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Εγχειρίδιο Χρήσης MIS – Υποβολή Αίτησης Εκπαιδευτικού (Β’ Φάση)

Επιμόρφωση Β Επιπέδου ΤΠΕ

1. Περί αιτήσεων Εκπαιδευτικών και Κλήρωσης (Β Φάση)
Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στα προγράμματα επιμόρφωσης - και για τη
Β Φάση - θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του πληροφοριακού
συστήματος του έργου (ΟΠΣΔ Β’ Επιπέδου – MIS) το οποίο βρίσκεται στην
ακόλουθη διεύθυνση:
http://b-epipedo2.cti.gr/mis/
Κατά τη περίοδο υποβολής αιτήσεων της Β φάσης μπορούν εν γένει να μεταβάλουν
την αίτησή τους όσοι εκπαιδευτικοί δεν κληρώθηκαν αλλά και να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους νέοι ενδιαφερόμενοι. (αναλυτικότερα στοιχεία για τη δυνατότητα
υποβολής κατά τη Β Φάση είναι διαθέσιμα στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της
6ης περιόδου).
Οι εκπαιδευτικοί που είχαν υποβάλει αίτηση κατά τη Α Φάση θα χρησιμοποιήσουν
τους ίδιους κωδικούς για την πρόσβασή τους στο πληροφοριακό σύστημα.
Για την είσοδο των «νέων» εκπαιδευτικών στο MIS θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι
κωδικοί που τους είχαν διατεθεί για την υποβολή αιτήσεων πιστοποίησης στο πλαίσιο
αυτού ή παλαιότερων έργων Α’ Επιπέδου ΤΠΕ.
Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών αυτών οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα
να ανακτήσουν τους κωδικούς τους
a. Από την επιλογή ανάκτηση κωδικών που προσφέρει το MIS του Β’ Επιπέδου
ΤΠΕ (βλ. Ενότητα Ανάκτηση Κωδικών)
b. Από την επιλογή ανάκτηση κωδικών που προσφέρει το MIS της πιστοποίησης
του Α’ Επιπέδου ΤΠΕ για όσους εκπαιδευτικούς είχαν συμμετάσχει σε
διαδικασίες πιστοποίησης παλαιότερων έργων:
http://epimorfosi.cti.gr/certification/password_recovery.aspx
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από την
οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης (αποστολή με fax στο 210 3222135), προκειμένου να
τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στα προγράμματα επιμόρφωσης. Σχέδια
των βεβαιώσεων διατίθενται στο portal του έργου http://b-epipedo2.cti.gr στο Υλικό
Διαχείρισης / Οργάνωσης -> Για την επιμόρφωση Β' Επιπέδου ΤΠΕ στα ΚΣΕ
(παραδοσιακό μοντέλο) -> Οδηγίες, Έντυπα, Διαδικασίες (ΚΣΕ) -> Σχέδια
Βεβαιώσεων / Υπεύθυνες Δηλώσεις.
Επίσης στην περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός πιστοποιήθηκε ως αναπληρωτής και
τώρα είναι μόνιμος θα πρέπει να αποστείλει εγκαίρως ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο
Help Desk του Β Επιπέδου ΤΠΕ (http://b-epipedo2.cti.gr -> Υποστηρικτικές Δομές ->
Help Desk) στο οποίο θα αιτείται την ενεργοποίηση των κωδικών του. Το περιεχόμενο
του mail θα πρέπει να περιλαμβάνει τον Αριθμό Μητρώου Εκπαιδευτικού και τον
αριθμό του ΦΕΚ Διορισμού του (πχ 775/20-08-2008).
Πριν ο εκπαιδευτικός προβεί στην υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να ελέγξει ως
προς την ορθότητα τα προσωπικά του στοιχεία (Α.Φ.Μ., Ονοματεπώνυμο, κλπ),
καθώς και τα στοιχεία ειδικότητάς του (Α.Μ., ειδικότητα, Οργανική Θέση και
Τρέχουσα Θέση Απασχόλησης) και να τα τροποποιήσει, εφόσον απαιτείται. Στην
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περίπτωση που το σύστημα δεν επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να προβεί στην
τροποποίηση κάποιων στοιχείων, θα πρέπει να αποστείλει εγκαίρως ένα ηλεκτρονικό
μήνυμα στο Help Desk του Β Επιπέδου ΤΠΕ (http://b-epipedo2.cti.gr ->
Υποστηρικτικές Δομές -> Help Desk) στο οποίο και θα αναφέρει τα στοιχεία που
επιθυμεί να τροποποιήσει.
Κατά την αίτηση επιμόρφωσης ο εκπαιδευτικός δύναται:
1. Αν δεν έχει υποβάλλει αίτηση κατά την Α’ φάση, να το κάνει τώρα,
επιλέγοντας ένα πρόγραμμα του κλάδου του,
2. Αν είχε υποβάλλει αίτηση κατά την Α φάση, να τη διαγράψει ή να την
τροποποιήσει (υπό προϋποθέσεις), επιλέγοντας ένα άλλο πρόγραμμα του
κλάδου του.
Σε κάθε περίπτωση με την υποβολή της αίτησης και ανάλογα με τις υπάρχουσες
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για το επιλεγμένο πρόγραμμα ο εκπαιδευτικός
ενημερώνεται αμέσως για την κατάσταση της αίτησής του:
1. Επιτυχών εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις μέχρι τη συμπλήρωση της
δυναμικότητας του προγράμματος
2. Επιλαχών εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι διαθέσιμες θέσεις του
προγράμματος. Σε αυτή τη περίπτωση ενημερώνεται και για τη σειρά
κατάταξής που έχει ως επιλαχόντας.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν και ενδιαφερόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία
των «συναφών» κλάδων, δηλαδή εκπαιδευτικοί που κατά την τρέχουσα σχολική
χρονιά διδάσκουν ένα από τα βασικά μαθήματα του κλάδου στον οποίο αντιστοιχούν
τα επιμορφωτικά προγράμματα. Θα πρέπει να επισημανθεί πως κάθε φορά που
ένας ενδιαφερόμενος μεταβάλει την αίτησή του δεν «μεταφέρει» την κατάσταση
(«επιτυχών» / «επιλαχών») ούτε τη σειρά κατάταξης στο νέο επιλεγμένο
πρόγραμμα.
Η κατανομή / τοποθέτηση των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα επιλογής τους
κατά τη Β’ φάση, γίνεται αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης, κατά σειρά
απόλυτης χρονικής προτεραιότητας.

2. Ανάκτηση Κωδικών
Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Ανάκτηση Κωδικών» εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.
Ο χρήστης μπορεί να ανακτήσει τους κωδικούς του συμπληρώνοντας είτε το ΑΦΜ
του είτε τον Αριθμό Μητρώου του Εκπαιδευτικού.
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Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο «Ανάκτηση Κωδικών» και λαμβάνει
ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση email που υπάρχει καταχωρισμένη στο
πληροφοριακό σύστημα του.

3. Τροποποίηση Προσωπικών Στοιχείων
Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων» ο χρήστης
μπορεί να τροποποιήσει μόνο εκείνα τα στοιχεία που δεν είναι σε γκρι φόντο.
Προσοχή!! Όταν μία επιλογή έχει το εικονίδιο
αριστερά της, σημαίνει ότι ο
χρήστης πρέπει να κάνει κλικ στο εικονίδιο αυτό για να εμφανιστούν οι υποεπιλογές της.

Εφόσον ο χρήστης έχει αλλάξει τα στοιχεία που επιθυμεί, στη συνέχεια πρέπει να
επιλέξει το πλήκτρο «Καταχώριση» για να καταχωρισθούν τα δεδομένα στο MIS.

4. Τροποποίηση Στοιχείων Ειδικότητας
Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Τροποποίηση στοιχείων ειδικότητας» ο χρήστης
μπορεί να τροποποιήσει μόνο εκείνα τα στοιχεία που δεν είναι σε γκρι φόντο.
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Προσοχή!! Κατά την περίπτωση που η επιθυμητή σχολική μονάδα δεν
εμφανίζεται, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το Help Desk (http://b-epipedo2.cti.gr
-> Υποστηρικτικές Δομές -> Help Desk) για την εισαγωγή της στο Πληροφοριακό
Σύστημα.

Εφόσον ο χρήστης έχει αλλάξει τα στοιχεία που επιθυμεί, στη συνέχεια πρέπει να
επιλέξει το πλήκτρο «Καταχώριση» για να εισαχθούν τα δεδομένα στο MIS.

5. Αίτηση Επιμορφούμενου (Β Φάση)
Ο εκπαιδευτικός μέσω της επιλογής «Αίτηση Επιμορφούμενου – Φάση Β» έχει τη
δυνατότητα να υποβάλλει την αίτηση του για συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης
Β επιπέδου ΤΠΕ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν κατά την Α φάση θα πρέπει αρχικά να
ενημερωθούν σχετικά με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω της
λειτουργίας «Προβολή Αίτησης Επιμορφούμενου» πριν αποφασίσουν για τη
συμμετοχή τους στη Β φάση υποβολής αιτήσεων.
Ο εκπαιδευτικός επιλέγει τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που επιθυμεί και εμφανίζονται
τα διαθέσιμα προγράμματα της ειδικότητάς του.
Η επιλεγμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης δύναται να είναι διαφορετική αυτής της
οργανικής και της θέσης απασχόλησης του εκπαιδευτικού.
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Στα διαθέσιμα προγράμματα υπάρχει και η πληροφορία της χωρητικότητας και των
ήδη υποβληθεισών αιτήσεων ανά πρόγραμμα.
Για να υποβληθεί η αίτηση πρέπει ο χρήστης να επιλέξει το πρόγραμμα που επιθυμεί
και στη συνέχεια να πατήσει το πλήκτρο «Καταχώριση Αίτησης».
Με την καταχώριση της αίτησης εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα για την
επιβεβαίωση της επιλογής του χρήστη:

Ο χρήστης επιλέγει την ενέργεια «Καταχώριση» ώστε να ολοκληρωθεί η
υποβολή της αίτησης για το πρόγραμμα εφόσον συμφωνεί με τα στοιχεία της
αίτησης που επέλεξε.
Οι προαπαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή της αίτησης είναι οι εξής:



Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το τηλέφωνο και το email του. Για
το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία «Τροποποίηση
προσωπικών στοιχείων».
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το σχολείο υπηρεσίας του καθώς
και να επιβεβαιώσει ότι ασκεί διδακτικό έργο κατά τη περίοδο υλοποίησης
της επιμόρφωσης. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία
«Τροποποίηση στοιχείων ειδικότητας».
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6. Προβολή Αίτησης Επιμορφούμενου (Β Φάση)
Ο εκπαιδευτικός μέσω της «Προβολής Αίτησης Επιμορφούμενου» έχει τη
δυνατότητα να επιβεβαιώσει την καταχώριση της αίτησής του αλλά και να
ενημερωθεί και για την κατάστασή της (επιτυχών, επιλαχών).

Παράδειγμα 1 – Επιτυχών σε πρόγραμμα

Παράδειγμα 2 – Επιλαχών σε πρόγραμμα και σειρά κατάταξης

Παράδειγμα 3 – κλήρωση σε πρόγραμμα που δεν έχει την απαραίτητη συμμετοχή για υλοποίηση

ΙΤΥΕ «Διόφαντος» - Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης

8/9

Εγχειρίδιο Χρήσης MIS – Υποβολή Αίτησης Εκπαιδευτικού (Β’ Φάση)

Επιμόρφωση Β Επιπέδου ΤΠΕ

Όπως φαίνεται στο τελευταίο παράδειγμα σε περίπτωση που ο χρήστης είχε
συμμετάσχει υποβάλλοντας αίτηση και κατά την Α φάση θα εμφανίζονται και οι
σχετικές επιλογές του.
Σημειώνεται επίσης ότι τα προγράμματα με 10 ή
περισσότερες αιτήσεις υλοποιούνται. Προγράμματα που στο τέλος της Β΄ φάσης
συγκεντρώνουν λιγότερες από 10 αιτήσεις ενδέχεται να υλοποιηθούν υπό
προϋποθέσεις.

7. Τροποποίηση / Διαγραφή Αίτησης (Β Φάση)
Το σύστημα διαθέτει τη δυνατότητα τροποποίησης ή / και διαγραφής ήδη
κατατεθειμένης αίτησης.
Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μέσω της λειτουργίας «Αίτηση Επιμορφούμενου –
Φάση Β».

Σε αυτή τη φόρμα ο χρήστης ενημερώνεται καταρχήν για την τρέχουσα κατάσταση
της αίτησης που έχει ήδη υποβάλει καθώς και για τα διαθέσιμα προγράμματα της
περιοχής που έχει επιλέξει – εκτός αυτού για το οποίο έχει υποβάλει αίτηση.
Μπορεί να κάνει αίτηση για άλλο διαθέσιμο πρόγραμμα αλλάζοντας την προτίμησή
του με χρήση της λειτουργίας «Τροποποίηση Αίτησης» ή να διαγράψει την
τρέχουσα αίτησή του επιλέγοντας «Διαγραφή Αίτησης» (στο παραπάνω παράδειγμα
– εικόνα ενδεχόμενη διαγραφή (ή τροποποίηση για το πρόγραμμα 576-2) θα
αποσύρει την αίτηση του χρήστη από το πρόγραμμα 576-1 εφόσον δεν μειώνεται το
συνολικό πλήθος προτιμήσεων του προγράμματος τόσο ώστε να «κινδυνεύει» η
υλοποίησή του).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την τροποποίηση της αίτησής του, ο ενδιαφερόμενος ΔΕΝ
«μεταφέρει» την κατάσταση «επιτυχών» που ενδεχομένως είχε στο προηγούμενο
πρόγραμμα, ούτε την σειρά κατάταξης που είχε αν ήταν «επιλαχών». Η
κατάστασή του στο νέο πρόγραμμα εξαρτάται αποκλειστικά από το πλήθος των
αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί σε αυτό.
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