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Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Έργου  

Στόχος: Να υποστηριχθεί το Έργο Διαχειριστικά 

•Επιστημονικό Προσωπικό Έργου 
•Ομάδα Στόχου Έργου 
•Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός 
•Σεμινάρια 
•Αναφορές 
•Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 

Κύριες Ενότητες – Λειτουργίες (σε Web περιβάλλον) 

Ελεγχόμενη Πρόσβαση μέσω User Name και Password 



Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Έργου  

Στοιχεία για τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας του Έργου 
(Βιογραφικό σημείωμα για κάθε ένα από τα στελέχη, δυνατότητα 
εξαγωγής του συνολικού καταλόγου σε αυτοτελές αρχείο και 
δυνατότητα εκτύπωσής του). 

Κατάλογος των στελεχών που είχαν προβλεφθεί για τις ανάγκες 
του έργου ανά ρόλο (Προεδρεύων, Αναπληρωτής Προεδρεύοντος, 
Εθνικός Αντιπρόσωπος, μέλος Ομάδας Στήριξης, μέλος Κλιμακίου 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων) με δυνατότητα εξαγωγής των στοιχείων σε 
αυτοτελές αρχείο, καθώς και δυνατότητα εκτύπωσης. 

Μεταξύ των άλλων υποστηρίζονται: 



Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Έργου  

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός του έργου (προβλεπόμενοι τίτλοι σεμιναρίων, οι 
Θεματικές ενότητες ανά σεμινάριο, οι διδάσκοντες ανά Θεματική ενότητα και 
σεμινάριο, οι συμμετέχοντες ανά σεμινάριο με δυνατότητα καταχώρησης τυχόν 
απουσιών, το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε και διατέθηκε ανά 
διδάσκοντα και σεμινάριο,  δυνατότητα καταχώρησης των αξιολογήσεων κάθε 
σεμιναρίου από πλευράς επιμορφούμενων). 

Έκδοση διοικητικών εγγράφων αναγκαίων για την υλοποίηση των σεμιναρίων: 
• Κατάσταση επιμορφούμενων, 
• Κατάσταση των εισηγητών, 
• Το υπόδειγμα δήλωσης συμμετοχής για το σεμινάριο  
• Το υπόδειγμα του εντύπου αξιολόγησης για το σεμινάριο 
• Το σχέδιο της απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την 

μετακίνηση και συμμετοχή εισηγητών για το σεμινάριο. 

Μεταξύ των άλλων υποστηρίζονται: 



Δικτυακός Τόπος Έργου 

Ο Ιστότοπος είναι διαρθρωμένος στις ακόλουθες 
ενότητες: 
 
• Επιχειρησιακό σχέδιο του Έργου, 
• Πορεία υλοποίησης του Έργου, 
• Ομάδα Έργου, 
• Εκπαιδευτικό Υλικό Έργου, και 
• Σύνδεσμος άμεσης πρόσβασης στο Πληροφοριακό 

Σύστημα του έργου 



Δικτυακός Τόπος Έργου 

Από την έναρξη λειτουργίας του Ιστοτόπου μέχρι τέλος 
Οκτωβρίου 2012 υπήρξαν 3.130* επισκέψεις συνολικά.  

* Μετρώνται οι επισκέψεις που καταγράφηκαν 
μέσω του site του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ο πραγματικός 
αριθμός επισκεψιμότητας ενδεχομένως να είναι 
μεγαλύτερος, δεδομένου ότι στο σύστημα 
καταγραφής δεν περιλαμβάνονται οι απ’ ευθείας 
επισκέψεις (πληκτρολόγηση απευθείας της 
διεύθυνσης ή χρήση της από favorites). 

http://www.ekdd.gr/CYPRUS
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Ηλίας Πεχλιβανίδης, Προϊστάμενος Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 


