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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 Σχολικής Μονάδας (ΣΜ). 

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 τη Σχολική Μονάδα (ΣΜ) 
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 πληροφοριών. 

Σε συνέχεια των παραπάνω διαπιστώσεων η οµάδα εργασίας του ΕΑΙΤΥ 
προχώρησε στις σχετικές βελτιώσεις, οι οποίες στην παρούσα έκδοση του 
Εγχειριδίου για τη Σχολική Μονάδα (ΣΜ) παρουσιάζονται ως προσθήκες / αλλαγές 
των παρακάτω παραγράφων: 

5.2.2. Χρονοδιάγραµµα Περιόδου (και κύλιση της αρίθµησης των προϋπαρχόντων) 

5.3.4. Έντυπο Ε4 

5.3.5. Έντυπο Ε2β 

5.4. Άλλες λειτουργίες 

5.4.1. Στοιχεία Επικοινωνίας ΕΕ, ΚΣΕ, ΣΜ 

5.5. Υπηρεσίες Μηνυµάτων 

5.5.1. Αποστολή Μηνυµάτων 

5.5.2. ∆ιαχείριση Μηνυµάτων 

5.5.2.1 ∆ιαχείριση εισερχοµένων µηνυµάτων 

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 ΠΣ∆ θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο 
διαδίκτυο. Στη συνέχεια πρέπει να ενεργοποιήσετε το φυλλοµετρητή και να 
πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση: 

http://epimorfosi.cti.gr/

Μόλις συνδεθείτε µε την παραπάνω διεύθυνση, θα εµφανιστεί στο φυλλοµετρητή 
σας ένα περιβάλλον ανάλογο µε αυτό της Εικόνας 1. 
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Εικόνα 1. Αρχική σελίδα σύνδεσης 

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 4 ρόλοι, όπως φαίνεται και από τις επιλογές:  

• Είσοδος ΚΣΕ: Κέντρο Στήριξης Επιµόρφωσης 

• Είσοδος ΕΕ: Επιτροπή Επιµόρφωσης 

• Είσοδος ΣΜ: Σχολική Μονάδα 

• Είσοδος Εκπαιδευτικών: Εκπαιδευτικός 

• Είσοδος Επιµορφωτών: Επιµορφωτές 

 

Στην προκειµένη περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε “Είσοδος ΣΜ”. Ακολουθώντας 
τη συγκεκριµένη επιλογή, το σύστηµα σας µεταφέρει αυτόµατα σε µία νέα σελίδα, 
την αρχική σελίδα του ΠΣ∆ (Εικόνα 2) 

 

 
Εικόνα 2 Αρχική σελίδα ΣΜ 
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Η σελίδα αυτή σας καλωσορίζει στο περιβάλλον του ΠΣ∆ και σας προτρέπει να 
πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης που 
αντιστοιχούν στη ΣΜ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να τα έχετε ήδη παραλάβει από 
το ΕΑΙΤΥ µέσω της οικείας Επιτροπής Επιµόρφωσης. 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),  

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

• “Θέµα Εργασίας” (στο κεντρικό τµήµα της οθόνης). 

 

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 ΣΜ. 

Στο πλαίσιο “∆ιαχειριστής Θεµάτων Εργασίας”, εµφανίζονται όλες οι δυνατές 
ενέργειες που µπορεί να διεκπεραιώσει η ΣΜ 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 κάνει στο πλαίσιο “∆ιαχειριστής Θεµάτων Εργασίας”. 

 

 

 

Λογότυπο Έργου 

∆ιαχειριστή Θεµάτων 
Εργασίας 

Εικόνα 3 Περιβάλλον εργασίας ΣΜ 

Θέµα Εργασίας 
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5. Θέµατα Εργασίας 
Από τον “∆ιαχειριστή Θεµάτων Εργασίας” µπορείτε να επιλέξετε κάποιο από τα 
ακόλουθα θέµατα: 

• Καρτέλα ΣΜ 
• Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών 
• Έντυπα 
• Άλλες λειτουργίες 
• Υπηρεσία µηνυµάτων 

5.1. Καρτέλα ΣΜ 
Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Καρτέλα ΣΜ”, στην ιστοσελίδα του «Θέµατος 
Εργασίας» εµφανίζεται µια ιστοσελίδα ανάλογη µε αυτή της Εικόνας 4. 

 
Εικόνα 4 Τροποποίηση στοιχείων ΣΜ 

Στη σελίδα αυτή εµφανίζονται πληροφορίες που αφορούν τα στοιχεία της 
συγκεκριµένης ΣΜ 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 την Επωνυµία, τον 
τύπο , τη διεύθυνση, ταχυδροµικό κώδικα, το τηλέφωνο-α, το φαξ, το email, το 
ωράριο, το ονοµατεπώνυµο του ∆ιευθυντή, και τα Σχόλια (στο πεδίο αυτό 
µπορείτε να συµπληρώνετε οποιεσδήποτε απαραίτητες σηµειώσεις–σχόλια που 
αφορούν την ΣΜ και δεν καλύπτονται από τα υπόλοιπα πεδία). 

 

Μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στις παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να κάνετε 
κλικ στο κουµπί «Αποθήκευση» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές στη βάση 
δεδοµένων του συστήµατος. 

Το κουµπί «Επαναφορά» επαναφέρει τις αρχικές τιµές των παραπάνω στοιχείων 
(όπως αυτές υπάρχουν στην βάση δεδοµένων) ακυρώνοντας όλες τις 
τροποποιήσεις των στοιχείων που έχει γίνει από τον χρήστη πριν αυτός πατήσει το 
πλήκτρο «Αποθήκευση». 
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5.2. Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών 

Κάνοντας κλικ στο θέµα “Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών”, στον “∆ιαχειριστή 
θεµάτων εργασίας” εµφανίζονται 5 επιµέρους επιλογές: 

• Νέα Αίτηση Συµµετοχής 
• Χρονοδιάγραµµα Περιόδου 
• Τροποποίηση Αιτήσεων 
• Προβολή Εκπαιδευτικών σε Επιµόρφωση 
• Πρόγραµµα ΚΣΕ 

5.2.1. Νέα Αίτηση Συµµετοχής 
Επιλέγοντας το θέµα «Νέα Αίτηση Συµµετοχής» στον «∆ιαχειριστή Θεµάτων 
εργασίας» ο χρήστης έχει την δυνατότητα καταχώρισης νέας αίτησης 
εκπαιδευτικού για την συµµέτοχή του σε πρόγραµµα επιµόρφωσης (Εικόνα 5).  

 

Η καταχώριση νέας αίτησης επιτρέπεται από το ΠΣ∆ µόνο στο διάστηµα «Ηµ/νία 
λήξης Έγκρισης Προγραµµάτων – Ηµ/νία λήξης Αιτήσεων Εκπαιδευτικών». Το 
διάστηµα αυτό ορίζεται από κάθε 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∆. 

Βήµα 5. Εισαγωγή των κωδικών των προγραµµάτων που έχει επιλέξει ο 
εκπαιδευτικός. Ο κωδικός ενός προγράµµατος επιµόρφωσης που έχει 
υποβληθεί από 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 «Κωδ. ΚΣΕ» και τον αριθµό 
του προγράµµατος στην στήλη «ΑΑ Προγράµµατος». Ο αριθµός της 
επιτροπής επιµόρφωσης συµπληρώνεται αυτόµατα από το ΠΣ∆, κατά 
την επιλογή της επιτροπή επιµόρφωσης στο 2ο βήµα. 
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Εικόνα 5 Νέα αίτηση εκπαιδευτικού 
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5.2.2. Χρονοδιάγραµµα Περιόδου 

Η επιλογή αυτή εµφανίζει το πλήρες χρονοδιάγραµµα της περιόδου. Θα πρέπει κατ’ 
αρχήν να επιλεγεί η περίοδος η οποία και µας ενδιαφέρει. Η πρώτη εικόνα που 
παρουσιάζεται είναι η ακόλουθη(εικόνα 6) 

 

 

 
 

Εικόνα 6 Χρονοδιάγραµµα Περιόδου (1) 

 

Αφού επιλέξουµε περίοδο περνάµε στο χρονοδιάγραµµα της περιόδου όπως 
φαίνεται στην εικόνα 7 

 

 
 

Εικόνα 7 Χρονοδιάγραµµα Περιόδου (2) 

 

Οι κίτρινες γραµµές απεικονίζουν τις ηµεροµηνίες που δεν µπορούν να αλλάξουν. 
Κάθε περίοδος επιµόρφωσης περιλαµβάνει 4 βασικές ηµεροµηνίες οι οποίες δεν 
µεταβάλλονται. Αυτές είναι η ηµεροµηνία έναρξης προετοιµασίας, λήξης 
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προετοιµασίας, έναρξης µαθηµάτων και λήξης µαθηµάτων. Μεταξύ της 
ηµεροµηνίας έναρξης προετοιµασίας και λήξης προετοιµασίας υπάρχουν 7 
συνολικά κρίσιµες ηµεροµηνίες οι οποίες µπορούν να προσαρµοστούν κατά τη 
βούληση της οικείας Επιτροπής Επιµόρφωσης και ανάλογα µε τον αναµενόµενο 
όγκο εργασίας σε συγκεκριµένο διάστηµα. Οι 7 κρίσιµες αυτές ηµεροµηνίες 
φαίνονται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα και οριοθετούν τα 8 διαστήµατα της 
προετοιµασίας πριν την έναρξη σεµιναρίων. 

5.2.3. Τροποποίηση Αίτησης Συµµετοχής 
Επιλέγοντας το θέµα «Τροποποίηση Αίτησης Συµµετοχής» στον «∆ιαχειριστή 
Θεµάτων εργασίας» ο χρήστης έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει µία ήδη 
υπάρχουσα αίτηση εκπαιδευτικού για την συµµέτοχή του στο πρόγραµµα 
επιµόρφωσης (Εικόνα 8). 

 

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.  

 

 

 
Εικόνα 8 Τροποποίηση Αίτησης Εκπαιδευτικού 

 

Η τροποποίηση αίτησης περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 
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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. ∆υνατότητα τροποποίησης της Επιτροπής Επιµόρφωσης στην οποία 
απευθύνεται η αίτηση του εκπαιδευτικού 

Βήµα 4. ∆υνατότητα τροποποίησης 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∆. 

Βήµα 5. ∆υνατότητα τροποποίησης των κωδικών των προγραµµάτων 
επιµόρφωσης που έχει επιλέξει ο εκπαιδευτικός. Ο κωδικός ενός 
προγράµµατος επιµόρφωσης που έχει υποβληθεί από 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 «Κωδ. ΚΣΕ» και τον αριθµό του προγράµµατος στην στήλη 
«ΑΑ Προγράµµατος». Ο αριθµός της επιτροπής επιµόρφωσης 
συµπληρώνεται αυτόµατα από το ΠΣ∆ κατά την επιλογή της επιτροπή 
επιµόρφωσης στο 3ο βήµα. 

 

5.2.4. 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 µονάδας που δεν επιλέχτηκαν ως επιτυχόντες ούτε 
ως επιλαχόντες σε κάποιο πρόγραµµα 

 

αφού επιλέξουµε το κατάλληλο φίλτρο όπως φαίνεται στην εικόνα 9. 

 

 
Εικόνα 9 Επιλογή φίλτρου εκπαιδευτικών ΣΜ 

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

12



ΕΑΙΤΥ  Εγχειρίδιο Σχολικής Μονάδας 
Πληροφοριακό Σύστηµα (MIS) της Πράξης 

5.2.5. Πρόγραµµα Κ.Σ.Ε 

Η επιλογή αυτή παραπέµπει σε µία µηχανή αναζήτησης εγκεκριµένων 
προγραµµάτων επιλεγµένου ΚΣΕ για µια δεδοµένη χρονική περίοδο (Εικόνα 
10). 

  

 
Εικόνα 10 Εύρεση Προγραµµάτων Κ.Σ.Ε. 

 

Η αναζήτηση βασίζεται στην επιλογή χρονικής περιόδου επιµόρφωσης, στην 
επιλογή ΕΕ και στην επιλογή ΚΣΕ. Στα αποτελέσµατα της αναζήτησης εµφανίζονται 
ο κωδικός του προγράµµατος, οι βασικοί επιµορφωτές του προγράµµατος καθώς 
και οι µέρες και οι ώρες των µαθηµάτων της 1ης και της 2ης εβδοµάδας.  

 

Επιπλέον επιλέγοντας ο χρήστης το εικονίδιο , εµφανίζεται το πλήρες ωρολόγιο 
πρόγραµµα του επιλεγµένου προγράµµατος. 

 

5.3. Έντυπα 

Από τον “∆ιαχειριστή Θεµάτων Εργασίας” µπορείτε να επιλέξετε κάποιο από τα 
ακόλουθα θέµατα: 

• Αίτηση Εκπαιδευτικού Ε5. 
• Έντυπο Ε6. 
• Έντυπο Ε6α. 
• Έντυπο Ε4 
• Έντυπο Ε2β 

5.3.1. Αίτηση Εκπαιδευτικού Ε5 
Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στη ΣΜ να εκτυπώσει την αίτηση για 
επιµόρφωση ενός εκπαιδευτικού (Έντυπο Ε5) της, σε µια χρονική περίοδο 
επιµόρφωσης. Για να εκτυπωθεί η επιθυµητή αίτηση πρέπει: α) να επιλεγεί η 
χρονική περίοδος επιµόρφωσης και β) ο επιθυµητός αριθµό µητρώου (Εικόνα 11).  

 

 
Εικόνα 11 Αναζήτηση αίτησης εκπαιδευτικού για εκτύπωση του εντύπου Ε5 
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5.3.2. Έντυπο Ε6 

Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στη ΣΜ να εκτυπώσει το Έντυπο Ε6 δηλαδή 
την συγκεντρωτική κατάσταση των αιτήσεων των εκπαιδευτικών της ΣΜ για 
µία δεδοµένη χρονική περίοδο επιµόρφωσης (Εικόνα 12). 

 

 
Εικόνα 12 Έντυπο Ε6 

 

5.3.3. Έντυπο Ε6α 
Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στη ΣΜ να εκτυπώσει το Έντυπο Ε6α δηλαδή 
την καρτέλα µε τα Στοιχεία της Σχολικής Μονάδας (Εικόνα 13). 

 

 
Εικόνα 13 Έντυπο Ε6α 
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5.3.4. Έντυπο Ε4 

Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στη ΣΜ να εκτυπώσει το Έντυπο Ε4 δηλαδή 
την συγκεντρωτική κατάσταση των προγραµµάτων επιµόρφωσης που θα 
πραγµατοποιηθούν στην περιοχή που ανήκει η σχολική Μονάδα.(Εικόνα 14). 

 

 
 

Εικόνα 14 Έντυπο Ε4 

 

5.3.5. Έντυπο Ε2β 
Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στη ΣΜ να εκτυπώσει το Έντυπο Ε2β δηλαδή  
την συγκεντρωτική κατάσταση των πιστοποιηµένων ΚΣΕ της περιοχής που 
ανήκει η σχολική Μονάδα.(Εικόνα 15). 
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Εικόνα 15 Έντυπο Ε2β 
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5.4. Άλλες λειτουργίες 

Από τον “∆ιαχειριστή Θεµάτων Εργασίας” µπορείτε να επιλέξετε κάποιο από τα 
ακόλουθα θέµατα: 

• Στοιχεία επικοινωνίας ΕΕ, ΚΣΕ, ΣΜ 

5.4.1. Στοιχεία Επικοινωνίας ΕΕ, ΚΣΕ, ΣΜ 
Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα επισκόπησης των στοιχείων επικοινωνίας 
Επιτροπών Επιµόρφωσης, ΚΣΕ και Σχολικών µονάδων ολόκληρης της ελληνικής 
επικράτειας. Κάνοντας κλικ στην επιλογή “ Στοιχεία επικοινωνίας ΕΕ, ΚΣΕ, ΣΜ ”, 
στην ιστοσελίδα του «Θέµατος Εργασίας» εµφανίζεται µια λίστα  επιλογής ΕΕ. Από 
εκεί, επιλέγοντας ΕΕ σας παρουσιάζονται τα στοιχεία επικοινωνίας της επιλεγµένης 
ΕΕ.(Εικόνα 16) 

 

 
 

Εικόνα 16 Στοιχεία επικοινωνίας ΕΕ, ΚΣΕ, ΣΜ 

 

Στο “Θέµα Εργασίας” της ιστοσελίδας υπάρχουν επίσης δύο ενεργές επιλογές 
«Επιλέξτε ΚΣΕ» και «Επιλέξτε ΣΜ» οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για ΚΣΕ και 
Σχολικές Μονάδες της επιλεγµένης ΕΕ.  
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5.5 Υπηρεσίες Μηνυµάτων 
 

Από τον “∆ιαχειριστή Θεµάτων Εργασίας” µπορείτε να επιλέξετε κάποιο από τα 
ακόλουθα θέµατα: 

• Αποστολή µηνυµάτων 

• ∆ιαχείριση µηνυµάτων 

 

5.5.1. 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 17).  

 

 
 

Εικόνα 17. Επιλογή Ενέργειας Υπηρεσίας Μηνυµάτων 

5.5.1.1. Σε ΕΕ  

Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να συνθέσουµε και να στείλουµε ένα 
µήνυµα σε µια ή περισσότερες Επιτροπές Επιµόρφωσης (Εικόνα 18). 

 

 
Εικόνα 18. Σύνθεση και αποστολή µηνύµατος σε ΕΕ 

 

Επιλέγουµε την επιτροπή / επιτροπές που θέλουµε να στείλουµε το µήνυµα, 
πληκτρολογούµε το θέµα και το κείµενο του µηνύµατος και κάνουµε κλικ στο 
κουµπί Αποστολή. 
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5.5.1.2. Σε ΚΣΕ 

Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να συνθέσουµε και να στείλουµε ένα 
µήνυµα σε ένα ή περισσότερα ΚΣΕ (Εικόνα 19). 

 

 
 

Εικόνα 19. Σύνθεση και αποστολή µηνύµατος σε ΚΣΕ 

 

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. 

 

5.5.1.3. Σε ΣΜ 

Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να συνθέσουµε και να στείλουµε ένα 
µήνυµα σε µια ή περισσότερες Σχολικές Μονάδες (Εικόνα 20). 

 

 
Εικόνα 20 Σύνθεση και αποστολή µηνύµατος σε ΣΜ 
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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. 

5.5.1.4. Στον Administrator 

Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να συνθέσουµε και να στείλουµε ένα 
µήνυµα στον ∆ιαχειριστή του ΠΣ∆ (Εικόνα 21). 

 

 
 

Εικόνα 21. Σύνθεση και αποστολή µηνύµατος στον ∆ιαχειριστή του ΠΣ∆ 

 

Πληκτρολογούµε το θέµα και το κείµενο του µηνύµατος και κάνουµε κλικ στο 
κουµπί Αποστολή. 

5.5.2 ∆ιαχείριση µηνυµάτων 

5.5.2.1 ∆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 22).  

  

 
 

Εικόνα 22. Καρτέλα ∆ιαχείρισης Εισερχοµένων Μηνυµάτων 

 

Επιλέγοντας αποστολή µηνύµατος και κάνοντας κλικ στο κουµπί επιλογή, µπορείτε 
να συνθέσετε και να αποστείλετε ένα µήνυµα επαναλαµβάνοντας την διαδικασία 
που αναλύθηκε στην ενότητα 5.5.1. 
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Επιλέγοντας κάποιο µήνυµα, κάνοντας κλικ στο checkbox δίπλα από το µήνυµα, 
και επιλέγοντας την ενέργεια ∆ιαγραφή, δίνεται η δυνατότητα κάνοντας κλικ στο 
κουµπί επιλογή, να διαγράψετε κάποιο µήνυµα.  

Επιλέγοντας κάποιο µήνυµα, κάνοντας κλικ στο checkbox δίπλα από το µήνυµα, 
και επιλέγοντας την ενέργεια Αποθήκευση, δίνεται η δυνατότητα κάνοντας κλικ 
στο κουµπί επιλογή, να αποθηκεύσετε κάποιο µήνυµα. 

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να ανανέωσης των εισερχοµένων µηνυµάτων, 
επιλέγοντας ανανέωση και κάνοντας κλικ στο κουµπί επιλογή, αλλά και να 
κλείσετε το παράθυρο των εισερχοµένων µηνυµάτων, επιλέγοντας κλείσιµο και 
κάνοντας κλικ στο κουµπί επιλογή. 

Το πεδίο θέµα λειτουργεί σαν υπερσύνδεσµος µε σελίδα η οποία σας παρουσιάζει 
αναλυτικά τα στοιχεία του µηνύµατος (Εικόνα 23). 

 

 
 

Εικόνα 23. Καρτέλα Μηνύµατος 

 

Εδώ µπορείτε να δείτε τον αποστολέα του µηνύµατος, το θέµα, την ηµεροµηνία 
αποστολής καθώς και το κείµενο του µηνύµατος. 

Παρέχονται οι δυνατότητες : 

 Α) κάνοντας κλικ στο κουµπί «Απάντηση», να απαντήσετε στο µήνυµα που 
βλέπετε. 

Β) κάνοντας κλικ στο κουµπί «∆ιαγραφή» να διαγράψετε το µήνυµα 

Γ) κάνοντας κλικ στο κουµπί «Πίσω» να επιστρέψετε στην προηγούµενη σελίδα 
(∆ιαχείριση εισερχοµένων µηνυµάτων) 

∆)Κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσµο «∆είτε όλη την λίστα» µπορείτε να δείτε το 
σύνολο των µηνυµάτων που έχουν ανταλλαχθεί µεταξύ των οντοτήτων(ΕΕ, ΣΜ, 
ΚΣΕ, ∆ιαχειριστή). Με αυτή την επιλογή οδηγείστε στη παρακάτω σελίδα (Εικόνα 
24).  

 

 
 

Εικόνα 24. Καρτέλα διαχείρισης αλυσίδας µηνυµάτων 
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Εδώ µπορείτε να δείτε τα µηνύµατα που έχουν ανταλλαχθεί. Βλέπετε τον 
αποστολέα, τον παραλήπτη, το θέµα του µηνύµατος και την ηµεροµηνία 
αποστολής. Το πεδίο «Θέµα» λειτουργεί σαν υπερσύνδεσµος µε σελίδα στην οποία 
µπορείτε να διαβάσετε το κείµενο του µηνύµατος (Εικόνα 25). 

 

 
 

Εικόνα 25. Καρτέλα Μηνύµατος 

 

5.5.2.2 ∆ιαχείριση εξερχοµένων µηνυµάτων 

Η επιλογή αυτή δίνει την δυνατότητα διαχείρισης των µηνυµάτων που έχουν 
αποσταλεί σε άλλες ΕΕ, ΚΣΕ, ΣΜ ή και τον διαχειριστή του ΠΣ∆ (Εικόνα 26). 

 

 
 

Εικόνα 26. Καρτέλα ∆ιαχείρισης Εξερχόµενων Μηνυµάτων 

 

Επιλέγοντας αποστολή µηνύµατος και κάνοντας κλικ στο κουµπί επιλογή, µπορείτε 
να συνθέσετε και να αποστείλετε ένα µήνυµα επαναλαµβάνοντας την διαδικασία 
που αναλύθηκε στην ενότητα 5.5.1.  
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Επιλέγοντας κάποιο µήνυµα, κάνοντας κλικ στο checkbox δίπλα από το µήνυµα, 
και επιλέγοντας την ενέργεια ∆ιαγραφή, σας δίνεται η δυνατότητα κάνοντας κλικ 
στο κουµπί επιλογή, να διαγράψετε κάποιο µήνυµα.  

Επιλέγοντας κάποιο µήνυµα, κάνοντας κλικ στο checkbox δίπλα από το µήνυµα, 
και επιλέγοντας την ενέργεια Αποθήκευση, σας δίνετε η δυνατότητα κάνοντας κλικ 
στο κουµπί επιλογή, να αποθηκεύσετε κάποιο µήνυµα. 

Επιπλέον σας δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης των εξερχοµένων µηνυµάτων, 
επιλέγοντας ανανέωση και κάνοντας κλικ στο κουµπί επιλογή, αλλά και να 
κλείσετε το παράθυρο των εξερχόµενων µηνυµάτων, επιλέγοντας κλείσιµο και 
κάνοντας κλικ στο κουµπί επιλογή. 

Το πεδίο θέµα λειτουργεί σαν υπερσύνδεσµος σε σελίδα η οποία σας παρουσιάζει 
αναλυτικά τα στοιχεία του µηνύµατος (Εικόνα 27).  

 

 
Εικόνα 27. Καρτέλα Μηνύµατος 

Στη σελίδα αυτή µπορείτε να δείτε τον αποστολέα του µηνύµατος, τον παραλήπτη, 
το θέµα, την ηµεροµηνία αποστολής καθώς και το κείµενο του µηνύµατος. 

Παρέχονται οι δυνατότητες :  

Α) κάνοντας κλικ στο κουµπί «∆ιαγραφή» να διαγράψετε το µήνυµα 

Β) κάνοντας κλικ στο κουµπί «Πίσω» να επιστρέψετε στην προηγούµενη σελίδα 
(∆ιαχείριση εξερχόµενων µηνυµάτων) 

5.5.2.3 ∆ιαχείριση αποθηκευµένων µηνυµάτων  

Η επιλογή αυτή σας δίνει την δυνατότητα να διαχειριστείτε τα µηνύµατα που έχετε 
αποθηκεύσει (Εικόνα 28).  
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Εικόνα 28. Καρτέλα ∆ιαχείρισης αποθηκευµένων Μηνυµάτων 

 

Τα αποθηκευµένα µηνύµατα µπορεί να είναι εισερχόµενα καθώς και εξερχόµενα. 

Στη σελίδα αυτή µπορείτε να δείτε 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», σας 
δίνεται η δυνατότητα να διαγράψετε κάποιο αποθηκευµένο µήνυµα.  

Επιπλέον σας δίνεται η δυνατότητα να ανανεώσετε τα αποθηκευµένα µηνύµατα, 
κάνοντας κλικ στο κουµπί «Ανανέωση», αλλά και να κλείσετε το παράθυρο των 
αποθηκευµένων µηνυµάτων, κάνοντας κλικ στο κουµπί «κλείσιµο». 

Το πεδίο θέµα λειτουργεί σαν υπερσύνδεσµος σε σελίδα η οποία σας παρουσιάζει 
αναλυτικά τα στοιχεία του µηνύµατος (Εικόνα 29).  

 

 
 

Εικόνα 29. Καρτέλα Μηνύµατος 

 

Στη σελίδα αυτή µπορείτε να δείτε τον αποστολέα του µηνύµατος, τον παραλήπτη, 
το θέµα, την ηµεροµηνία αποστολής καθώς και το κείµενο του µηνύµατος. 

Παρέχονται οι δυνατότητες : 

  

Α) κάνοντας κλικ στο κουµπί «∆ιαγραφή» να διαγράψετε το µήνυµα 

Β) κάνοντας κλικ στο κουµπί «Πίσω» να επιστρέψετε στην προηγούµενη σελίδα 
(∆ιαχείριση αποθηκευµένων µηνυµάτων) 
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