
Πλατφόρμα ανάρτησης παραστατικών Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 & ΠΔΕ Σχολικών 

Μονάδων 

Συνοπτικός Οδηγός 

Η διεύθυνση της πλατφόρμας είναι η ακόλουθη: 

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

πηγαίνετε στη αρχική σελίδα που θα σας ζητάει τα στοιχεία σύνδεσης (κωδικό και όνομα χρήστη) 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Αφού συνδεθείτε, η πρώτη επιλογή που βλέπετε στη πλατφόρμα είναι ¨ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ¨. Εδώ θα βλέπετε όλες τις 

ανακοινώσεις τις διεύθυνσης που αφορούν το σχολείο σας. Οι ανακοινώσεις είναι ταξινομημένες ημερολογιακά και συνεπώς 

οι πιο πρόσφατες θα είναι και πιο πάνω στην οθόνη. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν στο σημείο αυτό. 

 

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


ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

Στη επιλογή ¨ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ¨, μπορείτε αφού επιλέξετε ΜΗΝΑ, να κατεβάσετε για κάθε πράξη τα αντίστοιχα απουσιολόγια 

που θα πρέπει να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε, ώστε να τα ανεβάσετε στην πλατφόρμα. 

 

Εναλλακτικά μπορείτε να τα κατεβάσετε και από την ιστοσελίδα της διεύθυνσης, στην ενότητα ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Η κύρια δουλειά γίνεται στην επόμενη επιλογή, στην ¨ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ¨. 

Επιλέγετε διαδοχικά: ΕΙΔΟΣ (ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΔΕΙΕΣ ή ΑΠΕΡΓΙΕΣ)  ΕΤΟΣ  ΜΗΝΑ  ΠΡΑΞΗ και στον πίνακα που εμφανίζεται 

κάνετε κλικ στο κουμπί επιλογή 

Σημ.1: Στις πράξεις βλέπετε μόνο τις πράξεις που υλοποιούνται στο σχολείο σας 

Σημ.2: Η διαδικασία είναι ίδια και για τα τρία είδη παραστατικών (απουσιολόγια / παρουσιολόγια, άδειες και απεργίες)  

 

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, επιλέγετε το συμπληρωμένο χειρόγραφα και σκαναρισμένο αρχείο pdf που περιέχει το ή 

τα απουσιολόγια που θέλετε να ανεβάσετε και πατάτε άνοιγμα. 

http://dipe.ioa.sch.gr/index.php/2014-04-03-09-44-47


 

Όταν ολοκληρωθεί το ανέβασμα, στο πίνακα πλέον βλέπουμε το όνομα του αρχείου που έχουμε ανεβάσει 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Στην επιλογή, στην ¨ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ¨ ελέγχουμε την πρόοδο της διαδικασίας ανάρτησης και ελέγχου των 

παραστατικών. Εμφανίζονται όλα όσα έχουμε αναρτήσει για κάθε πράξη επιλέγοντας ΕΙΔΟΣ (ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΔΕΙΕΣ ή 

ΑΠΕΡΓΙΕΣ)  ΕΤΟΣ  ΜΗΝΑ 

 



Με πράσινο χρώμα εμφανίζονται όσα παραστατικά έχουν ελεγχθεί από τη Διεύθυνση και είναι σωστά, ενώ με πορτοκαλί όσα ο 

έλεγχος τους είναι σε εκκρεμότητα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν κάποιο παραστατικό, αφού ελεγχθεί, χρειάζεται διόρθωση, δε θα εμφανίζεται στο πίνακα και θα έρθει μήνυμα 

στο e-mail του σχολείου με τις προτεινόμενες αλλαγές ή διορθώσεις. 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 

Στην επιλογή ¨ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ¨ τέλος, μπορούμε να αλλάξουμε τον κωδικό που χρησιμοποιούμε για να συνδεθούμε στην 

πλατφόρμα, απλά πληκτρολογώντας το νέο κωδικό και πατώντας ¨Υποβολη¨.  

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Αφού πληκτρολογήσετε την 1
η
 φορά τη διεύθυνση μπορείτε, για τη δική σας ευκολία, να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη μόνο 

στο πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε (Mozilla Firefox ή Google Chrome) ώστε να μη χρειάζεται να πληκτρολογείτε τη 

διεύθυνση εκ νέου κάθε φορά.  

Η παρακάτω διαδικασία είναι προαιρετική, γίνεται μια μόνο φορά και μόνο στο πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε 

Σε Mozilla Firefox 

Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl+D 

 

Στη γραμμή εργαλείων επιλέξτε: Προβολή  Γραμμές Εργαλείων  Γραμμή Σελιδοδεικτών (Αν δεν εμφανίζεται η γραμμή 

εργαλείων πατήστε μια φορά το πλήκτρο Alt) 

 

Έχοντας ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω μπορείτε πλέον κάθε φορά να μπαίνετε στην πλατφόρμα κάνοντας κλικ στο 

σελιδοδείκτη  

 



Σε Google Chrome 

Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl+D 

 

Κάντε κλικ στις 3 τελίτσες στο άνω δεξί άκρο του παραθύρου και επιλέξτε Ρυθμίσεις 

 

Στο παράθυρο που θα ανοίξει, πηγαίνετε στη επιλογή Εμφάνιση και κάντε κλικ στην κουκίδα που είναι δίπλα στην επιλογή 

Εμφάνιση γραμμής σελιδοδεικτών ώστε να γίνει ενεργή (μπλε) 

 

Έχοντας ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω μπορείτε πλέον κάθε φορά να μπαίνετε στην πλατφόρμα κάνοντας κλικ στο 

σελιδοδείκτη  

 


