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           25 Απριλίου 2009 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΑΝΟΙΞΗ/ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 

 
 

1. Τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής για τη χρονική φάση 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 προσφέρονται µόνο για ∆ΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ 
εκπαιδευτικούς ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ/ΠΡΟ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ (µόνιµους, συµβασιούχους, 
αντικαταστάτες). 

 
2. Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί ∆ΕΝ µπορούν να υποβάλουν αίτηση για 

παρακολούθηση των προγραµµάτων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα έχουν την 
ευκαιρία, µετά το διορισµό τους, να παρακολουθήσουν τα νέα προγράµµατα που 
θα προσφέρονται από το τέλος του 2009 µέχρι το 2013. 

 
3. Λόγω των διακοπών του Πάσχα θα δοθεί ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για 

παρακολούθηση ή/και διδασκαλία µέχρι τις 29/04/2009. Υπενθυµίζουµε ότι η 
υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.pi-
eggrafes.ac.cy  

 
Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δήλωσαν σε οµάδα που ∆ΕΝ θα δηµιουργηθεί θα 
ενηµερωθούν µε ηλεκτρονικό µήνυµα και θα µπορούν να υποβάλουν αίτηση σε 
άλλη οµάδα µε διαθέσιµες θέσεις από τις 30/04/2009 µέχρι τις 03/05/2009. 

 
4. Λόγω της παράτασης των εγγραφών η έναρξη των Προγραµµάτων θα γίνει µία         

εβδοµάδα ΑΡΓΟΤΕΡΑ από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στη σχετική 
εγκύκλιο προκήρυξης των µαθηµάτων (Αρ. Φακ. 7.7.09.7.10, Ηµερ. 07/05/2009). 
Η έναρξη των προγραµµάτων για τα Εξειδικευµένα Σεµινάρια σε Θέµατα 
Πληροφορικής θα γίνει σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο. 

 
5. Λόγω της παράτασης των εγγραφών η προγραµµατισµένη υποχρεωτική 

συνάντηση των εκπαιδευτών που θα διδάξουν στα Προγράµµατα Επιµόρφωσης 
για ενηµέρωση στο νέο σύστηµα διαχείρισης θα πραγµατοποιηθεί αντί στις 
30/04/2009 στις 07/05/2009 (16.00 – 18.00) στο ΠΙ στα Λατσιά. 



 
6. Για να υποβάλετε αίτηση παρακολούθησης χρειάζεται να κάνετε Εγγραφή και 

µετά Είσοδο στο σύστηµα. Από το Μενού στα αριστερά της σελίδας να επιλέξετε 
«Αιτήσεις Παρακολούθησης»  και µετά «Υποβολή Νέας Αίτησης». Στη συνέχεια 
επιλέξτε Βαθµίδα και Πρόγραµµα και περιµένετε για να δείτε τις επιλογές που 
υπάρχουν για το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Αφού επιλέξετε Πρόγραµµα πατήστε 
«Αποθήκευση».  

 
7. Για να υποβάλετε αίτηση διδασκαλίας χρειάζεται να κάνετε Εγγραφή και µετά 

Είσοδο στο σύστηµα. Από το Μενού στα αριστερά της σελίδας να επιλέξετε 
«∆ιαχείριση Αιτήσεων ∆ιδασκαλίας»  και µετά «Υποβολή Νέας Αίτησης». Στη 
συνέχεια επιλέξτε Πρόγραµµα ή Προγράµµατα που θέλετε να διδάξετε, µέρες και 
επαρχίες. Αφού τελειώσετε πατήστε «Αποθήκευση».  

 
 

 
ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ 
«ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ» 


