
Η έγκριση των προγραμμάτων της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου 

Τ.Π.Ε. ολοκληρώθηκε και είναι σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

των εκπαιδευτικών. Δεδομένων των προαπαιτούμενων ενεργειών για την 

έκδοση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου, αναθέσεων έργου, μετακινήσεων, 

συμβάσεων και σχετικής Υπουργικής Απόφασης για τα στελέχη της 

εκπαίδευσης,παρακαλείσθε να ελέγξετε τα καταχωρημένα στο 

Πληροφοριακό Σύστημα (MIS) της Πράξης, στοιχεία σας (προσωπικά 

στοιχεία επικοινωνίας, απασχόλησης κλπ.) και να προβείτε στην 

επικαιροποίησή τους, εφόσον απαιτείται, το αργότερο μέχρι 07-12-2014, 

χωρίς προθεσμία παράτασης. Δείτε οδηγίες σχετικά με την 

επικαιροποίηση/ τροποποίηση των στοιχείων στο τέλος του παρόντος 

μηνύματος. 

Επίσης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους οδηγούς α) Διαδικασιών και β) 

Οικονομικής Διαχείρισης, σας εφιστούμε την προσοχή στα ακόλουθα σημεία: 

Α. Άδεια (Υ.Α.) στελεχών εκπαίδευσης 

Για τις περιπτώσεις στελεχών εκπαίδευσης που θα συμμετάσχουν στη 

6η επιμορφωτική περίοδο απαιτείται άμεσα (έως 07-12-2014 χωρίς 

προθεσμία παράτασης) η συμπλήρωση του πεδίου που αφορά στην 

ιδιότητά τους αυτή (εάν δεν το έχουν ήδη 

συμπληρώσει), προκειμένου έπειτα από τους προβλεπόμενους ελέγχους, να 

σταλεί εγκαίρως στο Υπουργείο Παιδείας το σχετικό έγγραφο έκδοσης άδειας 

και να περιληφθούν στην νέα Υπουργική Απόφαση. Όσον αφορά 

τους Σχολικούς Συμβούλους και τουςΑναπληρωτές Σχολικούς 

Συμβούλους, θα πρέπει να ελέγξουν και να επικαιροποιήσουν/ 

τροποποιήσουν, εφόσον απαιτείται, τηνΈδρα και την Περιφερειακή 

Διεύθυνση στην οποία ανήκουν, στο Πληροφοριακό Σύστημα (MIS) 

της Πράξης ( http://b-epipedo2.cti.gr/mis). 

Β. Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου για εκπαιδευτικούς που δεν είναι 

στελέχη εκπαίδευσης 

1. Η αίτηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

(ΠΥΣΔΕ/ ΠΥΣΠΕ) του εκάστοτε συντελεστή θα πρέπει να έχει 

κατατεθεί εμπρόθεσμα και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της 6ης 

επιμορφωτικής περιόδου, προκειμένου οι δαπάνες να καταστούν επιλέξιμες 

και να πληρωθούν. Η αίτηση προς το οικείο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ θα πρέπει να 
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κατατεθεί πριν την έναρξη της υλοποίησης της επιμόρφωσης (οι 

ενδιαφερόμενοι θα επισυνάπτουν απόσπασμα της αναρτητέας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

του Ι.Ε.Π. ανάθεσης έργου /περίληψης συμβάσεων των συντελεστών Κ.Σ.Ε. 

και όχι βεβαίωση από το Ι.Ε.Π., όπως συνέβαινε σε προηγούμενες περιόδους). 

2. Στην αίτηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου προς το ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ θα 

πρέπει να οριοθετείται σαφώς το χρονικό διάστημα για το οποίο αιτείστε 

τη σχετική άδεια έτσι ώστε αυτή να συμβαδίζει απολύτως με το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος. Σε περίπτωση αναπλήρωσης 

μαθήματος σε χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από την αρχική άδεια 

άσκησης ιδιωτικού έργου απαιτείται συμπληρωματική έκδοση άδειας ώστε το 

σύνολο της αμοιβής να καταστεί επιλέξιμο. 

Γ. Εντολές μετακίνησης επιμορφωτών 

Επιπρόσθετα για όσους επιμορφωτές μετακινούνται και θα αιτηθούν 

αποπληρωμή οδοιπορικών εξόδων απαιτείται έκδοση εντολής μετακίνησης 

(είτε συνολικά για όλες τις μετακινήσεις σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα 

είτε τμηματικά ανά μήνα). Η αναφορά τουμέσου μετακίνησης στην εντολή 

που θα εκδοθεί είναι απαραίτητη. Σε κάθε περίπτωση όμως η δαπάνη 

καθίσταται επιλέξιμη εφόσον η εντολή έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο. 

Σε περίπτωση τροποποίησης του προγράμματος και μετακίνησης άλλη 

ημερομηνία απαιτείται έκδοση εντολής εκ νέου και μόνο για τη συγκεκριμένη 

μετακίνηση (δεν απαιτείται διόρθωση της αρχικής εντολής μετακίνησης, 

καθώς ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρουσιολόγια). Σε 

περίπτωση διαφορετικών μέσων μετακίνησης είτε αυτά θ’ απαριθμούνται 

συγκεκριμένα είτε θα πρέπει να ενσωματωθεί στην εντολή μετακίνησης η 

χρήση της φράσης «οποιοδήποτε μέσο μετακίνησης». 

Δ. Αλλαγές συντελεστών 

Δεν δύναται να πραγματοποιείται καμία αλλαγή στους συντελεστές 

που στελεχώνουν τα ΚΣΕ, εκτός από τεκμηριωμένα σοβαρό λόγο και 

κατόπιν υποβολής του αιτήματος και έγκρισής του από το Ι.Ε.Π.. 

Για τυχόν διευκρινήσεις αναφορικά με τις άδειες στελεχών εκπαίδευσης, τις 

άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου για τους εκπαιδευτικούς που δεν είναι 

στελέχη, τις εντολές μετακίνησης επιμορφωτών καθώς και τις αλλαγές των 

συντελεστών, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ι.Ε.Π., κα. Σχοινά (2103312406, 

εσωτ.: 509, vsxoina@iep.edu.gr). 
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Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με το Πληροφοριακό Σύστημα, μπορείτε 

μέσω του «Εντύπου Υποβολής Ερωτήματος» στον Κόμβο του Έργου 

( http://b-epipedo2.cti.gr -> « Help Desk») να υποβάλετε ηλεκτρονικά το 

ερώτημά σας στην Υπηρεσία Help Desk Β΄ Επιπέδου Τ.Π.Ε.. 

  

Οδηγίες επικαιροποίησης/ ενημέρωσης στοιχείων στο 

Πληροφοριακό Σύστημα (MIS) της Πράξης ( http://b-

epipedo2.cti.gr/mis) 

Α) Για τους συντελεστές των Κ.Σ.Ε. (συντονιστές, καταχωριστές, τεχνικοί 

υπεύθυνοι, επιμορφωτές) 

Θα πρέπει να εισέλθετε στο Πληροφοριακό σύστημα της Πράξης http://b-

epipedo2.cti.gr/mis με τους προσωπικούς κωδικούς που σας έχουν 

αποδοθεί και να επικαιροποιήσετε/ ενημερώσετε τα προσωπικά σας 

στοιχεία καθώς και τα στοιχεία ειδικότητάς σας (ιδιότητα, θέση 

απασχόλησης, οργανική θέση, e-mail, κλπ) ( http://b-epipedo2.cti.gr/mis-> 

"Διαχείριση Στοιχείων χρήστη" -> "Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων" 

ή/και "Τροποποίηση Στοιχείων ειδικότητας"). 

Σε περίπτωση λάθους σε στοιχεία που δεν μπορείτε να τροποποιήσετε (π.χ. 

Α.Φ.Μ., κλάδο, Α.Μ.) θα πρέπει να επικοινωνήσετε ΑΜΕΣΑ με την υπηρεσία 

Help Desk Β - Επιπέδου ΤΠΕ. 

Θυμίζουμε ότι υπάρχει διαδικασία ανάκτησης κωδικών που μπορείτε να 

δοκιμάσετε χρησιμοποιώντας τον Α.Μ. ή τον Α.Φ.Μ. σας στο Πληροφοριακό 

Σύστημα ( http://b-epipedo2.cti.gr/mis - > Ανάκτηση Κωδικών), έτσι ώστε να 

τους λάβετε εκ νέου στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση, εάν μέχρι τώρα δεν 

έχετε λάβει το ενημερωτικό μήνυμα. 

Β) Για τα Ιδιωτικά Κ.Σ.Ε. 

Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. Η δυνατότητα 

της καταχώρισης αυτών των στοιχείων είναι διαθέσιμη μέσω της λειτουργίας 

"Προβολή Στοιχείων ΚΣΕ". Θα πρέπει να σημειωθεί πως από τη στιγμή που 

θα γίνει η καταχώριση των δύο παραπάνω στοιχείων, δεν 

επιτρέπεται στη συνέχεια η επεξεργασία τους (βλέπε ενότητα «3.6. 

Ενημέρωση Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. Ιδιωτικού Κ.Σ.Ε.» στο « Εγχειρίδιο Χρήσης 
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Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση 

προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου Τ.Π.Ε. από τα 

Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.)»). 
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