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Εισαγωγή

1

Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (MIS) του έργου «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών
Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση» δίνει δυνατότητες διεκπεραίωσης και
παρακολούθησης όλων των δραστηριοτήτων μιας Επιτροπής Επιμόρφωσης (ΕΕ) μέσω των
αντίστοιχων εφαρμογών.
Το πληροφοριακό σύστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://epimorfosi.cti.gr
και οι δυνατότητες διαχείρισης που παρέχει αφορούν τόσο στις δραστηριότητες επιμόρφωσης όσο
και σε αυτές των διαδικασιών πιστοποίησης.
Για την υλοποίηση του συστήματος έχουν χρησιμοποιηθεί σύγχρονες τεχνολογίες που παρέχουν
τη δυνατότητα πολλαπλής πρόσβασης.
Ειδικότερα για την πιστοποίηση εκπαιδευτικών σταδιακά προστίθενται στο περιβάλλον λειτουργίας
των Επιτροπών Επιμόρφωσης λειτουργίες που αφορούν στις διαδικασίες πιστοποίησης.

Εικόνα 1: Νέες επιλογές του MIS στο περιβάλλον εργασίας των Ε.Ε.

1.1. Εργασίες που αναλύονται στην τρέχουσα έκδοση
Λειτουργίες Πιστοποίησης
¾

Πιστοποιημένα ΚΕΠΙΣ

¾

Εκκρεμότητες Επιτυχόντων Εκπαιδευτικών (Δικαιολογητικά)

¾

Εκκρεμότητες Επιτυχόντων Εκπαιδευτικών (Πληρωμή)

¾

Εκκρεμότητες Απόντων Εκπαιδευτικών
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Λειτουργίες Πιστοποίησης

2.2. Πιστοποιημένα ΚΕΠΙΣ
Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης μιας λίστας με τα διαθέσιμα Κέντρα Πιστοποίησης.
Επειδή η λίστα περιέχει πολλά ΚΕΠΙΣ δίνετε η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί φίλτρο επιλογής
ΚΕΠΙΣ ανάλογα με την περιοχή που εδρεύει (Εικόνα 2).

Εικόνα 2: Λίστα Κέντρων Πιστοποίησης
Στη λίστα αυτή εμφανίζονται το Τμήμα, το Ίδρυμα αλλά και το όνομα του κάθε ΚΕΠΙΣ. Το πεδίο
«Όνομα ΚΕΠΙΣ» λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος με σελίδα η οποία εμφανίζει τα στοιχεία του
ΚΕΠΙΣ (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Στοιχεία ΚΕΠΙΣ
Στο σημείο αυτό το MIS εμφανίζει τα στοιχεία του ΚΕΠΙΣ και δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης των
προγραμμάτων του ΚΕΠΙΣ ανάλογα με την περίοδο που επιλέγεται από το χρήστη (Εικόνα 4).
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Εικόνα 4. Καρτέλα Στοιχείων Προγραμμάτων ΚΕΠΙΣ
Επιπλέον δίνετε η δυνατότητα κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο «Έντυπο Π2Β» να εκτυπωθούν
τα στοιχεία των ΚΕΠΙΣ (Εικόνα 5).

Εικόνα 5. Έντυπο Π2Β

2.3. Εκκρεμότητες Επιτυχόντων Εκπαιδευτικών (Δικαιολογητικά)
Εφόσον ένας εκπαιδευτικός διεξέλθει επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης, μπορεί να υποβάλει
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, δικαιολογητικά για τη λήψη της β’ δόσης του επιδόματος.
Η ομώνυμη επιλογή δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης καταλόγου επιτυχόντων εκπαιδευτικών στην
Πιστοποίηση, των οποίων η σχολική μονάδα απασχόλησης βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης της
Ε.Ε.. Οι επιτυχόντες εκπαιδευτικοί των οποίων τα δικαιολογητικά έχουν διεκπεραιωθεί
εμφανίζονται επιλέγοντας "Διεκπεραιωμένοι". Δίνεται επίσης η δυνατότητα εμφάνισης των
επιτυχόντων εκπαιδευτικών των οποίων τα δικαιολογητικά δεν έχουν διεκπεραιωθεί επιλέγοντας
"Μη, Διεκπεραιωμένοι". Επιπλέον μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση κάποιου εκπαιδευτικού
με βάση τον ΑΜ του ή τον ΑΦΜ του.
Κάνοντας κλικ στο κουμπί “Διεκπεραιωμένοι” εμφανίζεται η λίστα με τους εκπαιδευτικούς που
διεκπεραιώθηκαν τα δικαιολογητικά τους. Δίνετε δε η δυνατότητα αναίρεσης μιας διεκπεραίωσης
επιλέγοντας το πεδίο «Αναίρεση» και κάνοντας κλικ στο κουμπί αναίρεση (Εικόνα 6).
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Εικόνα 6. Διεκπεραιωμένοι
Κάνοντας κλικ στο κουμπί “Μη Διεκπεραιωμένοι” εμφανίζεται η λίστα με τους εκπαιδευτικούς που
δεν έχουν διεκπεραιωθεί τα δικαιολογητικά τους. Εδώ δίνετε η δυνατότητα διεκπεραίωσης
(εφόσον ο εκπαιδευτικός προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) επιλέγοντας το πεδίο
«Κατάθεση εντύπων» και κάνοντας κλικ στο κουμπί διεκπεραίωση (Εικόνα 7).

Εικόνα 7. Μη Διεκπεραιωμένοι
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Κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο «Αναζήτηση με Κριτήρια» δίνετε η δυνατότητα να
αναζητηθούν εκπαιδευτικοί (Διεκπεραιωμένοι ή Μη Διεκπεραιωμένοι) με βάση τον ΑΜ τους ή το
επώνυμο τους (Εικόνα 8).

Εικόνα 8. Αναζήτηση Εκπαιδευτικών
Το πεδίο «ΑΜ» σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος στο έντυπο
με τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου (Εικόνα 9).
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Εικόνα 9. Έντυπο ατομικών στοιχείων δικαιούχου

2.4. Εκκρεμότητες Επιτυχόντων Εκπαιδευτικών (Πληρωμή)
Η επιλογή αυτή δίνει την δυνατότητα εμφάνισης των πιστοποιημένων εκπαιδευτικών, των οποίων
η σχολική μονάδα απασχόλησης βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης της ΕΕ.
Εμφανίζονται οι επιτυχόντες εκπαιδευτικοί των οποίων τα δικαιολογητικά ήδη έχουν διεκπεραιωθεί
και:
•

η πληρωμή της β’ δόσης του επιδόματος έχει γίνει επιλέγοντας "Διεκπεραιωμένοι" ή

•

η πληρωμή της β’ δόσης του επιδόματος δεν έχει γίνει επιλέγοντας "Μη,Διεπεραιωμένοι".

Με τον όρο πληρωμή της β’ δόσης εννοείται ότι τους έχει παραδοθεί το σχετικό παραστατικό
(δίγραμμη επιταγή) που έχει εκδοθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ.
Κάνοντας κλικ στο κουμπί “Διεκπεραιωμένοι” εμφανίζεται η λίστα με τους εκπαιδευτικούς που
έχουν λάβει τη β’ δόση του επιδόματος. Δίδετε δε η δυνατότητα να αναιρεθεί η διεκπεραίωση
επιλέγοντας το πεδίο «Αναίρεση» και κάνοντας κλικ στο κουμπί αναίρεση (Εικόνα 10).
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Εικόνα 10. Διεκπεραιωμένοι
Κάνοντας κλικ στο κουμπί “Μη Διεκπεραιωμένοι” εμφανίζεται η λίστα με τους Μη
Διεκπεραιωμένους εκπαιδευτικούς. Εδώ δίνετε η δυνατότητα της διεκπεραίωσης επιλέγοντας το
πεδίο «Πληρωμή» και κάνοντας κλικ στο κουμπί Πληρώθηκε (Εικόνα 11).

Εικόνα 11. Μη Διεκπεραιωμένοι
Κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο «Αναζήτηση με Κριτήρια» δίνετε η δυνατότητα αναζήτησης
εκπαιδευτικών με βάση τον ΑΜ τους ή το επώνυμο τους (Εικόνα 12).

Εικόνα 12. Αναζήτηση
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2.5. Εκκρεμότητες Απόντων Εκπαιδευτικών
Οι περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικών από προγραμματισμένη πιστοποίηση στην οποία είχαν
αιτηθεί να συμμετάσχουν αντιμετωπίζεται με μια σειρά ενεργειών κατά τις οποίες προβλέπεται η
κατάθεση αίτησης εκ μέρους του απόντος προς την Επιτροπή Επιμόρφωσης συνοδευόμενη από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η Επιτροπή σε τακτά διαστήματα εισηγείται προς τους Τεχνικούς και Επιστημονικούς συμβούλους
την αιτιολόγηση απουσίας εκπαιδευτικών επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.
Μέσω του πληροφοριακού συστήματος η επιλογή «Εκκρεμότητες Απόντων Εκπαιδευτικών»
εμφανίζει τον κατάλογο όσων εκπαιδευτικών απουσίασαν και δεν έχουν προσκομίσει
δικαιολογητικά, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο (Εικόνα 13).

Εικόνα 13. Κατάλογος απόντων εκπαιδευτικών που δεν έχουν καταθέσει δικαιολογητικά
Εφόσον κάποιος εκπαιδευτικός προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνετε η δυνατότητα
να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά επιλέγοντας το πεδίο «Δικαιολόγηση» και κάνοντας κλικ στο
κουμπί Δικαιολόγηση (Εικόνα 13).
Η ηλεκτρονική διεκπεραίωση θα πρέπει να συνοδεύεται και από τη φυσική διαβίβαση
των δικαιολογητικών προκειμένου να ολοκληρωθεί εκ μέρους της Ε.Ε. η σχετική
διαδικασία.
Η επιλογή του φίλτρου «Με Δικαιολογητικά», οδηγεί στην εμφάνιση της κατάστασης που
εμφανίζεται στο ακόλουθο στιγμιότυπο (Εικόνα 14).
Σε αυτή την εικόνα εμφανίζονται δύο κατηγορίες πληροφορίας:
i. Ο πίνακας με τα στοιχεία όσων έχουν ηλεκτρονικά διεκπεραιωθεί και αναμένεται η
δικαιολόγηση της απουσίας τους από το αρμόδιο όργανο του ΥΠΕΠΘ και
ii. Όσοι έχουν ήδη δικαιολογηθεί αρμοδίως και έχουν ανακτήσει το δικαίωμα υποβολής αίτησης σε
προγραμματισμένη πιστοποίηση.
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Εικόνα 14. Κατάσταση Εκπαιδευτικών που έχουν προσκομίσει δικαιολογητικά συνοδευόμενη από
κατάλογο όσων οι απουσίες έχουν αιτιολογηθεί και έχουν ανακτήσει το δικαίωμα υποβολής
αίτησης για συμμετοχή στην πιστοποίηση

Από τον πίνακα με τον τίτλο «Με Δικαιολογητικά» δίνεται η δυνατότητα στο πεδίο «Αναίρεση
Δικαιολόγησης», να πραγματοποιηθεί αναίρεση της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης που έχει
πραγματοποιηθεί για κάποιο εκπαιδευτικό.
Η ενέργεια αυτή καλό είναι να γίνεται πριν την αποστολή των παραστατικών
δικαιολόγησης.
Σε όλες τις προαναφερόμενες καταστάσεις, το πεδίο «ΑΜ» αποτελεί ενεργό σύνδεσμο που οδηγεί
στην παρουσίαση των στοιχείων του εκπαιδευτικού στο οποίο ανήκει, όπως φαίνεται ακολούθως.
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