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1. Πεξί αηηήζεωλ Δθπαηδεπηηθώλ θαη Κιήξωζεο (Β Φάζε) 

Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο - θαη γηα ηε 

Β Φάζε - 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/ 

 

Καηά ηε πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ ηεο Β θάζεο κπνξνύλ ελ γέλεη λα κεηαβάινπλ 

ηελ αίηεζή ηνπο όζνη εθπαηδεπηηθνί δελ θιεξώζεθαλ αιιά θαη λα εθδειώζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο λένη ελδηαθεξόκελνη. (αλαιπηηθόηεξα ζηνηρεία γηα ηε δπλαηόηεηα 

ππνβνιήο θαηά ηε Β Φάζε είλαη δηαζέζηκα ζην ζρεηηθό ελεκεξσηηθό ζεκείσκα ηεο 

4
εο

 πεξηόδνπ). 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ ππνβάιεη αίηεζε θαηά ηε Α Φάζε ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηνπο ίδηνπο θσδηθνύο γηα ηελ πξόζβαζή ηνπο ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα. 

 

Γηα ηελ είζνδν ησλ «λέσλ» 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 Αξηζκό Μεηξώνπ Δθπαηδεπηηθνύ θαη ηνλ αξηζκό ηνπ 

ΦΔΚ Γηνξηζκνύ ηνπ.  

 

Καηά ηελ αίηεζε επηκόξθσζεο ν εθπαηδεπηηθόο δύλαηαη: 

1. Αλ δελ έρεη ππνβάιιεη αίηεζε θαηά ηελ Α’ θάζε, λα ην θάλεη ηώξα, 

επηιέγνληαο έλα πξόγξακκα ηνπ θιάδνπ ηνπ, 

2. Αλ είρε ππνβάιιεη αίηεζε θαηά ηελ Α θάζε, λα ηε δηαγξάςεη ή λα ηελ 

ηξνπνπνηήζεη, επηιέγνληαο έλα άιιν πξόγξακκα ηνπ θιάδνπ ηνπ. 

http://b-epipedo2.cti.gr/mis/
http://b-epipedo2.cti.gr/
http://b-epipedo2.cti.gr/
http://epimorfosi.cti.gr/certification/password_recovery.aspx
http://b-epipedo2.cti.gr/
http://b-epipedo2.cti.gr/
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Σε θάζε πεξίπησζε κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο 

αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα ην πξόγξακκα ελεκεξώλεηαη ακέζσο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο αίηεζήο ηνπ: 

1. Δπηηπρώλ εθόζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζέζεηο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

δπλακηθόηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

2. Δπηιαρώλ εθόζνλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί νη δηαζέζηκεο ζέζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  Σε απηή ηε πεξίπησζε ελεκεξώλεηαη θαη γηα ηε ζεηξά 

θαηάηαμήο πνπ έρεη σο επηιαρόληαο. 

Αηηήζεηο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ θαη ελδηαθεξόκελνη πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

ησλ «ζπλαθώλ» θιάδσλ, δειαδή εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή 

ρξνληά δηδάζθνπλ έλα από ηα βαζηθά καζήκαηα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αληηζηνηρνύλ 

ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα.  Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πωο θάζε θνξά πνπ 

έλαο ελδηαθεξόκελνο κεηαβάιεη ηελ αίηεζή ηνπ δελ «κεηαθέξεη» ηελ θαηάζηαζε 

(«επηηπρώλ» / «επηιαρώλ») νύηε ηε ζεηξά θαηάηαμεο ζην λέν επηιεγκέλν 

πξόγξακκα. 

 

Η θαηαλνκή / ηνπνζέηεζε ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ ζην πξόγξακκα επηινγήο ηνπο 

θαηά ηε  Β’ θάζε, γίλεηαη ακέζωο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο,  θαηά ζεηξά 

απόιπηεο ρξνληθήο πξνηεξαηόηεηαο. 

 

 

2. Αλάθηεζε Κωδηθώλ 

Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή «Αλάθηεζε Κωδηθώλ» 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 

ειεθηξνληθό κήλπκα ζηε δηεύζπλζε email πνπ ππάξρεη θαηαρωξηζκέλε ζην 

πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ έξγνπ. 

 

3. Σξνπνπνίεζε Πξνζωπηθώλ ηνηρείωλ 

Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή «Σξνπνπνίεζε πξνζωπηθώλ ζηνηρείωλ» ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη κόλν εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ δελ είλαη ζε γθξη θόλην. 
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Πξνζνρή!! Όηαλ κία επηινγή έρεη ην εηθνλίδην  αξηζηεξά ηεο, ζεκαίλεη όηη ν 

ρξήζηεο πξέπεη λα θάλεη θιηθ ζην εηθνλίδην απηό γηα λα εκθαληζηνύλ νη ππν-

επηινγέο ηεο. 

 
Δθόζνλ ν ρξήζηεο έρεη αιιάμεη ηα ζηνηρεία πνπ επηζπκεί, ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα 

επηιέμεη ην πιήθηξν «Καηαρώξηζε» γηα λα θαηαρσξηζζνύλ ηα δεδνκέλα ζην MIS. 

 

4. Σξνπνπνίεζε ηνηρείωλ Δηδηθόηεηαο 

Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή «Σξνπνπνίεζε ζηνηρείωλ εηδηθόηεηαο» ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη κόλν εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ δελ είλαη ζε γθξη θόλην. 

Πξνζνρή!! Καηά ηελ πεξίπηωζε πνπ ε επηζπκεηή ζρνιηθή κνλάδα δελ 

εκθαλίδεηαη, παξαθαινύκε όπωο ελεκεξώζεηε ην Help Desk (http://b-epipedo2.cti.gr 

-> Υπνζηεξηθηηθέο Γνκέο -> Help Desk) γηα ηελ εηζαγωγή ηεο ζην Πιεξνθνξηαθό 

ύζηεκα. 

  

http://b-epipedo2.cti.gr/
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Δθόζνλ ν ρξήζηεο έρεη αιιάμεη ηα ζηνηρεία πνπ επηζπκεί, ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα 

επηιέμεη ην πιήθηξν «Καηαρώξηζε» γηα λα εηζαρζνύλ ηα δεδνκέλα ζην MIS. 

 

 

5. Αίηεζε Δπηκνξθνύκελνπ (Β Φάζε) 

Ο εθπαηδεπηηθόο κέζσ ηεο επηινγήο «Αίηεζε Δπηκνξθνύκελνπ – Φάζε Β» έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα ππνβάιιεη ηελ αίηεζε ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζε πξόγξακκα 

επηκόξθσζεο.  

 

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ θαηά ηελ Α θάζε ζα πξέπεη αξρηθά λα 

ελεκεξωζνύλ ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα ηεο ειεθηξνληθήο θιήξωζεο κέζω ηεο 

ιεηηνπξγίαο «Πξνβνιή Αίηεζεο Δπηκνξθνύκελνπ» πξηλ απνθαζίζνπλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Β θάζε ππνβνιήο αηηήζεωλ. 

 

Ο εθπαηδεπηηθόο επηιέγεη ηε Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο πνπ επηζπκεί θαη εκθαλίδνληαη 

ηα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ.   

 

Η επηιεγκέλε Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο δύλαηαη λα είλαη δηαθνξεηηθή απηήο ηεο 

νξγαληθήο θαη ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 
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Σηα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα ππάξρεη θαη ε πιεξνθνξία ηεο ρσξεηηθόηεηαο θαη ησλ 

ήδε ππνβιεζεηζώλ αηηήζεσλ αλά πξόγξακκα. 

 

Γηα λα ππνβιεζεί ε αίηεζε πξέπεη ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ην πξόγξακκα πνπ επηζπκεί 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα παηήζεη ην πιήθηξν «Καηαρώξηζε Αίηεζεο». 

 

Με ηελ θαηαρώξηζε ηεο αίηεζεο εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ εηθόλα γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ηεο επηινγήο ηνπ ρξήζηε: 

 

 
 

Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηελ ελέξγεηα «Καηαρώξηζε» ώζηε λα νινθιεξσζεί ε ππνβνιή 

ηεο αίηεζεο γηα ην πξόγξακκα εθόζνλ ζπκθσλεί κε ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο πνπ 

επέιεμε. 

 

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 «Σξνπνπνίεζε 

πξνζωπηθώλ ζηνηρείωλ». 

  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 

«Σξνπνπνίεζε ζηνηρείωλ εηδηθόηεηαο». 
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6. Πξνβνιή Αίηεζεο Δπηκνξθνύκελνπ (Β Φάζε) 

Ο εθπαηδεπηηθόο κέζσ ηεο «Πξνβνιήο Αίηεζεο Δπηκνξθνύκελνπ» έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα επηβεβαηώζεη ηελ θαηαρώξηζε ηεο αίηεζήο ηνπ αιιά θαη λα 

ελεκεξσζεί θαη γηα ηελ θαηάζηαζή ηεο (επηηπρώλ, επηιαρώλ). 

 

 
Παπάδειγμα 1 – Επιηςσών ζε ππόγπαμμα 

 

 
Παπάδειγμα 2 – Επιλασών ζε ππόγπαμμα και ζειπά καηάηαξηρ 

 

 
Παπάδειγμα 3 – κλήπωζη ζε ππόγπαμμα πος δεν έσει ηην απαπαίηηηη ζςμμεηοσή για ςλοποίηζη  



Δγρεηξίδην Φξήζεο MIS – Υπνβνιή Αίηεζεο Δπηκόξθσζεο (Β θάζε) Β’ Δπίπεδν_Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ  
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Όπσο θαίλεηαη ζην ηειεπηαίν παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο είρε 

ζπκκεηάζρεη ππνβάιινληαο αίηεζε θαη θαηά ηελ Α θάζε ζα εκθαλίδνληαη θαη νη 

ζρεηηθέο επηινγέο ηνπ.  Σεκεηώλεηαη επίζεο όηη ηα πξνγξάκκαηα κε 10 ή 

πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο πινπνηνύληαη.  Πξνγξάκκαηα πνπ ζην ηέινο ηεο Β΄ θάζεο 

ζπγθεληξώλνπλ ιηγόηεξεο από 10 αηηήζεηο ελδέρεηαη λα πινπνηεζνύλ ππό 

πξνϋπνζέζεηο. 

 

7. Σξνπνπνίεζε / Γηαγξαθή Αίηεζεο (Β Φάζε) 

Τν ζύζηεκα δηαζέηεη ηε δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ή / θαη δηαγξαθήο ήδε 

θαηαηεζεηκέλεο αίηεζεο. 

 

Η ιεηηνπξγία είλαη δηαζέζηκε κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «Αίηεζε Δπηκνξθνύκελνπ – 

Φάζε Β».   

 

 
 

Σε απηή ηε θόξκα ν ρξήζηεο ελεκεξώλεηαη θαηαξρήλ γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε 

ηεο αίηεζεο πνπ έρεη ήδε ππνβάιεη. 

 

Μπνξεί λα θάλεη αίηεζε γηα άιιν δηαζέζηκν πξόγξακκα αιιάδνληαο ηελ πξνηίκεζή 

ηνπ κε ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο «Σξνπνπνίεζε Αίηεζεο» ή λα δηαγξάςεη ηελ 

ηξέρνπζα αίηεζή ηνπ επηιέγνληαο «Γηαγξαθή Αίηεζεο» (ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα 

– εηθόλα ελδερόκελε δηαγξαθή (ή ηξνπνπνίεζε γηα ην πξόγξακκα 576-2) ζα 

απνζύξεη ηελ αίηεζε ηνπ ρξήζηε από ην πξόγξακκα 576-1 εθόζον δεν μειώνεηαι ηο 

ζςνολικό πλήθορ πποηιμήζεων ηος ππογπάμμαηορ ηόζο ώζηε να «κινδςνεύει» η 

ςλοποίηζή ηος). 

 

ΠΡΟΟΥΗ: Καηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αίηεζήο ηνπ, ν ελδηαθεξόκελνο ΓΔΝ 

«κεηαθέξεη» ηελ θαηάζηαζε «επηηπρώλ» πνπ ελδερνκέλωο είρε ζην πξνεγνύκελν 

πξόγξακκα, νύηε ηελ ζεηξά θαηάηαμεο πνπ είρε αλ ήηαλ «επηιαρώλ». Η 

θαηάζηαζή ηνπ ζην λέν πξόγξακκα εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από ην πιήζνο ηωλ 

αηηήζεωλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί ζε απηό. 

 

 


