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1. Περί αηηήζεωλ Δθπαηδεσηηθώλ θαη Κιήρωζες
Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο ζα γίλεη
απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθό ηξόπν κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ
έξγνπ (ΟΠΣΓ Β’ Δπηπέδνπ – MIS) ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:
http://b-epipedo2.cti.gr/mis/
Γηα ηελ είζνδν ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην MIS ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη
θσδηθνί πνπ ηνπο είραλ δηαηεζεί γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην
απηνύ ή παιαηόηεξνπ έξγνπ Α’ Δπηπέδνπ.
Σε πεξίπησζε απώιεηαο ησλ θσδηθώλ απηώλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηόηεηα
λα αλαθηήζνπλ ηνπο θσδηθνύο ηνπο
a. Από ηελ επηινγή αλάθηεζε θσδηθώλ πνπ πξνζθέξεη ην MIS ηνπ Β’ Δπηπέδνπ
(βι. Δλόηεηα Αλάθηεζε Κσδηθώλ)
b. Από ηελ επηινγή αλάθηεζε θσδηθώλ πνπ πξνζθέξεη ην MIS ηεο πηζηνπνίεζεο
ηνπ Α’ Δπηπέδνπ
http://epimorfosi.cti.gr/certification/password_recovery.aspx
Οη ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε από ηελ
νηθεία δηεύζπλζε εθπαίδεπζεο (απνζηνιή κε fax ζην 210 3222135), πξνθεηκέλνπ λα
ηνπο δνζεί ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο αίηεζεο ζηα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο. Σρέδηα
ησλ βεβαηώζεσλ δηαηίζεληαη ζην portal ηνπ έξγνπ http://b-epipedo2.cti.gr ζην Υιηθό
Γηαρείξηζεο / Οξγάλσζεο -> Γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ (ΚΣΔ) ->
Οδεγίεο, Έληππα, Γηαδηθαζίεο (ΚΣΔ) -> Σρέδηα Βεβαηώζεσλ / Υπεύζπλεο Γειώζεηο.
Δπίζεο εθόζνλ έλαο εθπαηδεπηηθόο πηζηνπνηήζεθε σο αλαπιεξσηήο θαη ηώξα είλαη
κόληκνο ζα πξέπεη λα απνζηείιεη εγθαίξσο έλα ειεθηξνληθό κήλπκα ζην Help Desk
ηνπ Β Δπηπέδνπ (http://b-epipedo2.cti.gr -> Υπνζηεξηθηηθέο Γνκέο -> Help Desk) ζην
νπνίν ζα αηηείηαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θσδηθώλ ηνπ. Τν πεξηερόκελν ηνπ mail ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ ΑΦΜ ηνπ, ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ Δθπαηδεπηηθνύ θαη ηνλ
αξηζκό ηνπ ΦΔΚ Γηνξηζκνύ ηνπ (πρ 654/18-8-09).
Καηά ηελ αίηεζε επηκόξθσζεο ν εθπαηδεπηηθόο δύλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ην
πξόγξακκα ηνπ θιάδνπ ηνπ εθόζνλ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κε βάζε ηε πεξηνρή
πξνέιεπζήο ηνπ.
Ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο αηηήζεσλ επηκόξθσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζα ιάβεη ρώξα ε θιήξσζε.
Η θιήξσζε ζα γίλεη θεληξηθά, ζα βαζηζηεί ζηνλ ίδην αιγόξηζκν πνπ έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο θιεξώζεηο ηνπ Α’ Δπηπέδνπ θαη ζα ιάβεη ππόςε ηεο ηνλ ηπραίν
αξηζκό θιήξσζεο πνπ ζα απνδνζεί ζε θάζε εθπαηδεπηηθό. Γηα ην αδηάβιεην ηεο
θιήξσζεο ν ηπραίνο αξηζκόο ζα απνδίδεηαη θαη ζα αλαθνηλώλεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό
θαηά ηελ ώξα ηεο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ηνπ. Τπρόλ δηαγξαθή ηεο αίηεζεο δελ
ζπλάγεη ηε δηαγξαθή ηνπ ηπραίνπ αξηζκνύ πνπ έρεη απνδνζεί.
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Τν απνηέιεζκα ηεο θιήξσζεο ζα αλαθνηλώλεηαη πξνζσπηθά ζε θάζε εθπαηδεπηηθό
θαη κόλν κέζα από ην MIS Β-Δπηπέδνπ.

2. Αλάθηεζε Κωδηθώλ
Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή «Αλάθηεζε Κσδηθώλ» εκθαλίδεηαη ε αθόινπζε νζόλε.
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αλαθηήζεη ηνπο θσδηθνύο ηνπ ζπκπιεξώλνληαο είηε ην ΑΦΜ
ηνπ είηε ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ είηε ην email ηνπ.

Σηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο επηιέγεη ην πιήθηξν «Αλάθηεζε Κσδηθώλ» θαη ιακβάλεη
ειεθηροληθό κήλσκα ζηε δηεύζσλζε email ποσ σπάρτεη θαηατωρηζκέλε ζηο
πιεροθορηαθό ζύζηεκα ηοσ έργοσ.

3. Τροποποίεζε Προζωπηθώλ Σηοητείωλ
Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή «Τξνπνπνίεζε πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ» ν ρξήζηεο
κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη κόλν εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ δελ είλαη ζε γθξη θόλην.
Προζοτή!! Όηαλ κία επηιογή ζηο κελού επηιογώλ έτεη ηο εηθολίδηο
αρηζηερά
ηες, ζεκαίλεη όηη ο τρήζηες πρέπεη λα θάλεη θιηθ ζηο εηθολίδηο ασηό γηα λα
εκθαληζηούλ οη σπο-επηιογές ηες.
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Δθόζνλ ν ρξήζηεο έρεη αιιάμεη ηα ζηνηρεία πνπ επηζπκεί, ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα
επηιέμεη ην πιήθηξν «Καηατώρηζε» γηα λα θαηαρσξηζζνύλ ηα δεδνκέλα ζην MIS.

4. Τροποποίεζε Σηοητείωλ Δηδηθόηεηας
Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή «Τξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ εηδηθόηεηαο» ν ρξήζηεο
κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη κόλν εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ δελ είλαη ζε γθξη θόλην.
Προζοτή!! Καηά ηελ περίπηωζε ποσ ε επηζσκεηή ζτοιηθή κολάδα δελ
εκθαλίδεηαη, παραθαιούκε όπως ελεκερώζεηε ηο Help Desk (http://b-epipedo2.cti.gr
-> Υπνζηεξηθηηθέο Γνκέο -> Help Desk) γηα ηελ εηζαγωγή ηες.
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Δθόζνλ ν ρξήζηεο έρεη αιιάμεη ηα ζηνηρεία πνπ επηζπκεί, ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα
επηιέμεη ην πιήθηξν «Καηατώρηζε» γηα λα θαηαρσξηζζνύλ ηα δεδνκέλα ζην MIS.
Προζοτή!! Μεηά ηελ σποβοιή αίηεζες γηα ζσκκεηοτή ζηης δηαδηθαζίες
επηκόρθωζες δελ είλαη δσλαηή ε ηροποποίεζε ηες ζέζες απαζτόιεζες ηοσ
εθπαηδεσηηθού.

5. Προβοιή Γηαζέζηκωλ Προγρακκάηωλ
Ο εθπαηδεπηηθόο κέζσ ηεο επηινγήο «Πξνβνιή δηαζέζηκσλ πξνγξακκάησλ κηθηνύ
κνληέινπ» έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεη ηα όια ηα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα ηεο
πηινηηθήο θάζεο εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ κηθηήο κάζεζεο αλεμάξηεηα ηεο
εηδηθόηεηάο ηνπ.
Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζηνλ θσδηθό πξνγξάκκαηνο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηα πιήξε
ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ ΚΣΔ. (π.ρ αλαιπηηθό πξόγξακκα, επηκνξθσηέο,
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ΚΣΔ, θιπ)
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6. Αίηεζε Δπηκορθούκελοσ
Ο εθπαηδεπηηθόο κέζσ ηεο επηινγήο «Αίηεζε Δπηκνξθνύκελνπ» έρεη ηε δπλαηόηεηα
λα ππνβάιιεη ηελ αίηεζε ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζε πξόγξακκα επηκόξθσζεο.
Η επηιεγκέλε Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο ζε θάπνηα πξνγξάκκαηα δύλαηαη λα είλαη
δηαθνξεηηθή απηήο ηεο νξγαληθήο θαη ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ.
Τα επηιεγκέλα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα είλαη ηεο ίδηαο εηδηθόηεηαο κε απηήο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ.

Γηα λα θαηαρσξηζηεί ε αίηεζε πξέπεη ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ην πιήθηξν θαηαρώξηζε
ελώ εάλ πξνηίζεηαη λα παξαθνινπζήζεη καζήκαηα ζηελ έδξα ηνπ ΚΣΔ θαηά ηηο
ζύγρξνλεο εμ’ απνζηάζεσο ζπλεδξίεο ζα πξέπεη λα ην επηβεβαηώζεη κε ηε ζρεηηθή
επηινγή.
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Καηά ηελ θαηαρώξηζε ηεο αίηεζεο ν ρξήζηεο ιακβάλεη έλα ηπραίν αξηζκό πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ζηε θιήξσζε. Ο ησταίος ασηός αρηζκός δελ ηροποποηείηαη ζε
περίπηωζε δηαγραθής θαη εθ λέοσ θαηατώρηζες ηες αίηεζες.

Σε πεξίπησζε ιάζνπο θαηά ηελ θαηαρώξηζε ηεο αίηεζεο εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν
κήλπκα ιάζνπο.
Έηζη γηα παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε
πξνγξάκκαηνο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα:

ιαλζαζκέλεο

θαηαρώξηζεο

θσδηθνύ

ελώ εάλ ν ππνςήθηνο δελ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ιόγσ πεξηνρήο πξνέιεπζεο
επηκνξθνύκελσλ εκθαλίδεηαη ην κήλπκα:

Οη πξναπαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο είλαη νη εμήο:



Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ην ηειέθσλν θαη ην email ηνπ. Γηα
ην ζθνπό απηό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία «Τξνπνπνίεζε
πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ».
Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ην ζρνιείν ππεξεζίαο ηνπ θαζώο
θαη λα επηβεβαηώζεη όηη αζθεί δηδαθηηθό έξγν θαηά ηε πεξίνδν πινπνίεζεο
ηεο επηκόξθσζεο. Γηα ην ζθνπό απηό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία
«Τξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ εηδηθόηεηαο».
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7. Προβοιή Αίηεζες Δπηκορθούκελοσ
Ο εθπαηδεπηηθόο κέζσ ηεο «Πξνβνιήο Αίηεζεο Δπηκνξθνύκελνπ» έρεη ηε
δπλαηόηεηα λα δεη ηελ θαηαρσξηζκέλε αίηεζε ηνπ αιιά θαη ην αποηέιεζκα ηεο
θιήξσζεο, κεηά ηε δηεμαγσγή ηεο.
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