
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

(https://invoices-schools.espa.minedu.gov.gr) 

Εισαγωγή 

Η πλατφόρμα INVOICES-SCHOOLS είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://invoices-

schools.espa.minedu.gov.gr και δημιουργήθηκε με στόχο τη διακίνηση παραστατικών από τις 

Σχολικές Μονάδες προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τη διαχείρισή τους από τη Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης. Οι κύριοι χρήστες, που έχουν διαρκή αλληλεπίδραση με το σύστημα (INVOICES-

SCHOOLS), είναι η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και η Σχολική Μονάδα. 

Οι χρήστες των σχολικών μονάδων θα πρέπει να διαβάσουν τον παρόντα οδηγό προκειμένου 
να κατανοήσουν τον τρόπο χρήσης του συστήματος. Εάν απαιτηθούν περαιτέρω οδηγίες 
μπορούν να δοθούν ατομικά. 

ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Πρόκειται για τον χρήστη της Σχολικής Μονάδας, ο οποίος εκτελεί τις λειτουργίες: 

1) Έχει πρόσβαση στις ανακοινώσεις

2) Αναρτά παραστατικά στις θέσεις που είναι διαθέσιμες

3) Μπορεί να δει τα παραστατικά που έχει ανεβάσει

4) Καταχωρεί στοιχεία στις φόρμες συλλογής στοιχείων

5) «Κατεβάζει» το απουσιολόγιο/παρουσιολόγιο σε μηνιαία βάση
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Οδηγίες για τις βασικές λειτουργίες: 

1) Επισκόπηση ανακοινώσεων

Από την καρτέλα «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», που είναι και η αρχική καρτέλα, η Σχολική Μονάδα έχει 

πρόσβαση στις ανακοινώσεις που αναρτά η Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 



2) Ανάρτηση παραστατικών

Από την καρτέλα «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ» επιλέξτε 

• «ΕΙΔΟΣ» παραστατικού,

• «ΕΤΟΣ»,

• «ΜΗΝΑ»

• «ΠΡΑΞΗ»

και στη συνέχεια επιλέξτε το νέο αρχείο (pdf) που θα αναρτήσετε, πατώντας το κουμπί 

«ΕΠΙΛΟΓΗ». Σε κάθε θέση ανάρτησης είναι δυνατόν να αναρτηθούν περισσότερα από ένα 

αρχεία. 

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση για ανάρτηση παραστατικών σημαίνει ότι δεν έχει γίνει η 

αντίστοιχη συσχέτιση από τον χρήστη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  



3) Επισκόπηση παραστατικών

Από την καρτέλα «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ», επιλέξτε 

• «ΕΙΔΟΣ» παραστατικού

• «ΕΤΟΣ»

• «ΜΗΝΑ»

 Ο χρήστης μπορεί να δει τα παραστατικά που έχει ανεβάσει σε κάθε Πράξη. 

Υπάρχουν 3 καταστάσεις για τα παραστατικά: 

1) κόκκινο χρώμα: δεν έχει αναρτηθεί παραστατικό

2) πορτοκαλί χρώμα: έχει αναρτηθεί παραστατικό που ακόμα δεν έχει ελεγχθεί

3) πράσινο χρώμα: το παραστατικό που έχει αναρτηθεί από τη Σχολική Μονάδα είναι

ελεγμένο, χωρίς εκκρεμότητες



4) Καταχώρηση στοιχείων που ζητούνται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Από την καρτέλα «ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», επιλέξτε το «ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» από τη 

διαθέσιμη λίστα και καταχωρήστε τις απαντήσεις σας. Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε 

τις απαντήσεις που έχετε καταχωρήσει. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα βλέπει μόνο την 

τελευταία απάντηση που δώσατε. 



5) Απουσιολόγια

Στην καρτέλα «ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ» οι χρήστες της πλατφόρμας κάθε Σχολείου θα μπορούν, αφού 

επιλέξουν τον «ΜΗΝΑ»  που τους ενδιαφέρει, να κατεβάσουν σε μορφή .xlsx (Excel) το 

Απουσιολόγιο/Παρουσιολόγιο για συμπλήρωση. Στην συνέχεια και αφού συμπληρωθεί το 

αρχείο, οι χρήστες το μετατρέπουν σε αρχείο .pdf για να το αναρτήσουν στην καρτέλα 

«ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ»   

Η λήψη θα είναι ανενεργή για τις Σχολικές Μονάδες στις οποίες δεν έχουν τοποθετηθεί 

εκπαιδευτικοί των συγκεκριμένων πράξεων. 

Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η λήψη για κάποια Πράξη, θα πρέπει να επικοινωνήσετε 

με την Διεύθυνση Εκπαίδευσης προκειμένου να συνδέσει τη σχολική σας μονάδα με τη 

συγκεκριμένη Πράξη 



Οι Διευθυντές – Προϊστάμενοι των Σχολικών Μονάδων θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον 

Διαχειριστή του συστήματος στο email: plirof@dipe.xan.sch.gr για να τους αποσταλούν το 

Όνομα Χρήστη και ο Κωδικός πρόσβασης στο σύστημα. 

Για ερωτήσεις - διευκρινήσεις επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή του συστήματος. 

Μπαζίνας Ευάγγελος 

plirof@dipe.xan.sch.gr 

25413-50382 

Τμήμα Δ’ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών  
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