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Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 
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Κυρίες, Κύριοι Διευθυντές, 

 

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης μέσω του Τμήματος Επαγγελματικής Επιμόρφωσης* της 

Διεύθυνσης Προγραμμάτων ανέπτυξε εσωτερικά και διαθέτει σε πιλοτική μορφή τη διαδικτυακή έκδοση 

της εφαρμογής «ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ».  

� Η νέα πληροφοριακή πλατφόρμα θα βοηθήσει εσάς τους κατά τόπους Διευθυντές των ΔΙΕΚ στην 

καθημερινή δουλειά σας, αλλά και άλλους χρήστες που μπορεί να προστεθούν στο μέλλον (π.χ. 

υπηρεσίες Περιφερειών).    

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eu5.1host.gr/~orionbgr/project-green/ 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

Η διαδικτυακή εφαρμογή επιτρέπει στους εγγεγραμμένους χρήστες (Διευθυντές των Δημοσίων ΙΕΚ): 

� Την καταχώρηση προτάσεων για ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ και την αυτόματη ενημέρωση για 

την έγκρισή τους ή μη από τη ΓΓΔΒΜ. 

� Την άμεση και κεντρική συγκέντρωση των ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ από όλη 

την επικράτεια. 

� Την κεντρική εξαγωγή αποτελεσμάτων ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ για όλα 

τα Δ.ΙΕΚ. 

� Τη μεταφορά στοιχείων των εγγραφέντων στο πρόγραμμα της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ. 

� Τη δυνατότητα ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (μηνύματα-ανακοινώσεις-downloads) με την ‘Ομάδα 

Εποπτείας των ΔΙΕΚ’ (Τμ. Επαγγελματικής Επιμόρφωσης της Διεύθυνσης Προγραμμάτων) για 

θέματα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής καταρτιζομένων.  

� Την παροχή όλων των απαραίτητων εκτυπώσεων που σχετίζονται με τις παραπάνω διαδικασίες. 

 

* Η σχεδίαση και η υλοποίηση του συστήματος έγινε από τους κ.κ. Γιώργο Παπαμανώλη και Αλεξάνδρα 

Τάτση, ειδικούς πληροφορικής και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο Τμήμα Επαγγελματικής 

Επιμόρφωσης της ΓΓΔΒΜ. Τους ευχαριστούμε και βεβαίως αποτελούν παράδειγμα υπαλλήλου για 

όλους τους συναδέλφους είτε εντός της ΓΓΔΒΜ είτε στα Δ.ΙΕΚ.  
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  

 

ΣΥΝΔΕΣΗ 

� Μπορείτε να συνδεθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα, να περιηγηθείτε δοκιμάζοντας τις 

διαθέσιμες λειτουργίες και να διαβάσετε με προσοχή την ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί. 

� Για να συνδεθείτε στο σύστημα δίνετε στο πεδίο ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ το ίδιο όνομα χρήστη που 

χρησιμοποιείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Δημοσίων ΙΕΚ (δηλ. iek...) και σαν αρχικό 

ΚΩΔΙΚΟ: 1234 

� Παρακαλούνται οι χρήστες αφού συνδεθούν για πρώτη φορά στο Πληροφοριακό Σύστημα να 

αλλάξουν κωδικό, μέσα από την επιλογή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ. Για κωδικό παρακαλείστε να 

χρησιμοποιείτε λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες ή αριθμητικά χωρίς κενά διαστήματα. Το 

σύστημα αναγνωρίζει κωδικούς με μέγιστο μήκος έως 6 χαρακτήρες. 

 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Επισημαίνουμε ότι η λειτουργία του συστήματος είναι στην παρούσα φάση πιλοτική και κανένα από τα 

στοιχεία που θα καταχωρηθούν δεν θα χρησιμοποιηθεί για την επιλογή καταρτιζομένων  στο εξάμηνο 

κατάρτισης 2012Β.  

 

Με σκοπό να βεβαιωθούμε για την ορθή λειτουργία του συστήματος (στην περίπτωση χρήσης του σε 

πραγματικές συνθήκες), θεωρούμε απαραίτητο να ολοκληρωθούν δοκιμαστικά οι παρακάτω διαδικασίες: 

Α. Ορισμός Ειδικοτήτων 

� Παρακαλούνται όλα τα ΙΕΚ να καταχωρήσουν και να οριστικοποιήσουν μέχρι την Παρασκευή 29/6 

το βράδυ πλασματικές προτεινόμενες ειδικότητες για το εξάμηνο εργασίας 2012Β. 

� Οι όποιες προτεινόμενες ειδικότητες δεν είναι δεσμευτικές για το ΙΕΚ, ούτε και θα εγκριθούν 

πραγματικά για λειτουργία από τη ΓΓΔΒΜ. 

Β. Καταχώρηση Αιτήσεων Υποψηφίων Καταρτιζομένων 

� Στη φάση αυτή η οποία σχεδιάζεται να αρχίσει από Τρίτη 3/7 και θα διαρκέσει έως το βράδυ της 

Πέμπτης 5/7 καλείστε να καταχωρήσετε από 10 έως 20 αιτήσεις πλασματικών υποψηφίων 

καταρτιζομένων ανά ΙΕΚ για τα τμήματα των ειδικοτήτων που θα έχουν «εγκριθεί». Λεπτομέρειες 

σχετικά με αυτή τη φάση της δοκιμαστικής διαδικασίας θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.  

 

Καλή συνέχεια και Καλή Δουλειά 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Διευθύνσεις Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης 

2. Αρχείο      

 

 


