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11    ΕΕιισσααγγωωγγήή  

 

 

Η υπηρεσί α eApousies σχεδία στηκε καί υλοποίη θηκε με στο χο την απλου στευση της 

δίαδίκασί α καταγραφη ς τών ώρίαί ών απουσίώ ν καί την αυτοματοποί ηση της είσαγώγη ς τους 

στο κεντρίκο  πληροφορίακο  συ στημα mySchool. Αποτελεί ταί απο  δυ ο κυ ρία με ρη. Την 

εφαρμογη  Android που χρησίμοποίεί ταί γία την απλη  καταγραφη  τών απουσίώ ν, 

προσομοίώ νοντας την χείρο γραφη δίαδίκασί α καί την εφαρμογη  δίαχεί ρίσης η οποί α 

χρησίμοποίεί ταί απο  τον δίευθυντη  η /καί απο  τον ορίζο μενο δίαχείρίστη  της εφαρμογη ς. 

Ο συγκεκρίμε νος οδηγο ς αφορα  στα σχολεί α της δευτεροβα θμίας εκπαί δευσης. Η ομα δα 

σχεδί ασης, υλοποί ησης καί υποστη ρίξης της εφαρμογη ς αποτελεί ταί απο  τους Παταρί δη 

Γεώ ργίο (Project manager / Systems administrator),  Λε ών Προκο πη (Mobile App Engineer) καί 

Βελε ντζα Αλε ξανδρο (Full Stack Web Developer).  

Η εφαρμογη  χορηγεί ταί με α δεία Creative Commons Αναφορα  Δημίουργου -Μη 

Εμπορίκη  Χρη ση-Όχί Παρα γώγα Έργα 4.0 Δίεθνε ς απο  τους ίστο τοπους 

http://eapousies.sch.gr. Η υποστη ρίξη της εφαρμογη ς γί νεταί με σώ της σελί δας 

http://eapousies.sch.gr καθώ ς καί στο email eapousies@sch.gr.  
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2.1 Εγγραφή νέου χρήστη και αρχικοποίηση της εφαρμογής 

 

2.1.1 Εγγραφή λογαριασμού διαχειριστή 

 

Όταν θα επίσκεφτεί τε την εφαρμογη  θα σας ζητηθεί  να είσε λθετε με το λογαρίασμο  σας. 
Επείδη  κατα  την πρώ τη σας επί σκεψη δεν ε χετε, επίλε γετε «Εγγραφή» στο πα νώ δεξί  με ρος της 
οθο νης.  

 

Στη φο ρμα που εμφανί ζεταί, συμπληρώ νετε ο λα τα πεδί α καί πατα τε το κουμπί  
«Εγγραφή». Αν η εγγραφη  εί ναί επίτυχημε νη θα είσε λθετε αυτο ματα καί θα εμφανίστεί  η οθο νη 
dashboard. 

 

Σημειώστε το email και τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε στην εγγραφή για να 

εισέρχεστε στην εφαρμογή από εδώ και στο εξής. 
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Στη συνε χεία, επίλε ξτε «Ρυθμίσεις», ορί στε το «Να επιτρέπονται οι εγγραφές;» σε 
«Όχι» καί επίλε ξτε «Αποθήκευση». Με αυτο  τον τρο πο δεν θα μπορεί  να εγγραφεί  α λλος 
δίαχείρίστη ς στην εφαρμογη  (εκτο ς αν αλλα ξετε ξανα  τη σχετίκη  ρυ θμίση).  

 

Κα νοντας κλίκ στο ο νομα  σας, πα νώ δεξία , μπορεί τε να μεταβεί τε ξανα  στίς «Ρυθμίσεις» 

η  να κα νετε ε ξοδο απο  την εφαρμογη . 
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2.2 Μαζική εισαγωγή μαθητών από το myschool 

Μπορου με να είσα γουμε την πλη ρη είκο να του σχολεί ου (μαθητε ς αντίστοίχίσμε νους σε 

τμη ματα) απλα  εξα γώντας ε να αρχεί ο απο  το myschool καί είσα γώντα ς το στην εφαρμογη . 

2.2.1 Εξαγωγή από το myschool 

Αφου  είσε λθουμε στο myschool επίλε γουμε «ΑΝΑΦΟΡΕΣ» πα νώ δεξία . Στη συνε χεία 

επίλε γουμε «Αναφορές μαθητών» -> «Γενικές καταστάσεις» -> «Γενικά στοιχεία μαθητών». 

 

Στη σελί δα που ανοί γεί βεβαίώνο μαστε ο τί στο «Επίλεγμε νη προβολη » εί ναί επίλεγμε νο 

το «* Η προκαθορισμένη προβολή» καί στην «Ομαδοποί ηση» επίλε γουμε «Τμήμα» καί πατα με 

«Προεπισκόπηση» 

 

Στη νε α σελί δα πα νώ δεξία  εί ναί προεπίλεγμε νη η εξαγώγη  σε “PDF”. Κα νουμε κλί κ πα νώ του καί 

επίλε γουμε «Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (csv)». Στη συνε χεία επίλε γουμε τη δίσκε τα 

αποθη κευσης καί αποθηκευ ουμε το εξαγο μενο αρχεί ο σε φα κελο που ε χουμε ευ κολη προ σβαση. 

1 

2 

1 
2 

3 
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2.2.2 Εισαγωγή του αρχείου στην εφαρμογή 

Επίλε γουμε το όνομά μας πα νώ δεξία  καί κα νουμε κλίκ στο «dashboard». Στη συνε χεία 

επίλε γουμε «Μαζική εισαγωγή όλων των μαθητών του σχολείου». 

Εδώ  επίλε γουμε το αρχεί ο που αποθηκευ σαμε απο  το myschool, πατα με «Άνοίγμα» καί 

τε λος «Είσαγώγη ». 

 

1 

2 

3 

1 

2 
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Με αυτο  τον τρο πο θα είσαχθου ν ο λοί οί μαθητε ς του σχολεί ου, θα δημίουργηθου ν 

αυτο ματα τα τμη ματα καί οί τα ξείς καί θα αντίστοίχηθου ν οί μαθητε ς σε αυτα  ακρίβώ ς ο πώς 

εί ναί καί στο myschool. 

 

2.3 Τάξεις, τμήματα και μαθητές 

Σημείωση: Αν ακολουθήσατε την παραπάνω διαδικασία μαζικής εισαγωγής δεν 
χρειάζεται να δημιουργήσετε μεμονωμένα τις τάξεις τα τμήματα και τους μαθητές, 
μπορείτε να παραλείψετε αυτό το κομμάτι της τεκμηρίωσης. 

Αφου  δημίουργη σετε το λογαρίασμο  του δίαχείρίστη , θα πρε πεί να είσα γετε τα δεδομε να 

του σχολεί ου στην εφαρμογη , δηλαδη  τίς τα ξείς, τα τμη ματα καί τους μαθητε ς. 

 

2.3.1 Τάξεις 

 

Αν θε λετε να δημίουργη σετε νε α τα ξη επίλε γετε «Τάξεις» απο  το κεντρίκο  μενου  καί 
«Δημιουργία νέας τάξης». 
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Συμπληρώ νετε το ο νομα της τα ξης καί πατα τε «Δημιουργία». 

 

 

2.3.2 Τμήματα 

Αφου  καταχώρη σετε ο λες τίς τα ξείς, επίλε γετε «Τμήματα» απο  το κεντρίκο  μενου  καί 
πατα τε «Δημιουργία νέου τμήματος». 

 

Στη φο ρμα ορί ζετε την τάξη που ανη κεί το συγκεκρίμε νο τμη μα, το όνομά του καί 
προαίρετίκα  το αρχείο .csv με τους μαθητε ς του τμη ματος που έχετε εξάγει από το mychool. 

 

Θα δεί τε ο τί δημίουργη θηκε το τμη μα καί ε χουν είσαχθεί  σε αυτο  οί μαθητε ς που υπη ρχαν 
στο αρχεί ο. 
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Σε περί πτώση που δημίουργη σετε ε να τμη μα καί δεν είσα γετε τους μαθητε ς απο  την αρχη , 
μπορεί τε να το κα νετε εκ τών υστε ρών επίλε γοντας απο  τη λί στα το «Μαζική εισαγωγή 
μαθητών» (η  το «Επεξεργασία» ο που μπορεί τε να αλλα ξετε καί το ο νομα του τμη ματος). 

 

Σημείωση: Αν εισάγετε με .csv μαθητές που ήδη υπάρχουν στο ίδιο ή σε άλλο τμήμα, αυτοί 

δεν θα περαστούν δεύτερη φορά. Θα περαστούν μόνο όσοι δεν υπάρχουν στο σύστημα και θα γίνει 

για όλους η αντιστοίχιση στο νέο τμήμα. 

Κα νοντας κλίκ στο ο νομα κα ποίου τμη ματος. Θα μεταβεί τε στην είκο να του τμη ματος, 
ο που βλε πετε τους μαθητε ς που ανη κουν σε αυτο  αλλα  καί το ίστορίκο  τών απουσίώ ν γία το 
συγκεκρίμε νο τμη μα (ανα  ημε ρα). 
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2.3.3 Μαθητές 

Γία να δεί τε συνολίκα , ο λους τους μαθητε ς του σχολεί ου, επίλε γετε «Μαθητές» απο  το 
κεντρίκο  μενου . 

 

Σε αυτη  την οθο νη βλε πετε αλφαβητίκα  ο λους τους μαθητε ς μαζί  με τον Αρ. μητρώ ου 
τους, το ο νομα πατρο ς καί τα τμη ματα που ανη κουν. Οί μαθητε ς εμφανί ζονταί ανα  10 καί 
μπορεί τε να δεί τε περίσσο τερους κα νοντας κλίκ στον αρίθμο  σελί δας, κα τώ αρίστερα . 
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Επί σης ε χετε τη δυνατο τητα να κα νετε αναζη τηση δίνοντας μέρος του Αρ. μητρώου ή του 
Επωνύμου, ή του ονόματος και να επιλέξετε «Εύρεση». Αν θε λετε, μπορεί τε να περίορί σετε την 
αναζη τηση σε συγκεκρίμε νη τα ξη η  τμη μα. 

 

Γία να επίστρε ψετε στη γενίκη  λί στα, επίλε γετε «Καθαρισμός φίλτρων και κριτηρίων 
αναζήτησης». 

Κα νοντας κλίκ πα νώ στο ονοματεπώ νυμο του μαθητη , θα μεταβεί τε στην καρτε λα του 
καί θα δεί τε τυχο ν απουσί ες που ε χεί. Μπορεί τε ακο μα να επίλε ξετε «Προσθη κη νε ου μαθητη », 
«Μαζίκη  είσαγώγη », «Επεξεργασί α» η  «Δίαγραφη » γία να δίαχείρίστεί τε τους μαθητε ς του 
σχολεί ου σας.  
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2.4 Απουσίες 

 

Οί απουσί ες θα πρε πεί να καταχώρου νταί με σώ της mobile εφαρμογη ς android, στο τε λος 
της ώ ρας του κα θε μαθη ματος κατ’ αντίστοίχί α του ε ντυπου απουσίολογί ου. Ωστο σο στο 
δίαχείρίστίκο  περίβα λλον ε χετε δυνατο τητες δίαχεί ρίσης αυτώ ν, ώ στε να μπορεί τε να 
δίορθώ σετε τυχο ν λα θη η  παραλεί ψείς. 

Επίλε γοντας «Απουσίες» απο  το κεντρίκο  μενου , θα δεί τε συνοπτίκα  τίς απουσί ες γία τη 
σημερίνη  ημε ρα. Γία κα θε τμη μα βλε πετε ποίες απουσί ες ε χουν γί νεί αλλα  καί ποίες ώ ρες ε χουν 
υπογραφεί  απο  τους καθηγητε ς (ε χεί γί νεί δηλαδη  καταχώ ρηση απουσίώ ν γία αυτε ς τίς ώ ρες). 
Στο κα τώ με ρος, εμφανί ζονταί ανα  τα ξη ο αρίθμο ς τών μαθητώ ν που ε λείπε ολο κληρη την ημε ρα 
(αν ε νας μαθητη ς εί χε ε στώ καί μί α παρουσί α δεν προσμετρα ταί στο α θροίσμα). 

Μπορεί τε να επίλε ξετε α λλη ημερομηνί α γία να δεί τε την είκο να τών απουσίώ ν εκεί νης της 
ημε ρας καί να πατη σετε «Εύρεση» γία να μεταβεί τε σε αυτη . 

 

Πατώ ντας «Προσθήκη απουσιών» πα νώ δεξία , θα μεταβεί τε στη σχετίκη  οθο νη ο που 
θα πρε πεί να επίλε ξετε ημερομηνία, τμήμα και διδακτική ώρα καί να πατη σετε 
«Επεξεργασία» γία να προσθε σετε απουσί ες. 
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Εναλλακτίκα  μπορεί τε να επίλε ξετε «Επεξεργασία απουσιών» δί πλα σε κα ποίο τμη μα, 
οπο τε καί θα χρείαστεί  να επίλε ξετε μο νο τη δίδακτίκη  ώ ρα. 

 

 

Στη φο ρμα που εμφανί ζεταί, επίλε γετε τους μαθητε ς που απουσί αζαν απο  τη λί στα, 
είσα γετε το ο νομα του Καθηγητη  γία τη συγκεκρίμε νη ώ ρα καί επίλε γετε «Αποθη κευση 
απουσίώ ν». 
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Απο  την κεντρίκη  οθο νη τών απουσίώ ν, αν κα νετε κλίκ στο ο νομα κα ποίου μαθητη , 
μπορεί τε να επεξεργαστεί τε τίς απουσί ες του μαθητη  γία αυτη  την ημε ρα γία ο λες τίς δίδακτίκε ς 
ώ ρες που ε χουν υπογραφεί . 

 

 

 

2.4.1 Εξαγωγή απουσιών για εισαγωγή στο myschool. 

Απο  την οθο νη τών απουσίώ ν, επίλε γετε «Εμφάνιση/Εξαγωγή απουσιών» ο που 
μπορεί τε να δεί τε τίς απουσί ες γία το δία στημα που ε χεί ορίστεί . 
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Εξορίσμου  επίλε γονταί οί τελευταί ες 7 ημε ρες αλλα  μπορεί τε να επίλε ξετε δίαφορετίκο  
ευ ρος ημερομηνίώ ν καί να πατη σετε «Εμφάνιση». 

 

 

Πατώ ντας «Εξαγωγή σε excel» θα εξαχθου ν οί απουσί ες που βλε πετε σε αρχεί ο excel, 
κατα λληλα δίαμορφώμε νο, γία να το είσα γετε στο myschool. 
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2.4.2 Εισαγωγή απουσιών στο myschool (από αρχείο) 

Αφου  αποθηκεύσετε το αρχεί ο, μπορεί τε να το εισάγετε στο myschool με τους 
κώδίκου ς του σχολεί ου ώστε να καταχωρηθούν οι απουσίες μαζικά. 

Στο myschool επίλε γετε «ΜΑΘΗΤΕΣ» -> «Απουσίες» -> «Απουσίες Συνολικές από αρχείο 
Excel». 

 

 

 

Στη νε α σελί δα, κα ντε κλίκ στο «Επίλογη  αρχεί ου» δίαλε γετε το αρχεί ο που κα νατε 
εξαγώγη  απο  την εφαρμογη  καί επίλε γετε «Άνοίγμα». Περίμε νετε ε ώς ο του το ο νομα του αρχεί ου 
εμφανίστεί  στο πεδί ο «Επίλεγμε νο αρχεί ο» καί κα ντε κλίκ στο «Έλεγχος αρχεί ου» κα τώ 
αρίστερα . 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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Οί απουσί ες που υπη ρχαν στο αρχεί ο θα εμφανίστου ν στο κα τώ με ρος της σελί δας. Πλε ον 
αρκεί  να πατη σετε «Αποθη κευση» καί να περίμε νετε να εμφανίστεί  το μη νυμα «Η αποθη κευση 
ολοκληρώ θηκε επίτυχώ ς». 
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2.5 Αρχική σελίδα 

 

Απο  οποίαδη ποτε οθο νη, στην πα νώ αρίστερη  γώνί α, μπορεί τε να κα νετε κλίκ στο 
“eApousies”  γία να μεταβεί τε στην αρχίκη  οθο νη της εφαρμογη ς. Εκεί  βλε πετε μερίκα  
στατίστίκα  στοίχεί α, ο πώς το συ νολο τών μαθητώ ν καί τών τμημα τών καί μπορεί τε να μεταβεί τε 
απευθεί ας στους σχετίκου ς τομεί ς. 

 
 

Επί σης βλε πετε ε να γρα φημα με τίς απουσί ες τών τελευταί ών 7 ημερώ ν. Κα νοντας κλίκ 
στον αρίθμο  τών απουσίώ ν κα τώ απο  κα ποία ημερομηνί α μεταβαί νετε στην οθο νη τών 
απουσίώ ν γία την συγκεκρίμε νη ημε ρα. 
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33  ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  BB  --  ΕΕφφααρρμμοογγήή  ΕΕιισσααγγωωγγήήςς  ((MMoobbiillee  AApppp))  
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3.1 Πρώτη εκτέλεση εφαρμογής - Σύνδεση σε εξυπηρετητή  

Κατα  την πρώ τη εκκί νηση της εφαρμογη ς πρε πεί να ορί σετε τον εξυπηρετητη  απο  τον οποί ο θα 
αντλεί  τα στοίχεί α το προ γραμμα. Η εφαρμογη  σας ενημερώ νεί σχετίκα  με το παρακα τώ μη νυμα.   

 

 

Στη συνε χεία επίλε γετε απο  το δεξία  πα νώ μενου  
την επίλογη  Ρυθμίσεις   

 

 

 

 

 

Στην οθο νη που εμφανί ζεταί πρε πεί να δακτυλογραφη σετε 
την δίευ θυνση του εξυπηρετητη  ο που αποθηκευ ονταί οί 
πληροφορί ες τών απουσίώ ν. Στην συνε χεία με την επίλογη  
ΕΝΤΑΞΕΙ θα γί νεί ε λεγχος της δίευ θυνσης που ε χετε είσα γεί 
καί θα εμφανίστεί  κατα λληλο μη νυμα σώστη ς η  λανθασμε νης 
δίευ θυνσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν η είσαγώγη  του εξυπηρετητη  η ταν επίτυχη ς το τε θα εμφανίστεί  καί η πρώ τη οθο νη της 
εφαρμογη ς επίλογη ς ημερομηνί ας, ώ ρας καί τμη ματος 
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Τα ίδια βήματα πρέπει να εκτελέσετε εφόσον θέλετε να αλλάξετε εξυπηρετητή. 

 

3.2 Καταχώρηση Απουσιών 

Βήμα 1ο Επιλογή ημερομηνίας 

Ήδη η εφαρμογη  μας προτεί νεί την τρε χουσα ημερομηνί α 

αλλα  εφο σον επίθυμεί τε μπορεί τε να επίλε ξετε μία 

περασμε νη ημερομηνί α κα νοντας κλίκ πα νώ στο πλαί σίο 

ημερομηνί ας ώ στε να είσα γετε απουσί ες σε περασμε νες 

ημε ρες. Στην περί πώση αυτη  το προ γραμμα σας 

ενημερώ νεί σχετίκα  γία την αλλαγη . Επί σης δεν 

επιτρέπεται να επίλε ξετε ημερομηνί α επο μενης απο  της 

τρε χουσας καί η εφαμρογη  θα σας ενημερώ σεί σχετίκα .  

 

Βήμα 2ο Επιλογή Διδακτικής Ώρας 

Απο  τη λί στα επίλογώ ν δίαλε ξτε την επίθυμητη  ώ ρα 

δίαδασκαλί ας 

 

Βήμα 3ο Επιλογή τμήματος 

Απο  τη λί στα τμημα τών επίλε ξτε το τμη μα που θε λετε να 

είσα γετε απουσί ες. 
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Βήμα 4ο Εμφάνιση Μαθητών 

Πατη στε το κουμπί  Εμφα νίση Μαθητώ ν/τρίών καί στη 
συνε χεία εμφανί ζεταί μί α λί στα με τους μαθητε ς/τρίες του 
τμη ματος. 

 

Βήμα 5ο Επιλογή Μαθητών και Υπογραφή 

Επίλε ξτε μαθητη  κα νοντας κλίκ στην αντί στοίχη στη λη Απών 

καί στη συνε χεία εφο σον ολοκληρώ σετε τίς επίλογε ς σας 

πατη στε Υπογραφή.  

Θα εμφανίστεί  η παρακα τώ οθο νη προκείμε νου να 
δακτυλογραφη σετε το ονοματεπώ νυμο σας καί πατη στε 
ΕΝΤΑΞΕΙ 
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3.1 Οθόνες σφάλματος - Προβλήματα 

3.1.1 Εισαγωγή σε διδακτική ώρα που ήδη 
έχει υπογραφεί  

 

Εα ν προσπαθη σετε να είσα γετε απουσί ες σε ώ ρα που 

η δη ε χεί υπογραφεί  το τε θα εμφανίστεί  μί α οθο νη που 

θα εμφανί ζεί τον εκπαίδευτίκο  που υπε γραψε καί τίς 

απουσί ες που καταχώρί στηκαν.  

Σε περί πτώση εσφαλμε νης είσαγώγη ς απο  α λλο 

συνα δελφο ενημερώ στε τη δίευ θυνση του σχολεί ου η  

τον υπευ θυνο χρη σης της εφαρμογη ς προκείμε νου να 

δίορθώθεί  η εγγραφη .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Αλλαγή   

Γία ο λες τίς ενδεχο μενες αλλαγε ς – δίορθώ σείς που θα πρε πεί να γί νουν ο εκπαίδευτίκο ς 
θα πρε πεί να απευθυ νεταί στον δίευθυντη  η  στον δίαχείρίστη  της εφαρμογη ς δίαχεί ρίσης (Web 
Application).  
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