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Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο
του Υποέργου 10 «Ανάπτυξη, Επέκταση και Λειτουργία Υποστηρικτικών ∆οµών της Πράξης»
της Πράξης «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία»
(Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ)
που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
Φορέας Υλοποίησης και Τελικός ∆ικαιούχος
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ

Φορέας Λειτουργίας
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
∆ιεύθυνση Συµβουλευτικής, Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών
∆ραστηριοτήτων
Επιστηµονικοί Τεχνικοί Σύµβουλοι

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Υπεύθυνος Πράξης
Προϊστάµενος Μονάδας Α1-Ειδική Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ-ΥπΕΠΘ.
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1. Περί αιτήσεων Εκπαιδευτικών και Κλήρωσης
∆ικαίωµα συµµετοχής στα προγράµµατα επιµόρφωσης Β Επιπέδου έχουν οι µόνιµοι
εκπαιδευτικοί των κλάδων (ειδικοτήτων) ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60/70 οι οποίοι
έχουν πιστοποιηθεί στο Α’ Επίπεδο.
Η υποβολή των αιτήσεων για συµµετοχή στα προγράµµατα επιµόρφωσης θα γίνει
αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω του πληροφοριακού συστήµατος του
έργου (ΟΠΣ∆ Β’ Επιπέδου – MIS) το οποίο βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://b-epipedo.cti.gr/esepB/
Για την είσοδο των εκπαιδευτικών στο MIS θα χρησιµοποιηθούν οι κωδικοί που τους
είχαν διατεθεί για την υποβολή αιτήσεων πιστοποίησης στο έργο του Α’ Επιπέδου.
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
(βλ. Ενότητα Ανάκτηση Κωδικών)
b. Από την επιλογή ανάκτηση κωδικών που προσφέρει το MIS της πιστοποίησης
του Α’ Επιπέδου
http://epimorfosi.cti.gr/certification/password_recovery.aspx
Ένας εκπαιδευτικός ο οποίος πιστοποιήθηκε όταν ήταν αναπληρωτής και τώρα είναι
µόνιµος, έχει δικαίωµα συµµετοχής στην επιµόρφωση β’ επιπέδου. Θα πρέπει όµως
να αποστείλει εγκαίρως ένα ηλεκτρονικό µήνυµα στο Help Desk του Β Επιπέδου (bepipedo@cti.gr) στο οποίο θα αιτείται την ενεργοποίηση των κωδικών του. Το
περιεχόµενο του mail θα περιλαµβάνει τον Αριθµό Μητρώου του και τον αριθµό του
ΦΕΚ ∆ιορισµού του. Επιπρόσθετο απαραίτητο στοιχείο αποτελεί η αρχική σελίδα
του ΦΕΚ και η σελίδα που εµφανίζεται το ονοµατεπώνυµο του εκπαιδευτικού.
Επιθυµητό είναι οι δύο σελίδες αυτές να αποσταλούν ως επισυναπτόµενα αρχεία στο
ηλεκτρονικό µήνυµα. Εναλλακτικά, οι δύο σελίδες αυτές µπορούν να αποσταλούν
µέσω fax στον αριθµό: 2610960399
Κατά την αίτηση πιστοποίησης ο εκπαιδευτικό δύναται:
a. Να δηλώσει µέχρι 6 προγράµµατα
b. Να δηλώσει προγράµµατα µίας διεύθυνσης εκπαίδευσης
c. Να δηλώσει προγράµµατα µόνο του κλάδου (της ειδικότητας) του .
Αµέσως µετά την λήξη της προθεσµίας κατάθεσης αιτήσεων επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών θα λάβει χώρα η κλήρωση.
Η κλήρωση θα γίνει κεντρικά, θα βασιστεί στον ίδιο αλγόριθµο που έχει
χρησιµοποιηθεί στις κληρώσεις του Α’ Επιπέδου και θα λάβει υπόψη της:
a. Τον κλάδο (ειδικότητα) των εκπαιδευτικών και των προσφερόµενων
προγραµµάτων
b. Τον τυχαίο αριθµό κλήρωσης που θα αποδοθεί σε κάθε εκπαιδευτικό. Για το
αδιάβλητο της κλήρωσης ο τυχαίος αριθµός θα αποδίδεται και θα
ανακοινώνεται στον εκπαιδευτικό κατά την ώρα της κατάθεσης της αίτησης
του. Τυχόν διαγραφή της αίτησης δεν συνάγει τη διαγραφή του τυχαίου
αριθµού που έχει αποδοθεί.
Το αποτέλεσµα της κλήρωσης θα ανακοινώνεται προσωπικά σε κάθε εκπαιδευτικό
και µόνο µέσα από το MIS Β-Επιπέδου.
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Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων θα γίνει λίγες ώρες µετά τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής αιτήσεων.

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.

Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο «Ανάκτηση Κωδικών» και εµφανίζονται
οι κωδικοί του.

3. Τροποποίηση Προσωπικών Στοιχείων
Κάνοντας κλικ στην επιλογή 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 εισαχθούν τα δεδοµένα στο MIS.
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4. Τροποποίηση Στοιχείων Ειδικότητας
Κάνοντας κλικ στην επιλογή στην επιλογή «Τροποποίηση στοιχείων ειδικότητας» ο
χρήστης µπορεί να τροποποιήσει µόνο εκείνα τα στοιχεία που δεν είναι σε γκρι
φόντο.
Προσοχή!! Κατά την περίπτωση που η επιθυµητή σχολική µονάδα δεν
εµφανίζεται, παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε εγκαίρως το Help Desk (bepipedo@cti.gr) για την εισαγωγή της.

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. Προβολή Προγραµµάτων
Ο εκπαιδευτικός µέσω της επιλογής «Προβολή Προγραµµάτων» έχει τη δυνατότητα
να δει τα διαθέσιµα προγράµµατα ανά διεύθυνση εκπαίδευσης ανεξάρτητα της
ειδικότητάς του.
Κάνοντας κλικ πάνω στον κωδικό προγράµµατος, ο χρήστης µπορεί να δει τα πλήρη
στοιχεία του προγράµµατος και του ΚΣΕ. (π.χ αναλυτικό πρόγραµµα, επιµορφωτές,
στοιχεία επικοινωνίας ΚΣΕ, κλπ)

6. Αίτηση Επιµορφούµενου
Ο εκπαιδευτικός µέσω της επιλογής «Αίτησης Επιµορφούµενου» έχει τη δυνατότητα
να υποβάλλει την αίτηση του για συµµετοχή σε πρόγραµµα επιµόρφωσης. Ο
εκπαιδευτικός µπορεί να καταχωρίσει έως και 6 επιλογές.
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Ο εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει προγράµµατα µόνο µίας ∆ιεύθυνσης
Εκπαίδευσης.
Η επιλεγµένη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης δύναται να είναι διαφορετική αυτή της
οργανικής και της θέσης εργασίας του εκπαιδευτικού.
Τα επιλεγµένα προγράµµατα πρέπει να είναι της ίδια ειδικότητας µε αυτής του
εκπαιδευτικού.

Για να καταχωριστεί η αίτηση πρέπει ο χρήστης να επιλέξει το πλήκτρο καταχώριση

Κατά την καταχώριση της αίτησης ο χρήστης λαµβάνει ένα τυχαίο αριθµό που θα
χρησιµοποιηθεί στη κλήρωση. Ο τυχαίος αυτός αριθµός δεν τροποποιείται σε
περίπτωση διαγραφής και εκ νέου καταχώρισης της αίτησης.

Σε περίπτωση λάθους κατά την καταχώριση της αίτησης εµφανίζεται αντίστοιχο
µήνυµα λάθους
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7. Προβολή Αίτησης Επιµορφούµενου
Ο εκπαιδευτικός µέσω της «Προβολής Αίτησης Επιµορφούµενου» έχει τη
δυνατότητα να δει την καταχωρισµένη αίτηση του αλλά και το αποτέλεσµα της
κλήρωσης, µετά τη διεξαγωγή της.
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