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Θέμα: «Συγκρότηση Ομάδων  για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και   

συντήρηση των  πληροφοριακών  συστημάτων  α. e-εγγραφές, β. e-doatap και γ. GIS- based 

«Χωροταξικό» του Υ.ΠΑΙ.Θ.» 

 
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρ. 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 ( Α΄ 98). 

2. Τον ν. 3528/2007 (Α΄26) με θέμα: «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης δημοσίων πολιτικών 
διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον ν. 3861/2010 (Α΄112) με θέμα: «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (Α΄184) για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση. 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1 του Ν. 4473/2017 (Α΄ 78), όπως προστέθηκαν στις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4440/2016 (Α΄ 224). 
6. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7. Τα π.δ. 81/2019 (Α΄119), π.δ. 83/2019 (Α΄121),  π.δ. 84/2019 (Α΄123) και π.δ. 2/2021 (Α΄2).  
8. Την με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Β΄ 2005) Υ.Α.  με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, 

φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την με αρ. 21335/Α7/24-02-2021 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΨΝΛΣ46ΜΤΛΗ-ΚΔΠ) Υ.Α. με θέμα: «Συγκρότηση 
Ομάδων  για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση των πληροφοριακών  
συστημάτων  α. e-εγγραφές , β. e-doatap και γ. GIS- based «Χωροταξικό» του Υ.ΠΑΙ.Θ.» 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β’-ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
----- 

 
Ταχ. Δ/νση        :  Ανδρέα Παπανδρέου 37   
Τ.Κ. -  Πόλη       :  15180 – Μαρούσι 
Πληροφορίες   :  Σ. Χαραμούσου 
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                               pkanellopoulou@minedu.gov.gr 
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Να διατηρηθεί μέχρι        :  
Βαθμός Ασφαλείας           : 
Βαθμός Προτεραιότητας  :  ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
 
Μαρούσι,  18-04-2022 
Αρ. Πρωτ.:  45155/ Α7 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
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10. Την με αρ. 58980/ΓΔ1/26.05.2021 (ΑΔΑ: 6Τ7446ΜΤΛΗ-2ΞΑ) εγκύκλιο με θέμα: «Πρόσκληση 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής 
(ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων 
Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022». 

11. Την με αρ. 74092/Γ2/23-06-2021 Υ.Α. με θέμα «Ανανέωση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας για το σχολικό 
έτος 2021- 2022». 

12.   Την με αρ. 82739/Ε2/09-07-2021 Υ.Α. με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και   
  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και  
  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022». 

13. Την με αρ. 163091/Α7/14-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΩΗ46ΜΤΛΗ-7ΘΤ) Υ.Α. με θέμα «Συγκρότηση και 
ορισμός μελών Ομάδας για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών 
λογισμικού της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του 
ΥΠΑΙΘ» 

14.  Την ανάγκη διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των εσωτερικών και εξωτερικών  
      φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς όφελος του πολίτη. 
15.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του  
       κρατικού προϋπολογισμού. 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

Συγκροτούμε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: 

 

Α.  ομάδα για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού 

συστήματος «e-εγγραφές» για τις εγγραφές, ανανεώσεις εγγραφών και μετεγγραφές 

μαθητών/-τριών σε ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2022-2023. 

1. Περιγραφή του Πληροφοριακού Συστήματος «e-εγγραφές» 

Το σύστημα αυτό αποτελείται από την G2C (Government to Citizens) εφαρμογή για την 

εγγραφή, ανανέωση εγγραφών και μετεγγραφών μαθητών/-τριών σε δημόσια ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και 

Π.ΕΠΑ.Λ., και τις G2G (Government to Government) εφαρμογές α. για τη χωροταξική κατανομή 

των μαθητών/τριών από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΓΕ.Λ. και β. για την 

κατανομή σε ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. από την Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.. με αποτέλεσμα την έγκαιρη 

δημιουργία τμημάτων στις σχολικές μονάδες όλης της επικράτειας και κατ’ επέκτασιν της 

πρόβλεψης των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό και των αναγκών σε βιβλία.  

 

2. Αντικείμενο της Ομάδας 

Το αντικείμενο της ομάδας περιλαμβάνει: τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση 

του ως άνω αναφερόμενου πληροφοριακού συστήματος, τη δημιουργία και διασύνδεση 

υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα, όπως το πληροφοριακό σύστημα myschool 

και τις υπηρεσίες ταυτοποίησης της ΓΓΠΣΔΔ και της ΑΑΔΕ μέσω TAXISNET, το τεστ αντοχής και 

αξιοπιστίας της εφαρμογής, την παρακολούθηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των υπηρεσιών 

που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα, τη δημιουργία και συντήρηση δοκιμαστικού 

περιβάλλοντος της εφαρμογής, την ενημέρωση του αποθετηρίου με τον κώδικα των εφαρμογών 

και τήρηση των διαφορετικών εκδόσεών τους, τη λήψη ασφαλών αντιγράφων των δεδομένων και 
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επανάκτηση εφαρμογών, την αποσφαλμάτωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 

εφαρμογής σε δοκιμαστικό περιβάλλον, τη συγγραφή οδηγών χρήσης, καθώς και τη συνεργασία 

με τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης. 

  Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου  θα χρησιμοποιείται ευέλικτη μεθοδολογία 

που θα δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να προσαρμόζει κατάλληλα τη διαδικασία ανάπτυξης με 

τη συμμετοχή των υπεύθυνων προγραμματιστών και των βασικών χρηστών των εφαρμογών, σε 

συνδυασμό με τη χρήση συστήματος διαχείρισης εργασιών και συνεργατικών εργαλείων. Ως 

αποθετήριο του κώδικα για τη συνεργασία των μελών ορίζεται το 

https://git.minedu.gov.gr/itminedu/e-eggrafes. 

 

         

3. Ορισμός της Ομάδας 

  
         Τα μέλη της ομάδας, που θα λειτουργεί υπό τις οδηγίες του Τμήματος Β’ 

Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης, της  Διεύθυνσης 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού 

Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ., είναι οι: 

 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως συντονίστρια της λειτουργίας της εφαρμογής και 
υπεύθυνη επεξεργασίας των προδιαγραφών και τροποποιήσεων της εφαρμογής, καθώς και της 
επικοινωνίας με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου. 
 
ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως Τεχνικός Υπεύθυνος, μηχανικός λογισμικού, υπεύθυνος για την 
εφαρμογή και συγκεκριμένα: για την ψηφιακή σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση της εφαρμογής, 
για τη διαχείριση της ομάδας των προγραμματιστών του έργου,  τον συντονισμό λειτουργίας της 
εφαρμογής, για την επεξεργασία των προδιαγραφών και τροποποιήσεων της εφαρμογής. 
 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως μέλος και αναλυτής/προγραμματιστής τόσο στο frontend όσο και στο 
backend της εφαρμογής. 
 
ΓΙΟΧΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, μόνιμος διοικητικός υπάλληλος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως μέλος και διαχειριστής των εξυπηρετητών του συστήματος. 
 
ΔΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος και αναλύτρια/προγραμματίστρια της εφαρμογής τόσο στο frontend 

όσο και στο backend της εφαρμογής. 

 

 

Β. ομάδα για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού 

συστήματος «e-doatap» για την υποβολή αιτήσεων αναγνώρισης τίτλων προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

 

1. Περιγραφή του Πληροφοριακού Συστήματος «e-doatap» 
 

Το σύστημα αυτό αποτελείται από την G2C (Government to Citizens) εφαρμογή, η οποία 

παρέχει στους ενδιαφερόμενους πολίτες τη δυνατότητα υποβολής αίτησης αναγνώρισης τίτλου 

της αλλοδαπής μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και δυνατότητα παρακολούθησης μέσω του 

συστήματος του σταδίου της διαδικασίας που βρίσκεται η αίτησή τους προκειμένου να 

https://git.minedu.gov.gr/itminedu/e-eggrafes
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λαμβάνουν σχόλια/ειδοποιήσεις άμεσα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο για πιθανές περαιτέρω 

ενέργειες που απαιτούνται. Η διεκπεραίωση του φακέλου του πολίτη γίνεται ηλεκτρονικά σε όλα 

τα στάδια της διαδικασίας αναγνώρισής τίτλου (δρομολόγησης, προέλεγχου, εισήγησης από 

ειδικό εισηγητή, εισήγησης από Ακαδημαϊκό σύμβουλο, έκδοσης απόφασης ισοτιμίας ή 

αντιστοιχίας, διοικητικός έλεγχος) αυτοματοποιώντας πλήρως τις εσωτερικές διαδικασίες του 

Οργανισμού με αποτέλεσμα να μειώνεται δραστικά ο χρόνο αναγνώρισης ενός πτυχίου 

αλλοδαπής. 

 
2. Αντικείμενο της Ομάδας 
 

Το αντικείμενο της ομάδας περιλαμβάνει: τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση 

του ως άνω αναφερόμενου πληροφοριακού συστήματος, την ανάπτυξη υπηρεσιών 

διαλειτουργικότητας με συστήματα όπως: οι υπηρεσίες ταυτοποίησης της ΓΓΠΣΔΔ και της ΑΑΔΕ 

μέσω TAXINET, το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης 

Τίτλων της Αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ), το σύστημα «e-diplomas» που περιλαμβάνει τη βεβαίωση 

κτήσης των πτυχίων που απονέμουν τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και τον έλεγχο 

γνησιότητας αυτών, τον προσδιορισμό των απαραίτητων προδιαγραφών και τροποποιήσεων που 

απαιτούνται ενόψει της ψηφιοποίησης του συνόλου του αρχείου του οργανισμού και της ένταξής 

του στο e-doatap, το τεστ αξιοπιστίας και αντοχής της εφαρμογής, τη λήψη αντιγράφων 

ασφαλείας της Βάσης Δεδομένων, την επικοινωνία με την DPO υπηρεσία προστασίας δεδομένων 

του Οργανισμού, την υποστήριξη χρηστών,  την παρακολούθηση και  τον έλεγχο καλής λειτουργίας 

των υπηρεσιών που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα,  την ενημέρωση του αποθετηρίου με τον 

κώδικα των εφαρμογών και τήρηση των διαφορετικών εκδόσεών τους,  την αποσφαλμάτωση, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής σε δοκιμαστικό  περιβάλλον, τη δημιουργία 

οδηγών χρήσης, καθώς και τη συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΔΟΑΤΑΠ. 

Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου  θα χρησιμοποιείται ευέλικτη μεθοδολογία που 

θα δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να προσαρμόζει κατάλληλα τη διαδικασία ανάπτυξης με τη 

συμμετοχή των υπεύθυνων προγραμματιστών και των βασικών χρηστών των εφαρμογών, σε 

συνδυασμό με τη χρήση συστήματος διαχείρισης εργασιών και συνεργατικών εργαλείων. Ως 

αποθετήριο του κώδικα για τη συνεργασία των μελών ορίζεται το 

https://git.minedu.gov.gr/itminedu/e-doatap. 

         

3. Ορισμός της Ομάδας  
 
         Τα μέλη της ομάδας, που θα λειτουργεί υπό τις οδηγίες του Τμήματος Β’ 

Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης, της  Διεύθυνσης 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού 

Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ., είναι οι: 

 
ΚΟΜΨΑΡΑ ΣΟΦΙΑ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Θεσσαλίας, ως Τεχνική Υπεύθυνη, προγραμματίστρια/αναλύτρια και υπεύθυνη για την εφαρμογή 

και συγκεκριμένα: για την ψηφιακή σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση της εφαρμογής, για τη 

διαχείριση της ομάδας των προγραμματιστών του έργου,  τον συντονισμό λειτουργίας της 

εφαρμογής, για την επεξεργασία των προδιαγραφών και τροποποιήσεων της εφαρμογής και της 

επικοινωνίας με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΔΟΑΤΑΠ. 

 

ΓΙΟΧΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, μόνιμος διοικητικός υπάλληλος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως μέλος και διαχειριστής των εξυπηρετητών του συστήματος. 

https://git.minedu.gov.gr/itminedu/e-doatap
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ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως μέλος και προγραμματιστής υπεύθυνος για το backend της 

εφαρμογής. 

 

ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως μέλος και αναλύτρια της εφαρμογής, υπεύθυνη για 

την καταγραφή των workflows και των σχετικών διαδικασιών που υλοποιεί η εφαρμογή, καθώς 

και προγραμματίστρια για το backend της εφαρμογής. 

 
 

Γ. ομάδα για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού 

συστήματος GIS- based «Χωροταξικό» για τη χωροταξική κατανομή  μαθητών/τριών 

 

1. Περιγραφή του Πληροφοριακού Συστήματος GIS- based «Χωροταξικό» 
 

Το σύστημα αυτό αποτελείται από την G2G (Government to Government)  εφαρμογή 

«Χωροταξική κατανομή μαθητών» που παρέχει αυτοματοποιημένη χωροταξική κατανομή των 

μαθητών/-τριών στις σχολικές μονάδες, την G2G εφαρμογή «Εγγραφή σε Γυμνάσιο» για τη 

διαχείριση των αιτήσεων εγγραφής στο Γυμνάσιο και την G2C (Government to Citizens) εφαρμογή 

«Αναζήτηση σχολείων» για την εύρεση σχολικών μονάδων με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα.  

 

2. Αντικείμενο της Ομάδας 
 
Το αντικείμενο της ομάδας περιλαμβάνει: τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση 

του ως άνω αναφερόμενου πληροφοριακού συστήματος, τη δημιουργία και 

διασύνδεση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με την εφαρμογή «e-εγγραφές» και το Π.Σ. myschool, 

τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας της Βάσης Δεδομένων, την επικοινωνία με την DPO υπηρεσία 

προστασίας δεδομένων του Υπουργείου, το τεστ αξιοπιστίας και αντοχής της εφαρμογής, την 

υποστήριξή χρηστών,  την παρακολούθηση και  τον έλεγχο καλής λειτουργίας των υπηρεσιών που 

παρέχει το πληροφοριακό σύστημα,  την ενημέρωση του αποθετηρίου με τον κώδικα των 

εφαρμογών και την τήρηση των διαφορετικών εκδόσεών τους,  την αποσφαλμάτωση, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής σε δοκιμαστικό  περιβάλλον, καθώς και τη 

δημιουργία οδηγών χρήσης σε μορφή βίντεο. 

Χρησιμοποιήθηκαν αρχές του  «Personal eXtreme Programming», συνεργατικό εργαλείο 

διαχείρισης έργου που υποστηρίζει την μέθοδο Kanban όπως και πλατφόρμα συνεργατικής 

επεξεργασίας αρχείων. Ως  αποθετήριο του κώδικα για τη συνεργασία των μελών ορίζεται το 

https://git.minedu.gov.gr/itminedu/GIS-Xorotaksiko . 

 

3. Ορισμός της Ομάδας 
 

Τα μέλη της ομάδας, που θα λειτουργεί υπό τις οδηγίες του Τμήματος Β’ 

Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, της Γενικής Διεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ., είναι 

οι: 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως Τεχνικός Υπεύθυνος, μηχανικός λογισμικού και 

https://git.minedu.gov.gr/itminedu/GIS-Xorotaksiko
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υπεύθυνος του συστήματος και συγκεκριμένα:  για την αρχιτεκτονική λογισμικού, το σχεδιασμό 

λογισμικού, την υλοποίηση front-end και back-end του συστήματος, τη διαχείριση των 

εξυπηρετητών του συστήματος, τη συγκέντρωση των προδιαγραφών, την παρακολούθηση της 

λειτουργίας, συντήρησης της εφαρμογής και της λήψης αντιγράφων ασφαλείας καθώς και της 

υποστήριξης των χρηστών της εφαρμογής. 

 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως συντονίστρια της λειτουργίας της εφαρμογής και 

υπεύθυνη επεξεργασίας των προδιαγραφών και τροποποιήσεων της εφαρμογής, καθώς και της 

επικοινωνίας με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου. 

 

        Την επίβλεψη του έργου και των τριών ομάδων θα έχει η κ. Σοφία Χαραμούσου, Προϊσταμένη 

του Τμήματος Β΄ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης, της  

Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, της Γενικής Διεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

Και οι τρεις εφαρμογές είναι  αναρτημένες στον  ιστότοπο του Υπουργείου και  στην ψηφιακή 

πύλη gov.gr – μέσω ανακατεύθυνσης, ενώ οι πολίτες έχουν και άμεση πρόσβαση μέσω των 

σελίδων https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/, https://e-doatap.doatap.gr/ και 

https://xorotaksiko.gis.minedu.gov.gr/ αντίστοιχα. 

        Οι ομάδες θα λειτουργούν εντός ωραρίου εργασίας και στην περίπτωση που θα λειτουργούν 

εκτός ωραρίου, θα καταβάλλεται αμοιβή σύμφωνα με τις διατάξεις για υπερωριακή εργασία.  

Η διάρκεια των εν λόγω ομάδων ορίζεται μέχρι τη λήξη του έργου τους ή/και την 

αντικατάσταση της παρούσας Απόφασης. 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση: 

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας  

2. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου 

3. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 

4. Αναφερόμενοι/ες στην Απόφαση (μέσω των υπηρεσιών τους) 

 

Εσωτερική  Διανομή: 

1. Γραφείο Υπουργού  

2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Μακρή  

3.  Γραφείο Υφυπουργού, κ. Συρίγου 

4. Γενική Γραμματεία Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής 

5. Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης  

6. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

7. Γενική Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

8. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
 

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/
https://e-doatap.doatap.gr/
https://xorotaksiko.gis.minedu.gov.gr/
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