ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ & ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΕ

Α. Αλλαγή Νόμιμου Εκπροςώπου
Ο νζοσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του ΚΣΕ μπαίνει ςτθ ςελίδα:
http://e-pimorfosi.cti.gr/mis
χωρίσ να χρειάηεται είςοδοσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα, προκειμζνου να υποβάλλει
ΑΙΣΗΗ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ.
Επιλζγοντασ το αντίςτοιχο μενοφ, εμφανίηονται δφο πεδία όπου ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ
ειςάγει τον ΑΦΜ του και το ΚΣΕ που εκπροςωπεί.

Επιλζγοντασ Αναηιτθςθ ελζγχεται εάν ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ (Ν.Ε.) υπάρχει ωσ χριςτθσ
ςτο ςφςτθμα και αν ζχει υποβλθκεί ιδθ αίτθςθ αλλαγισ. Η διαδικαςία οδθγεί ςτισ
ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
1. Τα ςτοιχεία Ν.Ε. δεν υπάρχουν ςτο ςφςτθμα και δεν ζχει υποβλθκεί αίτθςθ
αλλαγισ:
Αυτό ςθμαίνει ότι ο νζοσ Ν.Ε. δεν ζχει εμπλακεί ξανά ςτο ζργο τθσ επιμόρφωςθσ,
είτε ωσ ςυντελεςτισ είτε ωσ επιμορφοφμενοσ.
Στθν περίπτωςθ αυτι εμφανίηεται θ ακόλουκθ φόρμα, όπου ο Ν.Ε. ςυμπλθρώνει τα
προςωπικά του ςτοιχεία και αναρτά το ζγγραφο που τεκμθριώνει τον οριςμό του
ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ του ΚΣΕ ι του φορζα.
Στθν περίπτωςθ δθμόςιου ΚΣΕ απαιτείται θ ανάρτθςθ τθσ πλζον πρόςφατθσ
απόφαςθσ οριςμοφ των διευκυντών ςχολικών μονάδων. Εάν θ αλλαγι αφορά ΚΣΕ
που είναι οικονομικόσ φορζασ, απαιτείται το αντίςτοιχο νομιμοποιθτικό ζγγραφο.
Τα ςτοιχεία πρζπει να καταχωρθκοφν για να κεωρείται υποβλθκείςα θ αίτθςθ
αλλαγισ του Ν.Ε.

2. Τα ςτοιχεία Ν.Ε. υπάρχουν ςτο ςφςτθμα και δεν ζχει υποβλθκεί αίτθςθ αλλαγισ:
Αυτό ςθμαίνει ότι ο νζοσ Ν.Ε. ζχει εμπλακεί ξανά ςτο ζργο τθσ επιμόρφωςθσ, είτε
ωσ ςυντελεςτισ είτε ωσ επιμορφοφμενοσ.
Στθν περίπτωςθ αυτι εμφανίηεται θ παραπάνω φόρμα προςυμπλθρωμζνθ με τα
ςτοιχεία του Ν.Ε., τα οποία ζχει δυνατότθτα να επικαιροποιιςει.
Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ ο Ν.Ε. αναρτά το ζγγραφο που τεκμθριώνει τον οριςμό
του ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ του ΚΣΕ ι του φορζα, όπωσ περιγράφθκε παραπάνω.

Τα ςτοιχεία πρζπει να καταχωρθκοφν για να κεωρείται υποβλθκείςα θ αίτθςθ
αλλαγισ του Ν.Ε.
Με τθν καταχώρθςθ παράγεται αυτόματα το προςυμπλθρωμζνο ζντυπο τθσ αίτθςθσ (Α1α),
το οποίο κα πρζπει να υπογραφεί από τον νζο Νόμιμο Εκπρόςωπο, να τεκεί θ ςφραγίδα
του ςχολείου/φορζα και να αποςταλεί με φυςικι αλλθλογραφία ςτο ΙΤΥΕ-Διόφαντοσ. Στο
μεταξφ, εφόςον τα καταχωρθμζνα ςτοιχεία είναι ορκά με βάςθ το ζγγραφο τεκμθρίωςθσ
νόμιμθσ εκπροςώπθςθσ, δρομολογείται θ αλλαγι του Νόμιμου Εκπροςώπου ςτο
πλθροφοριακό ςφςτθμα. Μετά τθ διαδικαςία ελζγχου και ζγκριςθσ του αιτιματοσ,
δρομολογείται θ ενθμζρωςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ.
Επιςθμαίνεται ότι ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ λαμβάνει αυτόματα και το ρόλο του Υπεφκυνου
ΚΣΕ ςτα δθμόςια ςχολεία.
Εάν ο νζοσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ ζχει ιδθ προςωπικοφσ κωδικοφσ ςτο πλθροφοριακό
ςφςτθμα (π.χ. ωσ επιμορφωτισ, ςυντονιςτισ, επιμορφοφμενοσ), κα μπορεί να χρθςιμοποιεί
τουσ υπάρχοντεσ κωδικοφσ, αξιοποιώντασ τουσ για είςοδο και ωσ Υπεφκυνοσ ΚΣΕ. Σε
διαφορετικι περίπτωςθ, κα λάβει ςτο δθλωκζν e-mail του προςωπικό μινυμα που κα τον
ενθμερώνει για τθ διαδικαςία ανάκτθςθσ του κωδικοφ που του αποδόκθκε.

Εφόςον ζχει υποβλθκεί θ αίτθςθ αλλαγισ, το ζντυπο Α1α εμφανίηεται ςτθν αναηιτθςθ
μόνο όταν ειςαχκοφν τα ςτοιχεία του Νόμιμου Εκπροςώπου του ΚΣΕ.

Σε περίπτωςθ που θ αναηιτθςθ γίνει με διαφορετικά ςτοιχεία, εμφανίηεται αντίςτοιχο
ενθμερωτικό μινυμα.

Β. Αλλαγή Προςωπικοφ ΚΕ (ςυντονιςτών και τεχνικών υπεφθυνων)
Ο Υπεφκυνοσ του ΚΣΕ μπαίνει ςτθ ςελίδα:
http://e-pimorfosi.cti.gr/mis
χρθςιμοποιώντασ τουσ προςωπικοφσ του κωδικοφσ.
Από το μενοφ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΡΩΝ ΚΕ ο Υπεφκυνοσ ζχει δυνατότθτα να επικαιροποιιςει
τον κατάλογο του προςωπικοφ, ςυντονιςτζσ και τεχνικοφσ υπεφκυνουσ, που κα
απαςχολθκεί ςτθν επόμενθ περίοδο επιμόρφωςθσ (προςκικθ ι αφαίρεςθ ςυντελεςτών,
αλλαγι ρόλων).

Επιλζγοντασ τα υπομενοφ Διαχείριςη Προςωπικοφ υντονιςμοφ και Διαχείριςη τοιχείων
Σεχνικών Τπευθφνων ο Υπεφκυνοσ ΚΣΕ κάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ
επικαιροποίθςθσ του Μθτρώου Προςωπικοφ του ΚΣΕ.

Αφοφ ολοκλθρώςει τισ αλλαγζσ, ο Υπεφκυνοσ ΚΣΕ υποβάλλει οριςτικά τθν αίτθςθ αλλαγών
ςτελεχικοφ δυναμικοφ από το υπομενοφ Οριςτική Τποβολή Αίτηςησ Αλλαγών τελεχικοφ
Δυναμικοφ.
Στθν οκόνθ που εμφανίηεται καταγράφονται τα μζλθ του ςτελεχικοφ δυναμικοφ που
αφαιρζκθκαν και θ επικαιροποιθμζνθ λίςτα των ςυντελεςτών που κα αξιοποιθκοφν.

Με τθν οριςτικι υποβολι των αλλαγών παράγεται το ζντυπο αίτθςθσ Α1β, το οποίο
υπογράφεται και ςφραγίηεται από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο του ΚΣΕ και τθρείται το
πρωτότυπο ζγγραφο ςτο ΚΣΕ. Δεν απαιτείται αποςτολι του εγγράφου ςτο ΙΤΥΕ-Διόφαντοσ.
Εάν προςτεκεί νζοσ ςυντελεςτισ, κα λάβει ςτο δθλωκζν e-mail του προςωπικό μινυμα που
κα τον ενθμερώνει για τθ διαδικαςία ανάκτθςθσ του κωδικοφ που του αποδόκθκε.

