
 
Οδηγίεσ υποβολήσ 
Ηλεκτρονικήσ 
Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην 
Προςκοπική Εκπαίδευςη 

Ειςαγωγή 
Σο παρόν κείμενο  ζχει  ςκοπό  να  εξθγιςει  με  απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ 

e-Εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ  ι τον Προϊςτάμενο Ζφορο (Σ.Ε., Π.Ε., Ε.Π.). Σο 

πρόγραμμα e-Εκπαίδευςθ δίνει ςτον Αρχθγό υςτιματοσ, διευκολφνοντασ το ζργο του, τισ 

παρακάτω δυνατότθτεσ : 

1. Να καταχωρεί εφκολα και γριγορα θλεκτρονικζσ αιτιςεισ για τθ ςυμμετοχι των 

Ενιλικων τελεχϊν και των Μελϊν Ε.Κ.. του υςτιματοσ ι τθσ Εφορείασ του, ςε 

εκπαιδεφςεισ που οργανϊνονται από τθν Εφορεία Εκπαίδευςθσ τθσ Γενικισ 

Εφορείασ.  

2. Να παρακολουκεί τθν πορεία εξζλιξθσ των παραπάνω θλεκτρονικϊν αιτιςεων που 

ζχει καταχωριςει και να βλζπει εάν ζχει εγκρικεί ι όχι θ ςυμμετοχι του Ενιλικου 

τελζχουσ ςτθν Εκπαίδευςθ που ζχει αιτθκεί τθ ςυμμετοχι του. 

3. Να αιτθκεί για ζνα Ενιλικο τζλεχοσ του υςτιματοσ ι τθσ Εφορείασ του τθ 

ςυμμετοχι του ςτο τάδιο ΙΙΙ Μελζτθσ & Εφαρμογισ Προςκοπικοφ Προγράμματοσ 

τθσ  Εκπαίδευςθσ του Διακριτικοφ Δάςουσ.  

Πλζον όλεσ οι αιτιςεισ για ςυμμετοχι ςτισ Εκπαιδεφςεισ που οργανϊνονται από τθν 

Εφορεία Εκπαίδευςθσ τθσ Γενικισ Εφορείασ κα καταχωροφνται θλεκτρονικά μζςω του νζου 

ςυςτιματοσ.   

Σρόποσ Ειςαγωγήσ ςτο e-Εκπαίδευςη 
Ο Αρχθγόσ υςτιματοσ ι ο προϊςτάμενοσ Ζφοροσ κάνει ειςαγωγι ςτο e-ΕΠ, με τουσ 

κωδικοφσ του και βλζπει μεταξφ άλλων και τθν επιλογι Διαχείριςη Εκπαιδεφςεων, θ οποία 

ζχει ενεργοποιθκεί.  



 

Κάνοντασ κλικ ςτθν επιλογι Διαχείριςθ Εκπαιδεφςεων, μπαίνει ςτο νζο ςφςτθμα και βλζπει 

τθν παρακάτω οκόνθ.  

 

Οι δυνατότθτεσ που ζχει είναι οι εξισ : 

1. Υποβολή Αίτηςησ για ςυμμετοχή ςε Εκπαίδευςη. Είναι το πρόγραμμα το οποίο βλζπει 

τισ διακζςιμεσ εκπαιδεφςεισ και καταχωρείται μια αίτθςθ ςυμμετοχισ για 

ςυγκεκριμζνο Ενιλικο τζλεχοσ 

 

2.  Κατάςταςη Αιτήςεων.  Είναι το πρόγραμμα το οποίο βλζπει τθν πορεία εξζλιξθσ τθσ 

θλεκτρονικισ αίτθςθσ που ζχει καταχωρθκεί.  

 

3. Αναφορζσ.  (Δεν είναι ακόμα διακζςιμο) 

 

4. Αίτηςη Θεμάτων Μελζτησ Διακριτικοφ Δάςουσ (Δεν είναι ακόμα διακζςιμο) 

Καταχώρηςη Αίτηςησ για ςυμμετοχή ςε Εκπαίδευςη 
 

Προςοχή : Πριν τθν  καταχϊρθςθ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ είναι απαραίτθτο να ζχουν 

κατατεκεί ι πλθρωκεί για το αιτοφμενο Ενιλικο τζλεχοσ,  τα χριματα τθσ ςυμμετοχισ του 

ςτο λογαριαςμό τθσ Σραπζηθσ που ορίηεται ςε κάκε Εκπαίδευςθ ι ςτθν Οικονομικι 

Τπθρεςία του .Ε.Π. Σο αποδεικτικό τθσ κατάκεςθσ ι θ απόδειξθ πλθρωμισ είναι 

απαραίτθτο να το ζχει μπροςτά του  ο Αρχθγόσ υςτιματοσ ι ο προϊςτάμενοσ Ζφοροσ, όταν 

πραγματοποιεί τθν καταχϊρθςθ. 

 



Για τθν καταχϊρθςθ μια θλεκτρονικισ αίτθςθσ ακολουκοφνται τα παρακάτω βιματα.  

Βήμα 1 

Σο Ενιλικο τζλεχοσ ενθμερϊνεται από τον ιςτότοπο του .Ε.Π. www.sep.org.gr για το 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΩΝ και τισ Εκπαιδεφςεισ που κα υλοποιθκοφν και αποφαςίηει 

ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των κακθκόντων που αςκεί τθ ςυμμετοχι του ςε μια από αυτζσ.  

Βήμα 2 

Κατακζτει το ποςό τθσ οικονομικισ ςυμμετοχισ του ςτο λογαριαςμό που αναφζρεται για τθ 

ςυγκεκριμζνθ Εκπαίδευςθ ι πλθρϊνει τθ ςυμμετοχι του κατευκείαν ςτθν Οικονομικι 

Τπθρεςία του .Ε.Π.  Ενθμερϊνει με τα απαραίτθτα ςτοιχεία τθσ απόδειξθσ κατάκεςθσ ι τθσ 

απόδειξθσ πλθρωμισ τον Αρχθγό υςτιματοσ ι τον προϊςτάμενο Ζφορο. 

Βήμα 3 

Ο Αρχθγόσ υςτιματοσ μπαίνει ςτο e-ΕΠ και επιλζγει το πρόγραμμα Διαχείριςη 

Εκπαιδεφςεων. 

Βήμα 4 

Επιλζγει το πρόγραμμα «Υποβολή Αίτηςησ για ςυμμετοχή ςε Εκπαίδευςη».  Βλζπει τθν 

παρακάτω οκόνθ που δείχνει όλα τα μζλθ του υςτιματοσ που μποροφν να ςυμμετάςχουν 

ςε Εκπαιδεφςεισ.   

 

 

 

ε κάκε μζλοσ ζχει δφο επιλογζσ. Σθν «Προβολή» και τθν «Αίτηςη».  Σο κουμπί «Προβολή» 

εμφανίηει το Εκπαιδευτικό Μθτρϊο του ςυγκεκριμζνου Ενιλικου τελζχουσ. Σο κουμπί  

«Αίτηςη» το χρθςιμοποιεί για να προχωριςει τθ διαδικαςία και να καταχωριςει μια 

θλεκτρονικι αίτθςθ. 

Σο πρόγραμμα ελζγχει τισ προαπαιτοφμενεσ Εκπαιδεφςεισ και δεν επιτρζπει τθν 

καταχϊρθςθ αίτθςθσ ςε Εκπαίδευςθ εάν δεν ζχει καταχωρθκεί θ προαπαιτοφμενθ επιτυχισ 

παρακολοφκθςθ Εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ του .Ε.Π. π.χ. Δεν μπορεί 

κάποιοσ να καταχωριςει αίτθςθ για Βαςικι Εκπαίδευςθ εάν δεν ζχει περάςει τθν Αρχικι.  

 

 



 

 ΠΡΟΟΧΗ : Επειδι το ςφςτθμα είναι καινοφργιο υπάρχει περίπτωςθ τα Εκπαιδευτικά 

Μθτρώα των Ενθλίκων Στελεχών να μθν είναι ςωςτά ςυμπλθρωμζνα. Δθλαδι κάποιοσ να 

ζχει περάςει Αρχικι Εκπαίδευςθ και ςτθν «Προβολι» να μθν εμφανίηεται. Σε αυτζσ τισ 

περιπτώςεισ ο Αρχθγόσ Συςτιματοσ πρζπει να ενθμερώςει τθν Εφορεία Εκπαίδευςθσ Γ.Ε. με 

email  για το ποιά Εκπαίδευςθ ζχει περάςει ο Εκπαιδευόμενοσ για να καταχωρθκεί.  

 

 Βήμα 5 

Κάνοντασ ο Αρχθγόσ υςτιματοσ ι ο προϊςτάμενοσ Ζφοροσ κλικ ςτο κουμπί «Αίτηςη» 

βλζπει τθν παρακάτω οκόνθ. Η οκόνθ παρουςιάηει όλεσ τισ Εκπαιδεφςεισ ανά 

Κλάδο/Ειδικότθτα /είδοσ και επιλζγεται αυτι που ενδιαφζρει το Ενιλικο τζλεχοσ.   

 

 ε κάκε Εκπαίδευςθ υπάρχουν δφο κουμπιά, το «Προβολι» και το «Αίτθςθ». Σο κουμπί 

«Προβολι» εμφανίηει επιπλζον λεπτομζρειεσ για τθ ςυγκεκριμζνθ Εκπαίδευςθ όπωσ : τον 

Αρχθγό, Ημερομθνίεσ, Κόςτοσ υμμετοχισ, Σόποσ κ.λπ.  Σο κουμπί «Αίτθςθ» είναι αυτό που 

κα πατιςει για τθν οριςτικι καταχϊρθςθ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ.  

 Βήμα 6 

Κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί «Αίτθςθ»  εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ.  ε αυτι τθν οκόνθ 

ςυμπλθρϊνονται τα πεδία Σρόποσ Πλθρωμισ, Αρ. Κατάκεςθσ ι Απόδειξθσ και Ημερομθνία 

Κατάκεςθσ ι Απόδειξθσ.  Μόλισ ςυμπλθρωκοφν τα παραπάνω πεδία κάνει κλικ ςτο κουμπί 

«Τποβολι» και θ αίτθςθ καταχωρείται ςτο ςφςτθμα και ολοκλθρϊνεται θ διαδικαςία.  

 

 

ΠΡΟΟΧΗ : Δυνατότθτα ακφρωςθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ δεν υφίςταται. Σε περίπτωςθ 

επικυμίασ ακφρωςθσ μιασ αίτθςθσ απαιτείται επικοινωνία  με τθν Εφορεία Εκπαίδευςθσ Γ.Ε.  



Κατάςταςη Αιτήςεων 
Σο πρόγραμμα δίνει τθ δυνατότθτα ςτον Αρχθγό υςτιματοσ ι τον προϊςτάμενο Ζφορο να 

βλζπει τισ θλεκτρονικζσ αιτιςεισ που ζχει καταχωριςει και να παρακολουκεί τθν πορεία 

τουσ. Εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ, τα δε ςτάδια εξζλιξθσ τθσ πορείασ μιασ αίτθςθσ είναι 

τα εξισ : 

ε αναμονή :  θμαίνει ότι ζχει γίνει επιτυχϊσ θ καταχϊρθςθ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ και 
κα εγκρικεί θ ςυμμετοχι του Εκπαιδευόμενου όταν ελεγχκοφν τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ. 
Εγκεκριμζνη : θμαίνει ότι ελζγχκθκαν τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ και ο Εκπαιδευόμενοσ ζχει 
προγραμματιςτεί ότι κα ςυμμετάςχει ςτθ ςυγκεκριμζνθ Εκπαίδευςθ. 
Αρνηθείςα : θμαίνει ότι ελζγχκθκαν τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ και απορρίφκθκε θ 
ςυμμετοχι του Εκπαιδευόμενου ςτθν Εκπαίδευςθ. το πεδίο «χόλια» υπάρχει ο λόγοσ τθσ 

απόρριψθσ.  
 

Μηνύματα 
Σα μθνφματα που ςυνικωσ εμφανίηονται κατά τθ χριςθ τθσ εφαρμογισ είναι τα παρακάτω: 

1. Εμφανίηεται όταν καταχωρθκεί επιτυχϊσ μια θλεκτρονικι αίτθςθ 

 

 

 

 

 

2. Εμφανίηεται όταν κάποιοσ επιλζγει να παρακολουκιςει μια Εκπαίδευςθ χωρίσ να 

ζχει παρακολουκιςει τθν προαπαιτοφμενθ Εκπαίδευςθ που ορίηει ο Κανονιςμόσ 

Εκπαίδευςθσ & Ανάπτυξθσ Βακμοφόρων ΕΠ.  



ΗΜΕΙΑ ΠΡΟΟΦΗ 
 

 Όπωσ γίνεται αντιλθπτό δεν κα καταχωροφνται πλθροφοριακά ςτοιχεία για τον 

Εκπαιδευόμενο πλζον, δθλαδι τθλζφωνο, διεφκυνςθ, ονοματεπϊνυμο, email κ.λπ.   

ΕΙΝΑΙ ΗΜΑΝΣΙΚΟ ςτο μθτρϊο του κάκε Μζλουσ ςτο e-ΕΠ να είναι καταχωρθμζνα 

όλα τα ςτοιχεία του Εκπαιδευόμενου και ΚΥΡΙΩ το e-mail και το τηλζφωνο 

επικοινωνίασ. Ο Αρχθγόσ τθσ Εκπαίδευςθσ κα επικοινωνεί με  τον Εκπαιδευόμενο, 

ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που υπάρχουν ςτο μθτρϊο.  

 

 ε κάκε Εκπαίδευςθ υπάρχει θ θμερομθνία λιξθσ υποβολισ αιτιςεων. Εάν κάποιοσ 

επικυμεί να ςυμμετάςχει ςε μια Εκπαίδευςθ πρζπει θ θλεκτρονικι αίτθςθ του να 

καταχωρθκεί πριν περάςει θ ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία. Όταν περάςει θ 

θμερομθνία τότε θ Εκπαίδευςθ φεφγει από τισ διακζςιμεσ για επιλογι.  ΤΝΕΠΩ 

πρζπει να δοκεί μεγάλθ προςοχι ςτο χρόνο καταχϊρθςθσ τθν αίτθςθσ.  

 

 Εάν δεν ζχει απογραφεί το Ενιλικο τζλεχοσ δεν επιτρζπει το ςφςτθμα τθ 

ςυμμετοχι του ςε Εκπαίδευςθ.  

 

  Εάν δεν ζχει τθν κατάλλθλθ θλικία δεν επιτρζπει τθ ςυμμετοχι του ςτθν 

Εκπαίδευςθ. 

 

 Η Εφορεία Εκπαίδευςθσ Γ.Ε. ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΣΤΠΕ ΑΙΣΗΕΙ 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΙ. 

 

 Καλό είναι με τθν ζναρξθ τθσ Εφαρμογισ e - Εκπαίδευςθ οι Αρχθγοί υςτιματοσ ι 

οι Προϊςτάμενοι Ζφοροι να επιβεβαιϊςουν το Εκπαιδευτικό Μθτρϊο κάκε 

Ενιλικου τελζχουσ  του υςτιματοσ ι τθσ Εφορείασ τουσ και εάν διαπιςτϊςουν 

ελλείψεισ να ενθμερϊςουν τθν Εφορεία Εκπαίδευςθσ Γ.Ε. με email για να 

ςυμπλθρωκεί.  το email κα πρζπει να αναφζρονται τα παρακάτω ςτοιχεία : 

 

 Σο Ονοματεπϊνυμο του Ενιλικου τελζχουσ 

 Ο Αρικμόσ Μθτρϊου 

 Ο αρικμόσ τθσ Εκπαίδευςθσ που ζχει παρακολουκιςει επιτυχϊσ 

 Σο είδοσ τθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ο Αρχθγόσ τθσ Εκπαίδευςθσ  

 Ο Αρικμόσ πτυχίου ι βεβαιωτικοφ 

 Η θμερομθνία πραγματοποίθςθσ τθσ Εκπαίδευςθσ 

 
 

 



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΥΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Γ.Ε. 
 

Για  κζματα που κα αναφφονται ςτα πρϊτα ςτάδια υλοποίθςθσ τθσ εφαρμογισ e–

Εκπαίδευςθ κα μπορείτε να επικοινωνείτε με τθ Γραμματεία Εφορείασ Εκπαίδευςθσ Γ.Ε. κα 

Ματίνα Κεράνθ τθλ . 210 7243494 - 6936117146, e-mail: mkerani@sep.org.gr  

 
Νοζμβριοσ 2012 

Εφορεία Εκπαίδευςησ Γ.Ε. 


