αυτό θα πρέπει: α) να βελτιωθεί σύµφωνα µε τις
παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν και τις εισηγήσεις από τους χρήστες σε όλη της
επικράτεια και β) να ενισχυθεί η λειτουργικότητα της ώστε να αυτοµατοποιηθούν σε
µεγαλύτερο βαθµό οι διαδικασίες µετάδοσης και διαχείρισης πληροφοριών.

Σε συνέχεια των παραπάνω διαπιστώσεων η οµάδα εργασίας του ΕΑΙΤΥ προχώρησε στις σχετικές
βελτιώσεις, οι οποίες στην παρούσα έκδοση του Εγχειριδίου για την ΕΕ παρουσιάζονται κυρίως ως
προσθήκες / αλλαγές των παρακάτω παραγράφων:
5.5.1. Νέα Αίτηση Συµµετοχής
5.5.3. Εκτύπωση Αιτήσεων
5.6.

Άλλες Λειτουργίες

5.6.1. Στοιχεία Επικοινωνίας ΕΕ
5.6.2. Πλήρης Λίστα Αιτήσεων
5.6.3. Αιτήσεις προγραµµάτων ΚΣΕ (συνολικά) ανά περιοχή
5.6.4. Έλεγχοι
5.6.4.1. Επικαλύψεις Επιµορφωτών
5.6.4.2. Επικαλύψεις Βοηθών Επιµορφωτών
5.6.4.3. Εξέλιξη Προγραµµάτων
5.6.4.4. Έλεγχος Εγγραφών
5.7. Υπηρεσίες Μηνυµάτων
5.7.1. Αποστολή Μηνυµάτων
5.7.2. ∆ιαχείριση (εισερχοµένων) µηνυµάτων
5.7.3. ∆ιαχείριση (εξερχοµένων) µηνυµάτων
5.7.4. ∆ιαχείριση (αποθηκευµένων) µηνυµάτων
5.8. Λειτουργίες Πιστοποίησης
5.8.1. Εκκρεµότητες Πιστοποίησης
5.8.2. ∆ιεκπεραιώσεις ∆ιαχειριστή
5.8.3. Πιστοποιηµένα ΚΕΠΙΣ
5.8.4. Εκκρεµότητες Επιτυχόντων Εκπαιδευτικών (∆ικαιολογητικά)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ
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5.8.5. Εκκρεµότητες Επιτυχόντων Εκπαιδευτικών (Πληρωµή)

2. Απαιτήσεις συστήµατος
Για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε το ΠΣ∆, απαιτείται ένας υπολογιστής µε λειτουργικό
σύστηµα Windows και δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Επιπλέον, για την πλοήγηση στο
διαδίκτυο απαιτείται η εγκατάσταση του φυλλοµετρητή (browser) Microsoft Internet Explorer.
Όσον αφορά στην ανάλυση της οθόνης, προτείνεται να χρησιµοποιείται η ανάλυση 1024x768.

3. ∆ιαδικασία έναρξης
Για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε το Π∆Σ θα πρέπει:
α) πρώτα να συνδεθείτε στο διαδίκτυο
πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση:

β)

να

ανοίξετε

το φυλλοµετρητή

και γ)

να

http://epimorfosi.cti.gr/
Μόλις συνδεθείτε µε τη παραπάνω διεύθυνση, θα εµφανιστεί στο φυλλοµετρητή σας ένα
περιβάλλον ανάλογο µε αυτό της Εικόνας 1.

Εικόνα 1. Αρχική σελίδα ΠΣ∆
Πρόκειται για την αρχική σελίδα του ΠΣ∆ του έργου, η οποία σας καλωσορίζει στο έργο και σας
προτρέπει να επιλέξετε το ρόλο µε τον οποίο θα συνδεθείτε στο ΠΣ∆.
Υπάρχουν 5 ρόλοι, όπως φαίνεται και από τις επιλογές: ΚΣΕ, ΕΕ, ΣΜ, Εκπαιδευτικός και
Επιµορφωτής.
Στην προκειµένη περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε “Ε
Είσοδος ΕΕ”. Ακολουθώντας τη
συγκεκριµένη επιλογή, το σύστηµα σας µεταφέρει αυτόµατα σε µία νέα σελίδα, τη σελίδα
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αναγνώρισης χρήστη του ΠΣ∆ (Εικόνα 2)

Εικόνα 2. Αναγνώριση Χρήστη για Π∆Σ ΕΕ
Η σελίδα αυτή σας καλωσορίζει στο περιβάλλον του ΠΣ∆ και σας προτρέπει να πληκτρολογήσετε
το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη που έχει ρόλο ΕΕ. Τα στοιχεία αυτά
θα πρέπει να τα έχετε ήδη παραλάβει από το ΕΑΙΤΥ. Αφού πληκτρολογήσετε τα παραπάνω
στοιχεία, κάντε κλικ στο κουµπί “Πρόσβαση”.
Αν τα στοιχεία σας είναι σωστά, το σύστηµα θα σας αναγνωρίσει και θα σας επιτρέψει την
πρόσβαση στην κεντρική σελίδα του ΠΣ∆ (Εικόνα 3).
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4. Περιβάλλον Εργασίας
Μετά την επιτυχηµένη πιστοποίησή σας, στο παράθυρο του φυλλοµετρητή εµφανίζεται το
περιβάλλον εργασίας που είναι ανάλογο µε αυτό της Εικόνας 3.
Το περιβάλλον εργασίας του λογισµικού, αποτελείται από τρεις επιµέρους πλαίσια:
•

“Λογότυπο Έργου” (στο επάνω τµήµα της οθόνης),

•

“∆ιαχειριστή Θεµάτων Εργασίας” (στο αριστερό τµήµα της οθόνης),

•

“Θέµατος Εργασίας” (στο κεντρικό τµήµα της οθόνης).
Λογότυπο
Έργου

Θέµα
Εργασίας

∆ιαχειριστής
Θεµάτων Εργασίας

Εικόνα 3. Περιβάλλον εργασίας ΕΕ
Στο πλαίσιο “Λογότυπο Έργου”, εµφανίζεται το λογότυπο του έργου. Το περιεχόµενο αυτού του
πλαισίου δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια της σύνδεσής σας µε το σύστηµα και υποδηλώνει απλώς
ότι το σύστηµα σας αναγνώρισε ως τη συγκεκριµένη Επιτροπή Επιµόρφωσης (ΕΕ).
Στο πλαίσιο “∆ιαχειριστής Θεµάτων Εργασίας”, εµφανίζονται όλες οι δυνατές ενέργειες που
µπορεί να διεκπεραιώσει η ΕΕ µέσω του ΠΣ∆. Στόχος της συγκεκριµένου πλαισίου είναι να σας
διευκολύνει στο να επιλέγετε το θέµα µε το οποίο θα εργάζεστε κάθε φορά. Η επιλογή ενός
θέµατος γίνεται κάνοντας κλικ επάνω στον τίτλο του θέµατος οπότε και εµφανίζεται το
αντίστοιχο περιεχόµενο (η κατάλληλη ιστοσελίδα) στο δεξιό πλαίσιο του παραθύρου του
φυλλοµετρητή. Οι δυνατότητες αυτές αναλύονται στις επόµενες παραγράφους.
Τέλος, το πλαίσιο του “Θέµατος Εργασίας” αλλάζει δυναµικά ανάλογα µε την επιλογή που έχετε
επιλέξει στο πλαίσιο “∆ιαχειριστής Θεµάτων Εργασίας”.
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5. Θέµατα Εργασίας
Από τον “∆ιαχειριστή Θεµάτων Εργασίας” µπορείτε να επιλέξετε κάποιο από τα ακόλουθα θέµατα:
•

Στοιχεία ΕΕ

•

Επιλογή ΚΣΕ

•

Συγκεντρωτικές αναφορές

•

Επιλογή ΣΜ

5.1 Στοιχεία ΕΕ
Κάνοντας κλικ στο θέµα “Στοιχεία ΕΕ”, στον “∆ιαχειριστή
επιµέρους επιλογές:
•

Τροποποίηση καρτέλας

•

Χρονοδιάγραµµα περιόδου επιµόρφωσης

•

Μέλη ΕΕ – Τροποποίηση/Ιστορικό

•

Επιµορφωτές ΕΕ

•

Λίστα ΚΣΕ

θεµάτων εργασίας” εµφανίζονται 5

5.1.1 Τροποποίηση καρτέλας.
Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Τροποποίηση καρτέλας”, στην ιστοσελίδα του «Θέµατος Εργασίας»
εµφανίζεται µια ιστοσελίδα ανάλογη µε αυτή της Εικόνας 4.

Εικόνα 4. Ιστοσελίδα "Τροποποίηση καρτέλας"
Στη σελίδα αυτή εµφανίζονται πληροφορίες που αφορούν τα στοιχεία της συγκεκριµένης ΕΕ έτσι
όπως υπάρχουν στη βάση δεδοµένων του ΠΣ∆. Στην περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι
έγκυρα ή πλήρη µπορείτε να τα τροποποιήσετε. Πιο συγκεκριµένα µπορείτε να τροποποιήσετε τον
κωδικό, τη διεύθυνση, ταχυδροµικό κώδικα, την πόλη, το τηλέφωνο-α, το φαξ, το email, τα
Σχόλια (στο πεδίο αυτό µπορείτε να συµπληρώνετε οποιεσδήποτε απαραίτητες σηµειώσεις–σχόλια
που αφορούν την ΕΕ και δεν καλύπτονται από τα υπόλοιπα πεδία). Μετά από οποιαδήποτε
αλλαγή στις παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουµπί “Τροποποίηση” για να
αποθηκευτούν οι αλλαγές στη βάση δεδοµένων του συστήµατος.
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5.1.2 Χρονοδιάγραµµα περιόδου επιµόρφωσης
Η επιλογή αυτή µας δίνει τη δυνατότητα να ρυθµίσουµε τις ηµεροµηνίες των ενδιάµεσων
σταδίων µιας περιόδου επιµόρφωσης.
Αρχικά εµφανίζεται ο κατάλογος των ενεργών χρονικών περιόδων για να επιλέξουµε την
χρονικής περίοδο της οποίας θέλουµε να τροποποιήσουµε το χρονοδιάγραµµα. Για να επιλέξουµε
τη χρονική περίοδο κάνουµε κλικ στο στρογγυλό πλαίσιο αριστερά της και πατάµε το κουµπί
«Επιλογή». Εµφανίζεται η αντίστοιχη περίοδος επιµόρφωσης (εικόνα 5)
Κάθε περίοδος επιµόρφωσης περιλαµβάνει 4 βασικές ηµεροµηνίες οι οποίες δεν
µεταβάλλονται. Αυτές είναι η ηµεροµηνία έναρξης προετοιµασίας, λήξης προετοιµασίας, έναρξης
µαθηµάτων και λήξης µαθηµάτων. Μεταξύ της ηµεροµηνίας έναρξης προετοιµασίας και λήξης
προετοιµασίας υπάρχουν 7 το σύνολο κρίσιµες ηµεροµηνίες οι οποίες µπορούν να
προσαρµοστούν ανά Επιτροπή Επιµόρφωσης και ανάλογα µε τον αναµενόµενο όγκο εργασίας σε
συγκεκριµένο διάστηµα.

Εικόνα 5. Τροποποίηση χρονοδιαγράµµατος ΕΕ
Οι 7 κρίσιµες αυτές ηµεροµηνίες φαίνονται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα και οριοθετούν τα 8
διαστήµατα της προετοιµασίας (εικόνα 5). Οι ηµεροµηνίες µε κίτρινο φόντο δεν αλλάζουν και
είναι αυτές που χαρακτηρίζουν την περίοδο.
Μπορούµε να αυξήσουµε ένα διάστηµα µειώνοντας όµως αντίστοιχα κάποιο άλλο. ∆εν µπορεί να
υπάρχει επικάλυψη µεταξύ των διαστηµάτων. Οι ηµεροµηνίες που τα οριοθετούν θα πρέπει να
είναι συνεχόµενες. Έτσι για παράδειγµα αν θελήσουµε να αυξήσουµε το διάστηµα της εγγραφής
επιτυχόντων κατά µία µέρα θα πρέπει να µετακινήσουµε όλα τα επόµενα διαστήµατα µία µέρα
αργότερα. Αν η µετακίνηση αυτή µας βγάλει εκτός της λήξης περιόδου θα πρέπει να µειώσουµε
αντίστοιχα ένα επόµενο διάστηµα από αυτό που αυξήσαµε κατά µία µέρα ώστε να επανέλθουµε
εντός των ορίων προετοιµασίας.
Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν επιτρέπεται να γίνει αλλαγή σε ηµεροµηνίες που έχουν
παρέλθει. Τα πεδία που απεικονίζουν παρελθούσες ηµεροµηνίες κλειδώνουν και εµφανίζονται
γκρι. Κατά συνέπεια δεν γίνεται αλλαγή σε παρελθόντα διαστήµατα.
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5.1.3 Μέλη ΕΕ – Τροποποίηση /Ιστορικό
Η επιλογή αυτή µας δίνει τη λίστα µε τα µέλη της επιτροπής επιµόρφωσης όπως φαίνεται στην
εικόνα 6

Εικόνα 6.

Μέλη ΕΕ

Αν κάνουµε κλικ πάνω στο ονοµατεπώνυµο µπορούµε να δούµε αλλά και να τροποποιήσουµε την
καρτέλα του µέλους της ΕΕ σε νέο παράθυρο.
Στο τέλος της σελίδας υπάρχει το «Ιστορικό µελών» το οποίο µας οδηγεί σε λίστα µελών ΚΣΕ τα
οποία για κάποιο λόγο έχουν αποχωρήσει.
5.1.4. Επιµορφωτές ΕΕ
Η επιλογή εµφανίζει τη λίστα των επιµορφωτών οι οποίοι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για
διδασκαλία στην περιοχή ευθύνης της ΕΕ (Εικόνα 7).
Εάν κάνουµε κλικ πάνω στο ονοµατεπώνυµο ενός επιµορφωτή µπορούµε να δούµε σε νέο
παράθυρο την καρτέλα µε τα στοιχεία του.
Κάνοντας κλικ στο στρογγυλό κουµπί δίπλα από το ονοµατεπώνυµο του επιµορφωτή ανοίγει νέο
παράθυρο µε τη λίστα των προγραµµάτων στα οποία συµµετέχει.

Εικόνα 7. Επιµορφωτές περιοχής ευθύνης ΕΕ

Η ίδια σελίδα δίνει και τη δυνατότητα αναζήτησης βάση επωνύµου ή µέρους του επωνύµου µε τα
οποία µπορούµε να φιλτράρουµε τη λίστα ώστε να περιέχει λιγότερες εγγραφές κάνοντας την
αναζήτηση ευκολότερη.
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Έλεγχος των επικαλύψεων ωρών των επιµορφωτών (φαίνεται µέσα στο κόκκινο κύκλο).
Η επιλογή αυτή δίνει ελέγχει αυτόµατα αν κάποιος επιµορφωτής έχει µάθηµα σε δύο ή
περισσότερα τρίωρα την ίδια ηµέρα και ώρα. Η δυνατότητα αυτή δίνεται στην επιτροπή
επιµόρφωσης για να ελέγχει τις αιτήσεις προγραµµάτων των ΚΣΕ, να διαπιστώνει τα προβλήµατα,
να επεµβαίνει έγκαιρα και σε συνεννόηση µε τα ΚΣΕ να τα διευθετεί. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται
σχεδόν σε καθηµερινή βάση µέσα στο διάστηµα υποβολής αιτήσεων των προγραµµάτων και της
τροποποίησης αυτών από τα ΚΣΕ.
5.1.5. Λίστα ΚΣΕ
Η επιλογή αυτή µας οδηγεί σε λίστα πληροφοριακού χαρακτήρα (δεν έχουµε δυνατότητα
τροποποίησης) όλων των ΚΣΕ της περιοχής ευθύνης της ΕΕ.

Εικόνα 8. ΚΣΕ περιοχής ευθύνης ΕΕ

Υπάρχουν τρία φίλτρα αυτής της λίστας όπως µπορούµε να δούµε στη αρχή της σελίδας.
•

Πιστοποιηµένα. Εµφανίζει τα ΚΣΕ που έχουν πιστοποιηµένες αίθουσες µαζί µε τα
στοιχεία της αίθουσας.

•

Σε εκκρεµότητα. Εµφανίζει τα ΚΣΕ που έχουν αίθουσες οι οποίες δεν έχουν ακόµα
πιστοποιηθεί µαζί µε τα στοιχεία της αίθουσας.

•

Μη πιστοποιηµένα. Εµφανίζει τις µη πιστοποιηµένες αίθουσες των ΚΣΕ της περιοχής

Αν ενεργοποιήσουµε ένα φίλτρο µπορούµε να το αναιρέσουµε µε το κουµπί αναίρεση.

5.2. Επιλογή ΚΣΕ
Η επιλογή αυτή µας εµφανίζει τη λίστα ΚΣΕ της περιοχής ευθύνης της ΕΕ.
Αν επιλέξουµε κάποιο ΚΣΕ προστίθεται ακόµα µια επιλογή µε όνοµα «Όνοµα_ΚΣΕ» στη σελίδα
«∆ιαχειριστή θεµάτων εργασίας» στα αριστερά. (Εικόνα 9)

Εικόνα 9. Μετά τη επιλογή ΚΣΕ «ΤΕΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ»
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5.3 ∆ιαχείριση ΚΣΕ
Η κατηγορία αυτή αποτελείται από 7 επιλογές.
1. Καρτέλα ΚΣΕ
2. Καρτέλα µελών ΚΣΕ
3. Πιστοποίηση αίθουσας
4. Προγράµµατα
5. Αιτήσεις προγραµµάτων
6. Έντυπο Ε2
7. Έντυπο Ε3
5.3.1. Καρτέλα ΚΣΕ
Η επιλογή αυτή µας παρουσιάζει τα δηµογραφικά στοιχεία του ΚΣΕ που έχουµε επιλέξει όπως
εµφανίζονται στο µητρώο.
5.3.2. Καρτέλα µελών ΚΣΕ
Επιλέγοντας την καρτέλα µελών ΚΣΕ έχουµε τη λίστα µε τους απασχολούµενος στο ΚΣΕ που
έχουµε επιλέξει. Μπορούµε να δούµε τα στοιχεία επικοινωνίας του καθενός αν τον επιλέξουµε και
πατήσουµε το κουµπί επιλογή οπότε βλέπουµε την καρτέλα του.
5.3.3. Πιστοποίηση αίθουσας
Η επιλογή αυτή µας οδηγεί σε λίστα των αιθουσών του ΚΣΕ που έχουµε επιλέξει. Επιλέγοντας µία
και κάνοντας κλικ στο κουµπί επιλογή βλέπουµε την καρτέλα της αίθουσας µε τα στοιχεία της.
Εκεί έχουµε τη δυνατότητα να την καταχωρήσουµε ως πιστοποιηµένη, σε εκκρεµότητα ή µη
πιστοποιηµένη µαζί µε κάποια πιθανά σχόλια που αφορούν την πιστοποίηση της συγκεκριµένης
αίθουσας. (Εικόνα 10)

Εικόνα 10. Πιστοποίηση αίθουσας

5.3.4. Εγκεκριµένα Προγράµµατα
Με την επιλογή αυτή µπορούµε να δούµε τη λίστα των εγκεκριµένων προγραµµάτων του ΚΣΕ για
την συγκεκριµένη περίοδο που έχουµε επιλέξει.
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Εικόνα 11. Λίστα εγκεκριµένων προγραµµάτων

Για κάθε πρόγραµµα µπορούµε να έχουµε τη λίστα των επιµορφωτών, των επιµορφούµενων και
το ωρολόγιο πρόγραµµα. (Εικόνα 11)
5.3.5 Αιτήσεις προγραµµάτων
Η επιλογή επιτρέπει στην ΕΕ να δει όλες τις αιτήσεις προγραµµάτων των ΚΣΕ της περιοχής
ευθύνης της και να τα αξιολογήσει (αν οι ηµεροµηνίες το επιτρέπουν). Το διάστηµα αξιολογήσεως
προγραµµάτων φαίνεται µε κίτρινο φόντο. (Εικόνα 12)
Με γκρι φόντο φαίνονται οι αιτήσεις προγραµµάτων που εκκρεµεί η αξιολόγησή τους. Για να
αξιολογήσουµε ένα πρόγραµµα αρκεί να αλλάξουµε την τιµή από «Εκκρεµεί» σε «Αποδεκτή» ή
«Απορρίπτεται» στο κατάλληλο πεδίο στη στήλη «Κατάσταση». Στο πεδίο «Αιτιολόγηση»
εισάγουµε οποιαδήποτε πληροφορία θεωρείται σηµαντική και δεν καλύπτεται από αλλού.
Κάνοντας κλικ στο κουµπί «Καταχώρηση» στο τέλος της λίστας αποθηκεύουµε τις αλλαγές στο
ΠΣ∆.

Εικόνα 12. Αξιολόγηση προγραµµάτων

Αν έχει παρέλθει το διάστηµα αξιολόγησης αιτήσεων προγραµµάτων εµφανίζεται µια εικόνα σαν
την 13 η οποία µας δίνει µόνο µια λίστα των προγραµµάτων µε την κατάστασή τους.
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Εικόνα 13. Αιτήσεις προγραµµάτων εκτός διαστήµατος αξιολόγησης

5.3.6. Παρουσιολόγιο Επιµορφωτών
Η επιλογή αυτή επιτρέπει στη ΕΕ, εφόσον το υπεύθυνο ΚΣΕ δεν έχει κάνει την καταχώριση και
έχει περάσει η ηµεροµηνία διεξαγωγής του προγράµµατος, να καταχωρήσει τα παρουσιολόγια
των επιµορφωτών.
Αρχικά θα πρέπει να επιλέξουµε την ηµεροµηνία διεξαγωγής του προγράµµατος.(Εικόνα 14)

Εικόνα 14. Επιλογή Ηµεροµηνίας

Εισάγουµε την ηµεροµηνία διεξαγωγής του προγράµµατος και κάνοντας κλικ στο κουµπί επιλογή
εµφανίζεται η λίστα µε τα προγράµµατα του ΚΣΕ για εκείνη την ηµεροµηνία.(Εικόνα 15)

Εικόνα 15. Επιλογή Προγράµµατος

Επιλέγουµε το πρόγραµµα που µας ενδιαφέρει και κάνοντας κλικ στο κουµπί επιλογή εµφανίζεται
το ηµερήσιο παρουσιολόγιο επιµορφωτών του προγράµµατος.(Εικόνα 16)
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Εικόνα 16. Ηµερήσιο Παρουσιολόγιο Επιµορφωτών Προγράµµατος

Εδώ εµφανίζονται η ηµεροµηνία, η µέρα, η αίθουσα, η ώρα έναρξης καθώς και το
ονοµατεπώνυµο των επιµορφωτών. Εδώ επιλέγουµε τις παρουσίες και κάνοντας κλικ στο κουµπί
καταχώριση, αυτές καταχωρούνται.
5.3.7. Παρουσιολόγιο Επιµορφούµενων
Η επιλογή αυτή επιτρέπει στη ΕΕ, εφόσον το υπεύθυνο ΚΣΕ δεν έχει κάνει την καταχώριση και
έχει περάσει η ηµεροµηνία διεξαγωγής του προγράµµατος, να καταχωρήσει τα παρουσιολόγια
των επιµορφούµενων.
Αρχικά θα πρέπει να επιλέξουµε την ηµεροµηνία διεξαγωγής του προγράµµατος.(Εικόνα 17)

Εικόνα 17. Επιλογή Ηµεροµηνίας

Εισάγουµε την ηµεροµηνία διεξαγωγής του προγράµµατος και κάνοντας κλικ στο κουµπί επιλογή
εµφανίζεται η λίστα µε τα προγράµµατα του ΚΣΕ για εκείνη την ηµεροµηνία.(Εικόνα 18)

Εικόνα 18. Επιλογή Προγράµµατος

Επιλέγουµε το πρόγραµµα που µας ενδιαφέρει και κάνοντας κλικ στο κουµπί επιλογή εµφανίζεται
το ηµερήσιο παρουσιολόγιο επιµορφούµενων του προγράµµατος.(Εικόνα 19)
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Εικόνα 19. Ηµερήσιο Παρουσιολόγιο Επιµορφούµενων Προγράµµατος

Εδώ εµφανίζονται η ηµεροµηνία, η µέρα, η αίθουσα, η ώρα έναρξης καθώς και το
ονοµατεπώνυµο των επιµορφούµενων και ο αριθµός µητρώου τους. Εδώ επιλέγουµε τις
παρουσίες και κάνοντας κλικ στο κουµπί καταχώριση, αυτές καταχωρούνται.
5.3.8 Παρουσιολόγιο βοηθών Επιµορφωτών
Η επιλογή αυτή επιτρέπει στη ΕΕ, εφόσον το υπεύθυνο ΚΣΕ δεν έχει κάνει την καταχώριση και
έχει περάσει η ηµεροµηνία διεξαγωγής του προγράµµατος, να καταχωρήσει τα παρουσιολόγια
των βοηθών επιµορφωτών.
Αρχικά θα πρέπει να επιλέξουµε την ηµεροµηνία διεξαγωγής του προγράµµατος.(Εικόνα 20)

Εικόνα 20. Επιλογή Ηµεροµηνίας
Εισάγουµε την ηµεροµηνία διεξαγωγής του προγράµµατος και κάνοντας κλικ στο κουµπί επιλογή
εµφανίζεται η λίστα µε τα προγράµµατα του ΚΣΕ για εκείνη την ηµεροµηνία.(Εικόνα 21)

Εικόνα 21. Επιλογή Προγράµµατος

Επιλέγουµε το πρόγραµµα που µας ενδιαφέρει και κάνοντας κλικ στο κουµπί επιλογή εµφανίζεται
το ηµερήσιο παρουσιολόγιο βοηθών επιµορφωτών του προγράµµατος.(Εικόνα 22)
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Εικόνα 22. Ηµερήσιο Παρουσιολόγιο Βοηθών Επιµορφωτών Προγράµµατος

Εδώ εµφανίζονται η ηµεροµηνία, η µέρα, η αίθουσα, η ώρα έναρξης καθώς και το
ονοµατεπώνυµο του βοηθού επιµορφωτή. Εδώ επιλέγουµε τις παρουσίες και κάνοντας κλικ στο
κουµπί καταχώριση, αυτές καταχωρούνται.
5.3.9. Έντυπο Ε2
Εκτυπώνει την αναφορά Ε2 “Έντυπο πιστοποίησης ΚΣΕ”. Πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί οι
αίθουσές του.
5.3.10. Έντυπο Ε3
Εκτυπώνει την αναφορά Ε3. Συγκεντρωτική κατάσταση προγραµµάτων επιµόρφωσης ΚΣΕ.
5.3.11. Έντυπο Ε11
Εκτυπώνει την αναφορά Ε11. Φύλο επίσκεψης αίθουσας ΚΣΕ. Ο υπεύθυνος της ΕΕ ο οποίος
πραγµατοποιεί τον έλεγχο µπαίνει στο ΠΣ∆ µε τους κωδικούς της ΕΕ στην οποία ανήκει. Επιλέγει
το ΚΣΕ από την επιλογή «Επιλογή ΚΣΕ» ώστε να εµφανιστεί η «∆ιαχείριση ΚΣΕ» (έχουµε
αναφερθεί προηγούµενα µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια σε αυτές τις επιλογές. Βλέπε 5.2). Από τις
επιλογές του µενού «∆ιαχείριση ΚΣΕ» επιλέγει το Ε11. Αφού διαλέξει την αίθουσα από τη λίστα
των αιθουσών του ΚΣΕ (Εικόνα 23α) εµφανίζεται η λίστα µε τα προγράµµατα της ηµέρας (Εικόνα
23β). Επιλέγοντας το πρόγραµµα που διενεργείται εκείνη τη στιγµή στην αίθουσα κατασκευάζεται
το έντυπο κάνοντας κλικ στο κουµπί «Επιλογή». Τα πεδία µε την ονοµασία της αίθουσας, την
διεύθυνση, τον συντονιστή του προγράµµατος βγαίνουν αυτόµατα. Συµπληρώνοντας τα
απαιτούµενα πεδία που σχετίζονται µε τον έλεγχο µπορεί να δοθεί για εκτύπωση.

Εικόνα 23α Λίστα αιθουσών ΚΣΕ
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Εικόνα 23β Επιλογή προγράµµατος για το έντυπο Ε11

∆εν µπορεί να κατασκευαστεί το έντυπο Ε11 για αίθουσες στις οποίες δεν γίνεται µάθηµα την
ηµέρα ελέγχου.
5.3.12. Έντυπο Ε14
Εκτυπώνει την αναφορά Ε14. Την βεβαίωση παρακολούθησης του σεµιναρίου της επιµόρφωσης
για κάθε εκπαιδευτικό.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ
Πράξη: Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

18

ΕΑΙΤΥ

Εγχειρίδιο Επιτροπής Επιµόρφωσης

Πρότυπη Εφαρµογή ηλεκτρονικής εισαγωγής, αναζήτησης & διακίνησης στοιχείων

5.4. Έντυπα
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις συγκεντρωτικές αναφορές που αφορούν την επιτροπή
επιµόρφωσης.
5.4.1. Έντυπο Ε2β
Εκτυπώνει την αναφορά Ε2β. Συγκεντρωτική κατάσταση πιστοποιηµένων ΚΣΕ περιοχής.
5.4.2. Έντυπο Ε4 (υποβληθέντα)
Εκτυπώνει την αναφορά Ε4. Συγκεντρωτική κατάσταση υποβληθέντων προγραµµάτων ανάλογα
µε την περίοδο επιµόρφωσης.
5.4.3. Έντυπο Ε4 (εγκεκριµένα)
Εκτυπώνει την αναφορά Ε4. Συγκεντρωτική κατάσταση εγκεκριµένων προγραµµάτων ανάλογα
µε την περίοδο επιµόρφωσης.
5.4.4. Έντυπο Ε17
Εκτυπώνει την αναφορά Ε17. Συγκεντρωτική κατάσταση επιµορφωτών περιοχής.
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5.5. Επιλογή ΣΜ
Η επιλογή αυτή µας επιτρέπει αφού επιλέξουµε µια σχολική µονάδα που ανήκει στην περιοχή
ευθύνης της ΕΕ να δούµε την καρτέλα της
5.5.1 Νέα Αίτηση Συµµετοχής
Η επιλογή αυτή µας επιτρέπει να καταχωρήσουµε µια αίτηση εκπαιδευτικού για συµµετοχή σε
πρόγραµµα επιµόρφωσης , εφόσον η σχολική µονάδα του υποψήφιου δεν µπορεί να καταχωρήσει
αίτηση.
Η καταχώριση νέας αίτησης επιτρέπεται από το ΠΣ∆ µόνο το διάστηµα «Ηµ/νία λήξης Έγκρισης
Προγραµµάτων – Ηµ/νία λήξης Αιτήσεων Εκπαιδευτικών». Το διάστηµα αυτό ορίζεται από την
Επιτροπή Επιµόρφωσης για κάθε περίοδο επιµόρφωσης. Η καταχώριση νέας αίτησης περιλαµβάνει
τα ακόλουθα βήµατα:
Βήµα 1. Επιλογή περιόδου επιµόρφωσης
Βήµα 2. Επιλογή Επιτροπή Επιµόρφωσης στην οποία απευθύνεται η αίτηση (Ο
εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να κάνει αίτηση µόνο σε µία επιτροπή
επιµόρφωσης)
Βήµα 3. Εισαγωγή Αριθµού Μητρώου Εκπαιδευτικού – Α.Μ.Ε. (Ο Α.Μ.Ε εισάγεται 2
φορές)
Βήµα 4. Εισαγωγή των στοιχείων του εκπαιδευτικού τα οποία αποτελούνται από το
Επώνυµο, το Όνοµα, το Όνοµα Πατρός, το Έτος Γέννησης την ∆ιεύθυνση
Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός, το ∆ιανυόµενο Έτος Υπηρεσίας,
την Οργανική Θέση, την Ειδικότητα, την ∆ιεύθυνση, τον Ταχυδροµικό
Κώδικα, το Τηλέφωνο-α, τις Γνώσεις Η/Υ που έχει και το e-mail. Τα στοιχεία
του εκπαιδευτικού είναι προαιρετικά για την καταχώριση της αίτησης στην βάση
δεδοµένων του ΠΣ∆. Επίσης, για την επιλογή.
Βήµα 5. Εισαγωγή των κωδικών των προγραµµάτων που έχει επιλέξει ο εκπαιδευτικός. Ο
κωδικός ενός προγράµµατος που έχει υποβληθεί από το ΚΣΕ αποτελείται από τον
αριθµό της Επιτροπής Επιµόρφωσης (ΕΕ) - Αριθµό ΚΣΕ (ΚΣΕ) – Αριθµό
Προγράµµατος του ΚΣΕ (ΑΑ) (ΕΕ-ΚΣΕ-ΑΑ). Κατά την εισαγωγή µιας επιλογής ο
χρήστης εισάγει τον αριθµό του ΚΣΕ στην στήλη «Αρ. ΚΣΕ» και τον τον αριθµό του
προγράµµατος στην στήλη «Αρ. Προγράµµατος». Ο αριθµός της επιτροπής
επιµόρφωσης συµπληρώνεται από το ΠΣ∆ κατά την επιλογή της επιτροπή
επιµόρφωσης στο 2ο βήµα.
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Εικόνα 24. Αίτηση Εκπαιδευτικού για συµµετοχή στην Επιµόρφωση

5.5.2.Τροποποίηση Αιτήσεων
Η επιλογή αυτή µας επιτρέπει να τροποποιήσουµε µια αίτηση εκπαιδευτικού για συµµετοχή σε
πρόγραµµα επιµόρφωσης, εφόσον η σχολική µονάδα του υποψήφιου δεν µπορεί να τροποποιήσει
την αίτηση.
Η τροποποίηση αίτησης επιτρέπεται από το ΠΣ∆ µόνο το διάστηµα [Ηµ/νία λήξης Έγκρισης
Προγραµµάτων – Ηµ/νία λήξης Αιτήσεων Εκπαιδευτικών]. Το διάστηµα αυτό ορίζεται από κάθε
Επιτροπή Επιµόρφωσης για κάθε περίοδο επιµόρφωσης.
Η τροποποίηση αίτησης περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα (Εικόνα 25):
Βήµα 1. Επιλογή περιόδου επιµόρφωσης
Βήµα 2. Επιλογή του Α.Μ.Ε.. Κατά την επιλογή του Α.Μ.Ε. ανακτούνται από την βάση
δεδοµένων του ΠΣ∆ και εµφανίζονται τόσο τα προσωπικά στοιχεία του
εκπαιδευτικού όσο και οι επιλογές των προγραµµάτων.
Βήµα 3. Τροποποίηση της Επιτροπής Επιµόρφωσης στην οποία απευθύνεται η αίτηση του
εκπαιδευτικού
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Εικόνα 25 Τροποποίηση Αίτησης Εκπαιδευτικού

Βήµα 4. Τροποποίηση των στοιχείων του εκπαιδευτικού τα οποία αποτελούνται από το
Επώνυµο, το Όνοµα, το Όνοµα Πατρός, το Έτος Γέννησης την ∆ιεύθυνση
Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός, το ∆ιανυόµενο Έτος Υπηρεσίας, την
Οργανική Θέση, την Ειδικότητα, την ∆ιεύθυνση, τον Ταχυδροµικό Κώδικα, το
Τηλέφωνο-α, τις Γνώσεις Η/Υ που έχει και το e-mail. Τα στοιχεία του εκπαιδευτικού
είναι προαιρετικά για την καταχώριση της αίτησης στην βάση δεδοµένων του ΠΣ∆.
Επίσης, για την επιλογή
Βήµα 5. Τροποποίηση των κωδικών των προγραµµάτων που έχει επιλέξει ο εκπαιδευτικός. Ο
κωδικός ενός προγράµµατος που έχει υποβληθεί από το ΚΣΕ αποτελείται από τον
αριθµό της Επιτροπής Επιµόρφωσης (ΕΕ) - Αριθµό ΚΣΕ (ΚΣΕ) – Αριθµό
Προγράµµατος του ΚΣΕ (ΑΑ) (ΕΕ-ΚΣΕ-ΑΑ). Κατά την εισαγωγή µιας επιλογής ο
χρήστης εισάγει τον αριθµό του ΚΣΕ στην στήλη «Αρ. ΚΣΕ» και τον τον αριθµό του
προγράµµατος στην στήλη «Αρ. Προγράµµατος». Ο αριθµός της επιτροπής
επιµόρφωσης συµπληρώνεται από το ΠΣ∆ κατά την επιλογή της επιτροπή
επιµόρφωσης στο 3ο βήµα.
5.5.3 Εκτύπωση Αιτήσεων
Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στη ΕΕ να εκτυπώσει την αίτηση για επιµόρφωση ενός
εκπαιδευτικού (Έντυπο Ε5), εφόσον η σχολική µονάδα του υποψήφιου δεν µπορεί να
εκτυπώσει την αίτηση, σε µια χρονική περίοδο επιµόρφωσης. Για να εκτυπωθεί η επιθυµητή
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αίτηση πρέπει: α) να επιλεγεί η χρονική περίοδος επιµόρφωσης και β) ο επιθυµητός αριθµός
µητρώου (Εικόνα 26)

Εικόνα 26. Εισαγωγή Περιόδου - ΑΜ

Κάνοντας κλικ στο κουµπί Επιλογή εµφανίζεται το παρακάτω έντυπο (Εικόνα 27)

Εικόνα 27. Έντυπο Ε5

Στο έντυπο αυτό εµφανίζονται όλα τα στοιχεία της αίτησης του εκπαιδευτικού. Κάνοντας κλικ στο
κουµπί Εκτύπωση µπορούµε να εκτυπώσουµε την αίτηση του εκπαιδευτικού.
5.5.4. ∆ιαγραφή Αιτήσεων
Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στη ΕΕ να διαγράψει την αίτηση για επιµόρφωση ενός
εκπαιδευτικού, εφόσον η σχολική µονάδα του υποψήφιου δεν µπορεί να διαγράψει την αίτηση,
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σε µια χρονική περίοδο επιµόρφωσης.
Για να διαγραφεί η επιθυµητή αίτηση θα πρέπει να επιλεγεί µια ενεργή χρονική περίοδος
επιµόρφωσης. (Εικόνα 28)

Εικόνα 28. Επιλογή Περιόδου Επιµόρφωσης

Κάνοντας κλικ στο κουµπί Επιλογή εµφανίζονται οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για την
συγκεκριµένη περίοδο επιµόρφωσης.(Εικόνα 29)

Εικόνα 29. Επιλογή Αίτησης Υποψηφίου

Επιλέγοντας την αίτηση του υποψηφίου εκπαιδευτικού και κάνοντας κλικ στο κουµπί ∆ιαγραφή,
εµφανίζεται ο παρακάτω έλεγχος(Εικόνα 30):

Εικόνα 30. Έλεγχος ∆ιαγραφής Αίτησης

Εδώ το ΠΣ∆ µας ενηµερώνει πως επιλέγοντας διαγραφή, θα διαγράψουµε µονάχα την
συγκεκριµένη αίτηση και όχι τα στοιχεία του επιµορφούµενου. Κάνοντας κλικ στο κουµπί
∆ιαγραφή η αίτηση του υποψήφιου εκπαιδευτικού διαγράφεται.
5.5.5 Προβολή εκπαιδευτικών σε επιµόρφωση
Η επιλογή αυτή µας επιτρέπει να δούµε τα αποτελέσµατα της κλήρωσης ανά κατηγορία
•

Επιτυχόντες. Η λίστα αυτή εµφανίζει τους εκπαιδευτικούς της επιλεγµένης σχολικής
µονάδας και στο πρόγραµµα στο οποίο κληρώθηκαν

•

Επιλαχόντες. Η λίστα αυτή εµφανίζει τους εκπαιδευτικούς της επιλεγµένης σχολικής
µονάδας και το πρόγραµµα που κληρώθηκαν ως επιλαχόντες.

•

Αιτήσεις. Η λίστα αυτή εµφανίζει τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών της επιλεγµένης
σχολικής µονάδας

•

Μη επιτυχόντες. Η λίστα αυτή εµφανίζει τους εκπαιδευτικούς της επιλεγµένης σχολικής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ
Πράξη: Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

24

Εγχειρίδιο Επιτροπής Επιµόρφωσης

ΕΑΙΤΥ
Πρότυπη Εφαρµογή ηλεκτρονικής εισαγωγής, αναζήτησης & διακίνησης στοιχείων

µονάδας που δεν επιλέχτηκαν ως επιτυχόντες ούτε ως επιλαχόντες σε κάποιο πρόγραµµα
αφού επιλέξουµε το κατάλληλο φίλτρο όπως φαίνεται στην εικόνα 31.

Εικόνα 31. Επιλογή φίλτρου εκπαιδευτικών ΣΜ
5.5.6 Έντυπο Ε6α
Εκτυπώνει την αναφορά Ε6α µε τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας την οποία έχουµε επιλέξει.
(Εικόνα 32)

Εικόνα 32. Έντυπο Ε6α
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5.6. Άλλες Λειτουργίες
Κάνοντας κλικ στο θέµα “Άλλες Λειτουργίες”, στον “∆ιαχειριστή θεµάτων εργασίας” εµφανίζονται
4 επιµέρους επιλογές:
•

Στοιχεία Επικοινωνίας ΕΕ

•

Πλήρης Λίστα Αιτήσεων

•

Αιτήσεις προγραµµάτων ΚΣΕ (συνολικά) ανά περιοχή

•

Έλεγχοι
1. Επικαλύψεις Επιµορφωτών
2. Επικαλύψεις Βοηθών Επιµορφωτών
3. Εξέλιξη Προγραµµάτων
4. Έλεγχος Εγγραφών

5.6.1. Στοιχεία Επικοινωνίας ΕΕ
Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να δούµε τα στοιχεία επικοινωνίας της ΕΕ που θέλουµε
(Επωνυµία, ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, ∆ιεύθυνση, Ταχ. Κώδικας, Πόλη, Τηλέφωνο, Φαξ, E-mail).
Επιλέγοντας την ΕΕ που θέλουµε µπορούµε να δούµε τα στοιχεία επικοινωνίας της. (Εικόνα 33)

Εικόνα 33. Καρτέλα στοιχείων επικοινωνίας ΕΕ

5.6.2. Πλήρης Λίστα Αιτήσεων
Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να εµφανίσουµε όλες τις αιτήσεις για επιµόρφωση που
αφορούν την ΕΕ και αποσκοπεί στο να παρουσιάσει µια συνολική κατάσταση των αιτήσεων για να
διευκολύνει το έργο της ΕΕ.
Το ΠΣ∆ µας δίνει την δυνατότητα να δούµε α)την λίστα των αιτήσεων από ΣΜ της ΕΕ προς ΚΣΕ
της ΕΕ β) την λίστα των αιτήσεων από ΣΜ της ΕΕ προς ΚΣΕ άλλων περιοχών γ)την λίστα των
αιτήσεων από άλλες περιοχές προς την ΕΕ.(Εικόνα 34)

Εικόνα 34. Πλήρης Λίστα Αιτήσεων
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Όποια και από τις 3 επιλογές και αν επιλέξουµε µας εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα (Εικόνα 35):

Εικόνα 35. Επιλογή Περιόδου Επιµόρφωσης

Εδώ επιλέγοντας την περίοδο επιµόρφωσης που µας ενδιαφέρει και κάνοντας κλικ στο κουµπί
«Επιλογή», µπορούµε να δούµε την λίστα που έχουµε επιλέξει(Εικόνα 36).

Εικόνα 36. Λίστα Αιτήσεων

Το πεδίο «ΑΜ εκπαιδευτικού» λειτουργεί σαν υπερσύνδεσµος µε την εκτύπωση του εντύπου Ε5
(5.5.3 Εκτύπωση Αιτήσεων)
5.6.3. Αιτήσεις προγραµµάτων ΚΣΕ (συνολικά) ανά περιοχή
Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να εµφανίσουµε όλες τις αιτήσεις προγραµµάτων της περιοχής και
αποσκοπεί στο να διευκολύνει την ΕΕ στην έγκριση προγραµµάτων(Εικόνα 37).

Εικόνα 37. Αιτήσεις Προγραµµάτων(Αρχική)

Επιλέγοντας τον υπερσύνδεσµο «θέλω να συνεχίσω» εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα (Εικόνα 38)
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Εικόνα 38. Επιλογή Περιόδου Επιµόρφωσης

Επιλέγοντας περίοδο επιµόρφωσης εµφανίζεται η Αιτήσεις προγραµµάτων ΚΣΕ (συνολικά) ανά
περιοχή (Εικόνα 39).

Εικόνα 39. Λίστα Αιτήσεων Προγραµµάτων

Το πεδίο «Ωρολόγιο» στην λίστα λειτουργεί σαν υπερσύνδεσµος µε έντυπο το οποίο τυπώνει τις
λεπτοµέρειες του προγράµµατος (Εικόνα 40).
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Εικόνα 40. Στοιχεία ΚΣΕ-Προγράµµατος

5.6.4. Έλεγχοι
Οι επιλογή Έλεγχοι περιλαµβάνει τις επικαλύψεις επιµορφωτών,
επιµορφωτών, εξέλιξη προγραµµάτων και έλεγχος εγγραφών.

επικαλύψεις

βοηθών

5.6.4.1. Επικαλύψεις Επιµορφωτών
Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να εµφανίσουµε όλες τις επικαλύψεις επιµορφωτών που
υπάρχουν. (Εικόνα 41)

Εικόνα 41. Καρτέλα ελέγχου επικαλύψεων επιµορφωτών

Το πεδίο «Πρόγραµµα» λειτουργεί σαν υπερσύνδεσµος µε έντυπο το οποίο µας δείχνει τις λεπτοµέρειες του
προγράµµατος.(Εικόνα 42)
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Εικόνα 42. Στοιχεία ΚΣΕ-Προγράµµατος

* Το ΠΣ∆ ανανεώνει τις επικαλύψεις που εµφανίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Εφόσον διορθώσετε
µια επικάλυψη θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για δείτε την αλλαγή που κάνατε(δεν θα εµφανίζεται ποια αυτή
η επικάλυψη)

5.6.4.2. Επικαλύψεις Βοηθών Επιµορφωτών
Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να εµφανίσουµε όλες τις επικαλύψεις βοηθών επιµορφωτών που
υπάρχουν (Εικόνα 43).

Εικόνα 43. Καρτέλα ελέγχου επικαλύψεων βοηθών επιµορφωτών
Το πεδίο «Πρόγραµµα» λειτουργεί σαν υπερσύνδεσµος µε έντυπο το οποίο µας δείχνει τις λεπτοµέρειες του
προγράµµατος(Εικόνα 44).
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Εικόνα 44. Στοιχεία ΚΣΕ-Προγράµµατος
* Το ΠΣ∆ ανανεώνει τις επικαλύψεις που εµφανίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Εφόσον διορθώσετε
µια επικάλυψη θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για δείτε την αλλαγή που κάνατε (δεν θα εµφανίζεται ποια αυτή
η επικάλυψη)

5.6.4.3. Εξέλιξη Προγραµµάτων
Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να δούµε τα προγράµµατα που βρίσκονται υπό
αίρεση.(Προγράµµατα τα οποία έχουν λιγότερους από 10 ενεργούς επιµορφούµενους βρίσκονται
στη κατάσταση «υπό αίρεση»)
Το ΠΣ∆ κάνει ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και εµφανίζει τα προγράµµατα αυτά κάτω
από αυτή την επιλογή (Εικόνα 45).

Εικόνα 45. Καρτέλα υπό αίρεση προγραµµάτων

Εδώ µπορούµε να δούµε τις λεπτοµέρειες των προγραµµάτων υπό αίρεση.
*Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα βλέπουµε ότι ο αριθµός των εγγεγραµµένων επιµορφούµενων είναι
µεγαλύτερος από 10, αλλά 2 υποψήφιοι έχουν µεγαλύτερο αριθµό απουσιών από τον επιτρεπόµενο(5). Άρα
στο σύνολο τους οι ενεργοί επιµορφούµενοι είναι 9 και γι’ αυτό το συγκεκριµένο πρόγραµµα βρίσκετε υπό
αίρεση.
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Το πεδίο «πρόγραµµα» λειτουργεί σαν υπερσύνδεσµος µε σελίδα που εµφανίζει τα στοιχεία του
προγράµµατος (Εικόνα 46).

Εικόνα 46. Στοιχεία ΚΣΕ-Προγράµµατος

Εδώ εµφανίζονται τα στοιχεία του προγράµµατος τα οποία µπορούµε να τυπώσουµε κάνοντας
κλικ στο κουµπί «Εκτύπωση».
5.6.4.4. Έλεγχος Εγγραφών
Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να εµφανίσουµε µια λίστα που θα περιέχει τα
προγράµµατα µε λιγότερους από 10 εγγεγραµµένους (Εικόνα 47).

Εικόνα 47. Επιλογή Χρονικής Περιόδου

Επιλέγοντας περίοδο επιµόρφωσης µας εµφανίζεται η παρακάτω λίστα (Εικόνα 48):

Εικόνα 48. Έλεγχος εγγραφών
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Το πεδίο «Πρόγραµµα» λειτουργεί σαν υπερσύνδεσµος µε έντυπο το οποίο µας δείχνει τις λεπτοµέρειες
του προγράµµατος (Εικόνα 49).

Εικόνα 49. Στοιχεία ΚΣΕ-Προγράµµατος

Το πεδίο «Εγγεγραµµένοι» λειτουργεί σαν υπερσύνδεσµος µε έντυπο το οποίο µας δείχνει τις
λεπτοµέρειες των ανθρώπων του προγράµµατος (Εικόνα 50).

Εικόνα 50. Κληρωθέντες Προγράµµατος
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5.7 Υπηρεσίες Μηνυµάτων
Κάνοντας κλικ στο θέµα “Υπηρεσίες Μηνυµάτων”, στον “∆ιαχειριστή θεµάτων εργασίας”
εµφανίζονται 4 επιµέρους επιλογές:
•

Αποστολή Μηνυµάτων

•

∆ιαχείριση (Εισερχοµένων) Μηνυµάτων

•

∆ιαχείριση (Εξερχόµενων) Μηνυµάτων

•

∆ιαχείριση (Αποθηκευµένων) Μηνυµάτων

5.7.1 Αποστολή Μηνυµάτων
Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να συνθέσουµε και να στείλουµε ένα µήνυµα σε µία ή
και περισσότερες Επιτροπές Επιµόρφωσης, ΚΣΕ, Σχολικές Μονάδες ή και στον διαχειριστή του
ΠΣ∆. Εδώ επιλέγουµε σε ποια κατηγορία θέλουµε να στείλουµε µήνυµα και κάνουµε κλικ στο
κουµπί επιλογή (Εικόνα 51).

Εικόνα 51. Επιλογή Ενέργειας Υπηρεσίας Μηνυµάτων

5.7.1.1. Σε ΕΕ
Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να συνθέσουµε και να στείλουµε ένα µήνυµα σε µια ή
περισσότερες Επιτροπές Επιµόρφωσης (Εικόνα 52).

Εικόνα 52. Σύνθεση και αποστολή µηνύµατος σε ΕΕ
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Εδώ επιλέγουµε την επιτροπή / επιτροπές που θέλουµε να στείλουµε το µήνυµα, πληκτρολογούµε
το θέµα και το κείµενο του µηνύµατος και κάνουµε κλικ στο κουµπί Αποστολή.
5.7.1.2. Σε ΚΣΕ
Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να συνθέσουµε και να στείλουµε ένα µήνυµα σε ένα ή
περισσότερα ΚΣΕ (Εικόνα 53).

Εικόνα 53. Σύνθεση και αποστολή µηνύµατος σε ΚΣΕ

Εδώ αρχικά επιλέγουµε την επιτροπή στην οποία ανήκει το ΚΣΕ που θέλουµε να στείλουµε το
µήνυµα, επιλέγουµε ένα ή και περισσότερα ΚΣΕ, πληκτρολογούµε το θέµα και το κείµενο του
µηνύµατος και κάνουµε κλικ στο κουµπί Αποστολή.
5.7.1.3. Σε ΣΜ
Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να συνθέσουµε και να στείλουµε ένα µήνυµα σε µια ή
περισσότερες Σχολικές Μονάδες (Εικόνα 54).

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ
Πράξη: Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

35

Εγχειρίδιο Επιτροπής Επιµόρφωσης

ΕΑΙΤΥ
Πρότυπη Εφαρµογή ηλεκτρονικής εισαγωγής, αναζήτησης & διακίνησης στοιχείων

Εικόνα 54. Σύνθεση και αποστολή µηνύµατος σε ΣΜ

Εδώ αρχικά επιλέγουµε την επιτροπή στην οποία ανήκει η σχολική µονάδα/δες που θέλουµε να
στείλουµε το µήνυµα, επιλέγουµε σχολική µονάδα/δες, πληκτρολογούµε το θέµα και το κείµενο
του µηνύµατος και κάνουµε κλικ στο κουµπί Αποστολή.
5.7.1.4. Στον Administrator
Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να συνθέσουµε και να στείλουµε ένα µήνυµα στον
∆ιαχειριστή του ΠΣ∆ (Εικόνα 55).

Εικόνα 55. Σύνθεση και αποστολή µηνύµατος στον ∆ιαχειριστή του ΠΣ∆
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Εδώ πληκτρολογούµε το θέµα και το κείµενο του µηνύµατος και κάνουµε κλικ στο κουµπί
Αποστολή.
5.7.2 ∆ιαχείριση (Εισερχοµένων) Μηνυµάτων
Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να διαχειριστούµε τα µηνύµατα που έχουµε λάβει από
άλλες ΕΕ, ΚΣΕ, ΣΜ ή και τον διαχειριστή του ΠΣ∆ (Εικόνα 56).

Επιλογή
Μηνύµατος

Επιλογή
Ενέργειας

Εικόνα 56. Καρτέλα ∆ιαχείρισης Εισερχοµένων Μηνυµάτων

Εδώ µας δίνετε η δυνατότητα να αποστείλουµε νέο µήνυµα, να διαγράψουµε µήνυµα, να
αποθηκεύσουµε µήνυµα, να κάνουµε ανανέωση των εισερχοµένων µηνυµάτων και να κλείσουµε
το παράθυρο. Επιπλέον µας δίνετε η δυνατότητα να πλοηγηθούµε µεταξύ των εισερχοµένων,
εξερχόµενων και αποθηκευµένων µηνυµάτων.
Επιλέγοντας αποστολή µηνύµατος και κάνοντας κλικ στο κουµπί επιλογή, µπορούµε να
συνθέσουµε και να αποστείλουµε ένα µήνυµα επαναλαµβάνοντας την διαδικασία που
περιγράψαµε στην ενότητα 5.7.1.
Επιλέγοντας κάποιο µήνυµα, κάνοντας κλικ στο checkbox δίπλα από το µήνυµα, και επιλέγοντας
την ενέργεια ∆ιαγραφή, µας δίνετε η δυνατότητα εάν κάνουµε κλικ στο κουµπί επιλογή, να
διαγράψουµε κάποιο µήνυµα.
Επιλέγοντας κάποιο µήνυµα, κάνοντας κλικ στο checkbox δίπλα από το µήνυµα, και επιλέγοντας
την ενέργεια Αποθήκευση, µας δίνετε η δυνατότητα εάν κάνουµε κλικ στο κουµπί επιλογή, να
Αποθηκεύσουµε κάποιο µήνυµα.
Επιπλέον µας δίνετε η δυνατότητα να ανανεώσουµε τα εισερχόµενα µηνύµατα, επιλέγοντας
ανανέωση και κάνοντας κλικ στο κουµπί επιλογή, αλλά και να κλείσουµε το παράθυρο των
εισερχοµένων µηνυµάτων, επιλέγοντας κλείσιµο και κάνοντας κλικ στο κουµπί επιλογή.
Το πεδίο θέµα λειτουργεί σαν υπερσύνδεσµος µε σελίδα η οποία µας παρουσιάζει αναλυτικά τα
στοιχεία του µηνύµατος (Εικόνα 57).
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Εικόνα 57. Καρτέλα Μηνύµατος

Εδώ µπορούµε να δούµε τον αποστολέα του µηνύµατος, το θέµα, την ηµεροµηνία αποστολής
καθώς και το κείµενο του µηνύµατος.
Εδώ µας δίνετε η δυνατότητα
Α) να απαντήσουµε στο µήνυµα που βλέπουµε, κάνοντας κλικ στο κουµπί «Απάντηση».
Β) να διαγράψουµε το µήνυµα, κάνοντας κλικ στο κουµπί «∆ιαγραφή».
Γ) να επιστρέψουµε στην προηγούµενη σελίδα (∆ιαχείριση εισερχοµένων µηνυµάτων), κάνοντας
κλικ στο κουµπί «Πίσω»
∆)Κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσµο «∆είτε όλη την λίστα» µπορούµε να δούµε το σύνολο των
µηνυµάτων που έχουν ανταλλαχθεί µεταξύ των οντοτήτων (ΕΕ, ΣΜ, ΚΣΕ, ∆ιαχειριστή).
Με αυτή µας την επιλογή οδηγούµαστε στη παρακάτω σελίδα (Εικόνα 58).

Εικόνα 58. Καρτέλα διαχείρισης αλυσίδας µηνυµάτων

Εδώ µπορούµε να δούµε τα µηνύµατα που έχουν ανταλλαχθεί. Βλέπουµε τον αποστολέα, τον
παραλήπτη, το θέµα του µηνύµατος και την ηµεροµηνία αποστολής. Το πεδίο «Θέµα» λειτουργεί
σαν υπερσύνδεσµος µε σελίδα στην οποία µπορούµε να διαβάσουµε το κείµενο του µηνύµατος
(Εικόνα 59).
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Εικόνα 59. Καρτέλα Μηνύµατος

5.7.3 ∆ιαχείριση (Εξερχόµενων) Μηνυµάτων
Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να διαχειριστούµε τα µηνύµατα που έχουµε αποστείλει
σε άλλες ΕΕ, ΚΣΕ, ΣΜ ή και τον διαχειριστή του ΠΣ∆ (Εικόνα 60).

Εικόνα 60. Καρτέλα ∆ιαχείρισης Εξερχόµενων Μηνυµάτων

Εδώ µας δίνετε η δυνατότητα να αποστείλουµε νέο µήνυµα, να διαγράψουµε µήνυµα, να
αποθηκεύσουµε µήνυµα, να κάνουµε ανανέωση των εξερχόµενων µηνυµάτων και να κλείσουµε
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το παράθυρο. Επιπλέον µας δίνετε η δυνατότητα να πλοηγηθούµε µεταξύ των εισερχοµένων,
εξερχόµενων και αποθηκευµένων µηνυµάτων.
Επιλέγοντας αποστολή µηνύµατος και κάνοντας κλικ στο κουµπί επιλογή, µπορούµε να
συνθέσουµε και να αποστείλουµε ένα µήνυµα επαναλαµβάνοντας την διαδικασία που
περιγράψαµε στην ενότητα 5.7.1.
Επιλέγοντας κάποιο µήνυµα, κάνοντας κλικ στο checkbox δίπλα από το µήνυµα, και επιλέγοντας
την ενέργεια ∆ιαγραφή, µας δίνετε η δυνατότητα εάν κάνουµε κλικ στο κουµπί επιλογή, να
διαγράψουµε κάποιο µήνυµα.
Επιλέγοντας κάποιο µήνυµα, κάνοντας κλικ στο checkbox δίπλα από το µήνυµα, και επιλέγοντας
την ενέργεια Αποθήκευση, µας δίνετε η δυνατότητα εάν κάνουµε κλικ στο κουµπί επιλογή, να
Αποθηκεύσουµε κάποιο µήνυµα.
Επιπλέον µας δίνετε η δυνατότητα να ανανεώσουµε τα εξερχόµενα µηνύµατα, επιλέγοντας
ανανέωση και κάνοντας κλικ στο κουµπί επιλογή, αλλά και να κλείσουµε το παράθυρο των
εξερχόµενων µηνυµάτων, επιλέγοντας κλείσιµο και κάνοντας κλικ στο κουµπί επιλογή.
Το πεδίο θέµα λειτουργεί σαν υπερσύνδεσµος µε σελίδα η οποία µας παρουσιάζει αναλυτικά τα
στοιχεία του µηνύµατος (Εικόνα 61).

Εικόνα 61. Καρτέλα Μηνύµατος

Εδώ µπορούµε να δούµε τον αποστολέα του µηνύµατος, τον παραλήπτη, το θέµα, την
ηµεροµηνία αποστολής καθώς και το κείµενο του µηνύµατος.
Εδώ µας δίνετε η δυνατότητα
Α) κάνοντας κλικ στο κουµπί «∆ιαγραφή» να διαγράψουµε το µήνυµα
Β) κάνοντας κλικ στο κουµπί «Πίσω» να επιστρέψουµε στην προηγούµενη σελίδα (∆ιαχείριση
εξερχόµενων µηνυµάτων)
5.7.4 ∆ιαχείριση (Αποθηκευµένων) Μηνυµάτων
Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να διαχειριστούµε τα µηνύµατα που έχουµε
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αποθηκεύσει (Εικόνα 62).

Εικόνα 62. Καρτέλα ∆ιαχείρισης Αποθηκευµένων Μηνυµάτων

Τα αποθηκευµένα µηνύµατα µπορεί να είναι εισερχόµενα καθώς και εξερχόµενα.
Εδώ µπορούµε να δούµε τον αποστολέα, τον παραλήπτη, το θέµα του µηνύµατος καθώς και την
ηµεροµηνία αποστολής.
Επιλέγοντας κάποιο µήνυµα, κάνοντας κλικ στο checkbox δίπλα από το µήνυµα, και κάνοντας
κλικ στο κουµπί «∆ιαγραφή Αποθηκευµένου Μηνύµατος», µας δίνετε η δυνατότητα να
διαγράψουµε κάποιο αποθηκευµένο µήνυµα.
Επιπλέον µας δίνετε η δυνατότητα να ανανεώσουµε τα αποθηκευµένα µηνύµατα, κάνοντας κλικ
στο κουµπί «Ανανέωση», αλλά και να κλείσουµε το παράθυρο των αποθηκευµένων µηνυµάτων,
κάνοντας κλικ στο κουµπί «κλείσιµο».
Το πεδίο θέµα λειτουργεί σαν υπερσύνδεσµος µε σελίδα η οποία µας παρουσιάζει αναλυτικά τα
στοιχεία του µηνύµατος (Εικόνα 63).

Εικόνα 63. Καρτέλα Μηνύµατος
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Εδώ µπορούµε να δούµε τον αποστολέα του µηνύµατος, τον παραλήπτη, το θέµα, την
ηµεροµηνία αποστολής καθώς και το κείµενο του µηνύµατος.
Εδώ µας δίνετε η δυνατότητα
Α) κάνοντας κλικ στο κουµπί «∆ιαγραφή» να διαγράψουµε το µήνυµα
Β) κάνοντας κλικ στο κουµπί «Πίσω» να επιστρέψουµε στην προηγούµενη σελίδα (∆ιαχείριση
αποθηκευµένων µηνυµάτων)
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5.8 Λειτουργίες Πιστοποίησης
5.8.1 Εκκρεµότητες Πιστοποίησης
Η επιλογή αυτή αφορά την υποβολή των προτάσεων της Επιτροπής Επιµόρφωσης για τις
περιπτώσεις των αποτυχηµένων αιτήσεων ταυτοποίησης στοιχείων των υποψηφίων. Πρόκειται για
αιτήσεις ταυτοποίησης στοιχείων των εκπαιδευτικών, κατά την υποβολή των οποίων απέτυχαν να
αναγνωρισθούν τα στοιχεία τους για έναν από τους ακόλουθους τρεις λόγους:
•

Ο AM του υποψηφίου προς πιστοποίηση (από το σηµείο αυτό και για το υπόλοιπο του
εγγράφου θα αναφέρεται ως υποψήφιος) είναι ίδιος µε τον ΑΜ κάποιου εκπαιδευτικού που
έχει επιµορφωθεί στα πλαίσια του έργου “Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση
των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση” (από δω και για το
υπόλοιπο του εγγράφου θα αναφέρεται ως επιµορφούµενος), ενώ ο ΑΦΜ και το όνοµα,
επώνυµο, πατρώνυµο και χρονολογία γέννησης τους διαφέρουν.

•

Ο AΦM του υποψηφίου είναι ίδιος µε τον ΑΦΜ κάποιου επιµορφούµενου, ενώ ο ΑΜ και το
όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο και χρονολογία γέννησης τους διαφέρουν.

•

Το όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο και χρονολογία γέννησης του υποψηφίου είναι ίδιος µε
το όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο και χρονολογία γέννησης κάποιου επιµορφούµενου, ενώ
ο ΑΜ και ο ΑΦΜ τους διαφέρουν.

•

Συνδυασµός των ανωτέρω

Σε κάθε Επιτροπή Επιµόρφωσης εµφανίζονται οι αιτήσεις των υποψηφίων η θέση εργασίας
των οποίων είναι σε κάποια Σχολική Μονάδα που εµπίπτει στην περιοχή ευθύνης της εν λόγω
Επιτροπής Επιµόρφωσης.
Ο ρόλος της Επιτροπής Επιµόρφωσης συνοψίζεται στα ακόλουθα σηµεία:
¾

Να γνωµοδοτήσει για τα στοιχεία της καρτέλας του υποψηφίου λαµβάνοντας υπόψη τα
στοιχεία των καρτελών µε τις οποίες ενδέχεται να παρουσιάστηκε σύγκρουση ως προς ΑΜ,
ΑΦΜ ή όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο και χρονολογία γέννησης.

¾

Να γνωµοδοτήσει ως προς κάποια πεδία των συγκρουόµενων καρτελών, πιο συγκεκριµένα
o

Σε περίπτωση σύγκρουσης ως προς ΑΜ να γνωµοδοτήσει ως προς τον ΑΜ της
καρτέλας του επιµορφούµενου µε τον οποίο σηµειώθηκε η σύγκρουση.

o

Σε περίπτωση σύγκρουσης ως προς ΑΦΜ να γνωµοδοτήσει ως προς τον ΑΦΜ της
καρτέλας του επιµορφούµενου µε τον οποίο σηµειώθηκε η σύγκρουση.

o

Σε περίπτωση σύγκρουσης ως προς όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο και χρονολογία
γέννησης να γνωµοδοτήσει ως προς το όνοµα, το επώνυµο, το πατρώνυµο και τη
χρονολογία γέννησης της καρτέλας του επιµορφούµενου µε τον οποίο σηµειώθηκε
η σύγκρουση.

Η επιλογή αυτή µας εµφανίζει την παρακάτω φόρµα (Εικόνα 64):

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ
Πράξη: Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

43

Εγχειρίδιο Επιτροπής Επιµόρφωσης

ΕΑΙΤΥ
Πρότυπη Εφαρµογή ηλεκτρονικής εισαγωγής, αναζήτησης & διακίνησης στοιχείων

Εικόνα 64. Καρτέλα αιτήσεων εκπαιδευτικών

Επειδή το πλήθος των αιτήσεων ταυτοποίησης στοιχείων ενδέχεται να είναι πολύ µεγάλο
µπορείτε να εφαρµόσετε κάποιο φίλτρο προκειµένου να το µειώσετε. Το προεπιλεγµένο φίλτρο µε
το οποίο ξεκινάει η ιστοσελίδα είναι “Έγκυρες αιτήσεις χωρίς πρόταση”
Τα φίλτρα των αιτήσεων είναι τα ακόλουθα:
¾

Έγκυρες

Είναι οι αιτήσεις τις οποίες έχει χαρακτηρίσει η ΕΕ ως έγκυρες (βλέπε τη 2.3 για την
επεξήγηση της έννοιας των έγκυρων και άκυρων αιτήσεων) και περιλαµβάνουν τόσο τις
αιτήσεις µε πρόταση1 όσο και τις αιτήσεις χωρίς πρόταση2.
¾

Άκυρες

Είναι οι αιτήσεις τις οποίες έχει χαρακτηρίσει η ΕΕ ως άκυρες (βλέπε τη 2.3 για την επεξήγηση
της έννοιας των έγκυρων και άκυρων αιτήσεων)
¾

Έγκυρες µε πρόταση

Είναι οι έγκυρες αιτήσεις για τις οποίες η ΕΕ έχει ήδη υποβάλλει πρόταση.
¾

Έγκυρες χωρίς πρόταση

Είναι οι έγκυρες αιτήσεις για τις οποίες η ΕΕ δεν έχει υποβάλλει πρόταση.
¾

∆ιεκπεραιωµένες

Είναι οι αιτήσεις για τις οποίες η ΕΕ έχει ήδη υποβάλλει πρόταση και µάλιστα η πρόταση αυτή
δεν παρουσίασε καµία σύγκρουση κατά την καταχώρισή της στο Πληροφοριακό Σύστηµα της
Επιµόρφωσης.

1
2

Οι αιτήσεις µε πρόταση είναι εκείνες για τις οποίες η ΕΕ έχει ήδη υποβάλει την πρότασή της
Οι αιτήσεις χωρίς πρόταση είναι εκείνες για τις οποίες η ΕΕ δεν έχει υποβάλει ακόµη την πρότασή της.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ
Πράξη: Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

44

Εγχειρίδιο Επιτροπής Επιµόρφωσης

ΕΑΙΤΥ
Πρότυπη Εφαρµογή ηλεκτρονικής εισαγωγής, αναζήτησης & διακίνησης στοιχείων

¾

Έγκυρες µη διεκπεραιωµένες

Είναι οι έγκυρες αιτήσεις για τις οποίες η ΕΕ έχει ήδη υποβάλλει πρόταση, η οποία όµως
πρόταση συγκρούστηκε κατά την καταχώρισή της από την ΕΕ στο Πληροφοριακό Σύστηµα
της Επιµόρφωσης. Οι λόγοι σύγκρουσης όπως έχουµε ήδη αναφέρει είναι η ύπαρξη κάποιου
επιµορφούµενου µε τον ίδιο ΑΜ, το ίδιο ΑΦΜ, το ίδιο όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο και
ηµεροµηνία γέννησης ή για κάποιο συνδυασµό των ανωτέρω.
¾

Όλες οι αιτήσεις

Είναι όλες οι αιτήσεις της ΕΕ (χωρίς φίλτρο).
Σε περίπτωση που έχετε υποβάλλει πρόταση για κάποια αίτηση, µπορείτε να τη δείτε
πατώντας επάνω στον αύξοντα αριθµό (α/α) της αίτησης. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο µε την
αρχική αίτηση του υποψηφίου, την τελική καρτέλα του όπως προτάθηκε από την ΕΕ και τις τυχόν
προτάσεις της ΕΕ για τις καρτέλες µε τις οποίες ενδέχεται να υπήρξε σύγκρουση (βλέπε
καταχώρηση αίτησης για παραπάνω λεπτοµέρειες).
Αφού λοιπόν επιλέξετε κάποιο φίλτρο, θα πρέπει να πατήσετε το κουµπί “Εφαρµογή
φίλτρου” οπότε και θα εµφανιστούν ακριβώς από κάτω τα αποτελέσµατα του φιλτραρίσµατος.
Το δεύτερο βήµα (πρώτο στην περίπτωση που δεν θέλετε να φιλτράρετε τα αποτελέσµατα)
είναι η επιλογή της αίτησης για την οποία θέλετε να γνωµοδοτήσετε. Επιλέξτε λοιπόν, την αίτηση
και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί “Συνέχεια”.
Η νέα σελίδα στην οποία θα µεταβείτε αποτελείται από τα εξής τµήµατα:
¾

την εκκρεµή καρτέλα υποψηφίου - είναι η καρτέλα του υποψηφίου, η οποία δεν ήταν
δυνατό να καταχωριστεί (πάνω αριστερά)

¾

την καρτέλα του επιµορφούµενου µε τον οποίο υπήρξε σύγκρουση ως προς τον ΑΜ
(δεξιά) – η εµφάνιση αυτής της καρτέλας εξαρτάται από το αν υπήρξε σύγκρουση ως προς
ΑΜ

¾

την καρτέλα του επιµορφούµενου µε τον οποίο υπήρξε σύγκρουση ως προς τον ΑΦΜ
(δεξιά) – η εµφάνιση αυτής της καρτέλας εξαρτάται από το αν υπήρξε σύγκρουση ως προς
ΑΦΜ

¾

την καρτέλα του επιµορφούµενου µε τον οποίο υπήρξε σύγκρουση ως προς το όνοµα,
επώνυµο, πατρώνυµο, χρονολογία γέννησης (δεξιά) – η εµφάνιση αυτής της καρτέλας
εξαρτάται από το αν υπήρξε σύγκρουση ως προς το όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο,
χρονολογία γέννησης

¾

τη νέα καρτέλα υποψηφίου (αρχικά εµφανίζεται κενή) – είναι η καρτέλα η οποία θα
συµπληρωθεί µε τα στοιχεία γνωµοδότησης της ΕΕ αφού συλλέξει από τον υποψήφιο τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων.
Η σελίδα αυτή παρουσιάζεται σε δύο εικόνες (Εικόνα 65 & 66) λόγω του µεγέθους της.
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Εκκρεµής καρτέλα
υποψηφίου

Καρτέλα σύγκρουσης
ως προς ΑΜ

Νέα Καρτέλα
υποψηφίου

Καρτέλα
σύγκρουσης ως
προς ΑΦΜ

Εικόνα 65. Η σελίδα της πρότασης της ΕΕ – συνέχεια στην Εικόνα 66
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Πρόταση για
την καρτέλα
σύγκρουσης ως
προς ΑΜ

Πρόταση για
την καρτέλα
σύγκρουσης
ως προς ΑΜ

Πρόταση για
την καρτέλα
σύγκρουσης ως
προς όνοµα ....

Καρτέλα
σύγκρουσης ως
προς όνοµα,
επώνυµο,
πατρώνυµο, χρ.
γέννησης

Εικόνα 66. Η σελίδα της πρότασης της ΕΕ – συνέχεια από Εικόνα 65
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5.8.1.1. Καταχώριση πρότασης
Θα πρέπει να συµπληρώσετε τα κενά πεδία της νέας καρτέλας υποψηφίου. Για κάθε πεδίο έχετε
τρεις εναλλακτικές επιλογές:
•

να επιλέξετε το αντίστοιχο πεδίο από κάποια από τις υπόλοιπες καρτέλες – θα ενηµερωθεί
αυτόµατα (γεµίζει) το πεδίο της νέας καρτέλας

•

να επιλέξετε το αντίστοιχο πεδίο από κάποια από τις υπόλοιπες καρτέλες και να το
διορθώσετε στην τελική καρτέλα

•

να συµπληρώσετε κατευθείαν το πεδίο πάνω στην τελική καρτέλα

Πέραν αυτών θα πρέπει να υποβάλλετε και τις προτάσεις σας για τις υπόλοιπες καρτέλες
µε τις οποίες υπήρξε σύγκρουση (Αυτό µόνο στην περίπτωση κάποιου υποψηφίου ο οποίος
παρουσίασε σύγκρουση). Τα πεδία που πρέπει να συµπληρώσετε βρίσκονται στην νέα καρτέλα,
αρχικά όµως είναι ανενεργά. Θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε την επιλογή “Θέλετε να τσεκάρετε
την ορθότητα της καρτέλας” η οποία υπάρχει στο τέλος κάθε συγκρουόµενης καρτέλας.
Για παράδειγµα, αν θέλετε να γνωµοδοτήσετε για την καρτέλα µε την οποία υπήρξε
σύγκρουση ως προς τον ΑΜ, θα πρέπει να τσεκάρετε την επιλογή “Θέλετε να τσεκάρετε την
ορθότητα της καρτέλας” (είναι η τελευταία επιλογή της καρτέλας). Αυτόµατα τα πεδία που
αφορούν στην τελική καρτέλα θα γίνουν ενεργά και θα µπορέσετε να συµπληρώσετε τον σωστό
ΑΜ και το σχόλιό σας στην προκειµένη περίπτωση.
Αφού τελειώσετε µε τη γνωµοδότησή σας πατήστε “Καταχώριση”. Θα µεταβείτε σε µία νέα
σελίδα στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία της πρότασής σας (τα στοιχεία της νέας καρτέλας
υποψηφίου και οι προτάσεις σας για τις υπόλοιπες καρτέλες) καθώς επίσης και τα αποτελέσµατα
των ελέγχων που έγιναν προκειµένου να διαπιστωθεί αν η πρότασή σας συγκρούεται εκ νέου µε
κάποια εγγραφή της βάσης δεδοµένων του ΠΣ∆ της επιµόρφωσης. Η σελίδα αυτή παρουσιάζεται
σε δύο εικόνες (Εικόνα 67 & 68) λόγω του µεγέθους της.
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Εικόνα 67. Η σελίδα επιβεβαίωσης της πρότασης – συνέχεια στην Εικόνα 68
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Εικόνα 68. Η σελίδα επιβεβαίωσης της πρότασης – συνέχεια από Εικόνα 67

Ανεξάρτητα από το αν παρουσιάστηκαν συγκρούσεις έχετε τη δυνατότητα να συνεχίσετε
καταχωρίζοντας τελικά την πρότασή σας. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να κάνετε έναν
επιπλέον έλεγχο (επιλέγοντας “Προηγούµενη σελίδα”) για να βεβαιωθείτε ότι έχετε συµπληρώσει
τα σωστά στοιχεία.
Επιλέγοντας
περιπτώσεις:
•

“Θέλω

να

συνεχίσω”

οδηγούµαστε

σε

µία

από

τις

ακόλουθες

δύο

αν δεν υπήρξε καµία σύγκρουση κατά την καταχώριση

Η νέα καρτέλα καταχωρείται στη βάση δεδοµένων της επιµόρφωσης και µπορεί ο υποψήφιος να
ξανακάνει (επιτυχώς αυτή τη φορά) αίτηση για ταυτοποίηση στοιχείων προκειµένου να αποκτήσει
στη συνέχεια κωδικούς πρόσβασης στο ΠΣ∆ και ακολούθως να υποβάλλει αίτηση συµµετοχής.
•

αν υπήρξε κάποια σύγκρουση κατά την καταχώριση

Η πρότασή της ΕΕ για τη νέα καρτέλα µεταφέρεται στον διαχειριστή του συστήµατος ο οποίος
οριστικοποιεί τα στοιχεία ταυτοποίησης αφού συγκεντρώσει τα απαιτούµενα στοιχεία. Μετά την
επίλυση του προβλήµατος η ΕΕ θα ειδοποιηθεί προκειµένου να ενηµερώσει τον υποψήφιο να
επανυποβάλλει την αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων.
Και στις δύο περιπτώσεις οι προτάσεις για τις υπόλοιπες καρτέλες θα µεταφερθούν στο
διαχειριστή του συστήµατος ο οποίος και θα τις διεκπεραιώσει αφού πρώτα τις ελέγξει.
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5.8.1.2. Ακύρωση / επαναφορά αίτησης
Η ΕΕ µπορεί να επιλέξει αν θέλει να εµφανίζεται ή όχι µια αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων. Για
παράδειγµα, µπορεί ένας υποψήφιος στην προσπάθειά του να καταχωρίσει την αίτησή του να την
καταχώρισε δύο φορές. Αν λοιπόν η ΕΕ διεκπεραιώσει τη µία αίτηση δεν υπάρχει λόγος να βλέπει
συνέχεια την άλλη αίτηση στις εκκρεµότητές της. Αυτό που πρέπει να κάνει σε µια τέτοια
περίπτωση είναι να θέσει τη δεύτερη αίτηση ως άκυρη (σε κάθε περίπτωση η ΕΕ µπορεί να
επαναφέρει µία άκυρη αίτηση).
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε προκειµένου να ακυρώσετε / επαναφέρετε µια
αίτηση είναι η ακόλουθη:
Επιλέξτε την αίτηση και πατήστε “Καταχώριση”. Στο πάνω µέρος της σελίδας κατάθεσης της
πρότασης υπάρχει ο σύνδεσµος “ Θέλετε να ακυρώσετε/ επαναφέρετε την αίτηση ”. Επιλέγοντας
τον µεταβαίνετε στο κάτω µέρος της σελίδας όπου και εµφανίζεται ένα κουµπί µε κάποιο ένα από
τα δύο µηνύµατα:
•

“Θέλω να ακυρώσω την αίτηση”,

•

“Θέλω να επαναφέρω την αίτηση”.

Το µήνυµα που θα εµφανιστεί εξαρτάται από την τρέχουσα κατάσταση της αίτησης. ∆ηλαδή, αν η
αίτηση είναι έγκυρη θα εµφανιστεί το κουµπί µε το πρώτο µήνυµα, ειδάλλως αυτό µε το δεύτερο.
Πατώντας το κουµπί µεταβαίνετε σε µια σελίδα ενηµέρωσης σχετικά µε το αν έγινε η ενέργεια
που επιλέξατε ή όχι (αν σηµειώθηκε κάποιο λάθος). Αν θέλετε να δείτε όλες τις άκυρες αιτήσεις
δεν έχετε παρά να επιλέξετε το αντίστοιχο φίλτρο από την αρχική σελίδα.
Συνοψίζοντας λοιπόν, και για να µην υπάρξει σύγχυση, οι όροι “έγκυρες αιτήσεις” και
“άκυρες αιτήσεις” αφορούν απλά και µόνο τις αιτήσεις (µε ή χωρίς πρόταση) τις οποίες θέλει να
βλέπει η ΕΕ. Ο διαχωρισµός αυτός αποσκοπεί στη διευκόλυνση του έργου της ΕΕ, απαλλάσσοντας
την από την διαρκή εµφάνιση αιτήσεων που για τους λόγους που προαναφέρθηκαν (π.χ. αιτήσεις
που έχουν καταχωριστεί παραπάνω από µία φορές) δεν χρειάζεται να διεκπεραιωθούν.
5.8.1.3. Επισκόπηση πρότασης
Η ΕΕ µπορεί να κάνει προεπισκόπηση για κάθε πρόταση που έχει υποβάλλει πατώντας επάνω
στον αύξοντα αριθµό (Α/Α) της αντίστοιχης αίτησης στην αρχική σελίδα των αιτήσεων (Εικόνα
64). Θα εµφανιστεί ένα νέο παράθυρο το οποίο θα αποτελείται από τα εξής:
•

την εκκρεµή καρτέλα υποψηφίου (είναι η καρτέλα του υποψηφίου έτσι όπως υποβλήθηκε
από τον ίδιο δηλαδή είναι η αρχική καρτέλα την οποία κλήθηκε η ΕΕ να αξιολογήσει).

•

την πρόταση της ΕΕ για τον υποψήφιο είναι η τελική καρτέλα του υποψηφίου έτσι όπως
υποβλήθηκε από την ΕΕ (στην ουσία είναι η πρόταση της ΕΕ για τον υποψήφιο)

•

τις καρτέλες των επιµορφούµενων µε τους οποίους υπήρξε σύγκρουση (αν υπάρχουν). Οι
καρτέλες αυτές αφορούν επιµορφούµενους ήδη καταχωρισµένους στη βάση δεδοµένων
του συστήµατος µε τους οποίους παρουσιάστηκε σύγκρουση κατά την καταχώριση της
πρότασης του υποψηφίου. Η σύγκρουση αυτή όπως έχουµε ήδη αναφέρει µπορεί να
αφορά τον ΑΜ, τον ΑΦΜ, το όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο και ηµεροµηνία γέννησης ή
κάποιο συνδυασµό των ανωτέρω.

•

τις προτάσεις της ΕΕ για τους επιµορφούµενους µε τους οποίους υπήρξε σύγκρουση (αν
υπάρχουν). Είναι οι προτάσεις της ΕΕ για τους επιµορφούµενους µε τους οποίους
συγκρούστηκε η καρτέλα του υποψηφίου κατά την καταχώριση της αίτησης ταυτοποίησης
στοιχείων από τον υποψήφιο.
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Προσοχή:
Αν έχετε ήδη υποβάλλει πρόταση για κάποια αίτηση (υπάρχει η ένδειξη Ναι κάτω από τη στήλη
“Έχει υποβληθεί άλλη πρόταση; !!!” της αρχικής σελίδας) και προσπαθήσετε να την ξανακαταχωρίσετε, τότε η προηγούµενη πρόταση θα διαγραφεί (τόσο η πρόταση για την εκκρεµή
καρτέλα όσο και η πρόταση για τις συγκρουόµενες καρτέλες) και θα πρέπει να τις εισάγετε εκ
νέου.
5.8.2 ∆ιεκπεραιώσεις ∆ιαχειριστή
Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να δούµε µια λίστα µε τις διεκπεραιωµένες αιτήσεις
ταυτοποίησης στοιχείων των εκπαιδευτικών που θέλουν να πάρουν µέρος στην πιστοποίηση
(Εικόνα 69).

Εικόνα 69. Καρτέλα ∆ιεκπεραιωµένων Αιτήσεων Πιστοποίησης

Στη λίστα αυτή εµφανίζονται τα στοιχεία των εκπαιδευτικών (ΑΜ, ΑΦΜ, Ονοµατεπώνυµο,
Πατρώνυµο, Χρον. Γέννησης καθώς και στοιχεία για το αν έχει υποβληθεί άλλη πρόταση και αν η
πρόταση είναι διεκπεραιωµένη). Το πεδίο «Α/Α» λειτουργεί σαν υπερσύνδεσµος µε την καρτέλα
των στοιχείων του επιµορφούµενου (Εικόνα 70).
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Εικόνα 70. Καρτέλα Επιµορφούµενου

5.8.3 Πιστοποιηµένα ΚΕΠΙΣ
Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα εµφάνισης µιας λίστας µε τα διαθέσιµα Κέντρα Πιστοποίησης.
Επειδή η λίστα περιέχει πολλά ΚΕΠΙΣ δίνετε η δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε ένα φίλτρο
επιλογής ΚΕΠΙΣ ανάλογα µε την περιοχή της ΕΕ που ανήκει (Εικόνα 71).

Εικόνα 71. Λίστα Κέντρων Πιστοποίησης

Στη λίστα αυτή εµφανίζονται το Τµήµα, το Ίδρυµα αλλά και το όνοµα του κάθε ΚΕΠΙΣ. Το πεδίο
«Όνοµα ΚΕΠΙΣ» λειτουργεί σαν υπερσύνδεσµος µε σελίδα η οποία εµφανίζει τα στοιχεία του
ΚΕΠΙΣ (Εικόνα 72).
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Εικόνα 72. Στοιχεία ΚΕΠΙΣ

Στο σηµείο αυτό το ΠΣ∆ εµφανίζει τα στοιχεία του ΚΕΠΙΣ και µας δίνει την δυνατότητα να δούµε
τα στοιχεία των προγραµµάτων του ΚΕΠΙΣ ανάλογα µε την περίοδο που θα επιλέξουµε (Εικόνα
73).

Εικόνα 73. Καρτέλα Στοιχείων Προγραµµάτων ΚΕΠΙΣ
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Επιπλέον µας δίνετε η δυνατότητα κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσµο «Έντυπο Π2Β» να
εκτυπώσουµε τα στοιχεία των ΚΕΠΙΣ (Εικόνα 74).

Εικόνα 74. Έντυπο Π2Β

5.8.4 Εκκρεµότητες Επιτυχόντων Εκπαιδευτικών (∆ικαιολογητικά)
Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να δούµε τους επιτυχόντες εκπαιδευτικούς στην
Πιστοποίηση, των οποίων η σχολική µονάδα απασχόλησης βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης σας.
Μπορούµε να δούµε τους επιτυχόντες εκπαιδευτικούς των οποίων τα δικαιολογητικά έχουν
διεκπεραιωθεί επιλέγοντας "∆ιεκπεραιωµένοι" ή µπορούµε να δούµε τους επιτυχόντες
εκπαιδευτικούς των οποίων τα δικαιολογητικά δεν έχουν διεκπεραιωθεί επιλέγοντας "Μη,
∆ιεκπεραιωµένοι". Επιπλέον µπορούµε να αναζητήσουµε κάποιον εκπαιδευτικό µε βάση τον ΑΜ
του ή τον ΑΦΜ του.
Κάνοντας κλικ στο κουµπί “∆ιεκπεραιωµένοι” βλέπουµε την λίστα µε τους εκπαιδευτικούς που
διεκπεραιώθηκαν τα δικαιολογητικά τους. Εδώ µας δίνετε η δυνατότητα να αναιρέσουµε την
διεκπεραίωση επιλέγοντας το πεδίο «Αναίρεση» και κάνοντας κλικ στο κουµπί αναίρεση (Εικόνα
75).
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Κάνοντας κλικ στο κουµπί “Μη ∆ιεκπεραιωµένοι” βλέπουµε την λίστα µε τους εκπαιδευτικούς που
δεν έχουν διεκπεραιωθεί τα δικαιολογητικά τους. Εδώ µας δίνετε η δυνατότητα να
διεκπεραιώσουµε (εφόσον ο εκπαιδευτικός προσκόµισε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά)
επιλέγοντας το πεδίο «Κατάθεση εντύπων» και κάνοντας κλικ στο κουµπί διεκπεραίωση (Εικόνα
76).

Εικόνα 76. Μη ∆ιεκπεραιωµένοι

Κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσµο «Αναζήτηση µε Κριτήρια» µας δίνετε η δυνατότητα να
αναζητήσουµε εκπαιδευτικούς (∆ιεκπεραιωµένους ή Μη ∆ιεκπεραιωµένους) µε βάση τον ΑΜ τους
ή το επώνυµο τους (Εικόνα 77).
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Το πεδίο «ΑΜ» σε όλες τις προηγούµενες περιπτώσεις λειτουργεί σαν υπερσύνδεσµος στο έντυπο
µε τα ατοµικά στοιχεία του δικαιούχου (Εικόνα 78).

Εικόνα 78. Έντυπο ατοµικών στοιχείων δικαιούχου

5.8.5 Εκκρεµότητες Επιτυχόντων Εκπαιδευτικών (Πληρωµή)
Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να δούµε τους επιτυχώς πιστοποιηµένους
εκπαιδευτικούς, των οποίων η σχολική µονάδα απασχόλησης βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης της
ΕΕ.
Εµφανίζονται οι επιτυχόντες
διεκπεραιωθεί και:

εκπαιδευτικοί

των

οποίων

τα

δικαιολογητικά

ήδη

έχουν

•

η πληρωµή της β’ δόσης του επιδόµατος έχει γίνει επιλέγοντας "∆ιεκπεραιωµένοι" ή

•

η πληρωµή της β’ δόσης του επιδόµατος δεν έχει γίνει επιλέγοντας "Μη,∆ιεπεραιωµένοι".

Κάνοντας κλικ στο κουµπί “∆ιεκπεραιωµένοι” βλέπουµε την λίστα µε τους εκπαιδευτικούς που
έχουν λάβει τη β’ δόση του επιδόµατος. Εδώ µας δίνετε η δυνατότητα να αναιρέσουµε την
διεκπεραίωση επιλέγοντας το πεδίο «Αναίρεση» και κάνοντας κλικ στο κουµπί αναίρεση (Εικόνα
79).
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Εικόνα 79. ∆ιεκπεραιωµένοι

Κάνοντας κλικ στο κουµπί “Μη ∆ιεκπεραιωµένοι” βλέπουµε την λίστα µε τους Μη
∆ιεκπεραιωµένους εκπαιδευτικούς. Εδώ µας δίνετε η δυνατότητα να τους διεκπεραιώσουµε
επιλέγοντας το πεδίο «Πληρωµή» και κάνοντας κλικ στο κουµπί Πληρώθηκε (Εικόνα 80).

Εικόνα 80. Μη ∆ιεκπεραιωµένοι

Κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσµο «Αναζήτηση µε Κριτήρια» µας δίνετε η δυνατότητα να
αναζητήσουµε εκπαιδευτικούς µε βάση τοn ΑΜ τους ή το επώνυµο τους (Εικόνα 81).

Εικόνα 81. Αναζήτηση
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