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Εισαγωγή
Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών
τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ)», υλοποιούνται εξετάσεις πιστοποίησης
γνώσεων και ικανοτήτων εκπαιδευτικής αξιοποίησης ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα. Οι
εξετάσεις πιστοποίησης θα υλοποιηθούν με ψηφιακά μέσα και θα πραγματοποιηθούν σε εργαστήρια
πληροφορικής ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία για τις ανάγκες του έργου αποτελούν τα
Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) τα οποία έχουν επιλεγεί μέσω Ανοικτής Διαγωνιστικής Διαδικασίας.
Διακρίνονται σε τρεις (3) τύπους ως προς το περιεχόμενό τους και οι αντίστοιχες διάρκειες για κάθε τύπο
είναι οι ακόλουθες:
Τύπος
Διάρκεια

Πιστοποίηση Β1
επιπέδου Τ.Π.Ε.
150’

Πιστοποίηση Β2
επιπέδου Τ.Π.Ε.
240’

Πιστοποίηση Α’
επιπέδου Τ.Π.Ε.
120’

Προϋποθέσεις συμμετοχής:


Για την συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης Β1 ή Β2 Επιπέδου ΤΠΕ ο εκπαιδευτικός θα πρέπει
προηγουμένως να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την επιμόρφωση Β1 ή Β2 επιπέδου ΤΠΕ, αντίστοιχα.
Ειδικότερα για την συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., θα πρέπει να έχει
προηγηθεί επιτυχής πιστοποίηση σε εξετάσεις Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. Επιπρόσθετα, στις εν λόγω
εξετάσεις πιστοποίησης, μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει
την επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ (παλαιότερα, στο διάστημα 2008-2015) και δεν έχουν ήδη
πιστοποιήσει τις αντίστοιχες γνώσεις και ικανότητες.



Εκπαιδευτικοί που έχουν επιμορφωθεί σε προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.
παλαιότερων έργων, για να λάβουν πιστοποίηση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. (δηλαδή, πιστοποίηση
ολοκληρωμένων γνώσεων και ικανοτήτων για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική
πράξη), θα πρέπει να διεξέλθουν επιτυχώς εξετάσεις πιστοποίησης τόσο τύπου Β1 όσο και τύπου Β2
επιπέδου Τ.Π.Ε.

Οι εξετάσεις οργανώνονται σε διακριτές χρονικές περιόδους και κάθε περίοδος αφορά ένα συγκεκριμένο
τύπο πιστοποίησης (Α, Β1 ή Β2). Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλλει μία αίτηση για τον τύπο
πιστοποίησης που αναφέρεται στην εκάστοτε περίοδο, εφόσον πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις
συμμετοχής.
Ο οδηγός αυτός περιγράφει τις λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης (https://epimorfosi.cti.gr/mis) για την υποβολή αιτήσεων από πλευράς των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε
προγράμματα πιστοποίησης, τα οποία θα διεξαχθούν σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) που λειτουργούν σε
Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για την υποστήριξη των χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος, λειτουργεί Υπηρεσία Υποστήριξης στη
διεύθυνση https://e-pimorfosi.cti.gr/ypostiriktikes-domes/help-desk.
Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν αποκλειστικά στην υποβολή αιτήσεων για τον τύπο πιστοποίησης
Β1 Επιπέδου ΤΠΕ.
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Είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα

Ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης Β1 Επιπέδου
ΤΠΕ, θα πρέπει αρχικά να μπει στο Πληροφοριακό Σύστημα (MIS) της Πράξης (https://e-pimorfosi.cti.gr/mis)
με χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης, τους οποίους έχει αποκτήσει κατά τη συμμετοχή του
στις δράσεις επιμόρφωσης Β1 ή Β2 ή Β επιπέδου ΤΠΕ.

Σε περίπτωση που χρειάζεται υπενθύμιση των κωδικών του, μπορεί να επιλέξει Ανάκτηση Κωδικών και,
συμπληρώνοντας τον ΑΦΜ ή τον Α.Μ. εκπαιδευτικού που του αντιστοιχεί, θα λάβει τους κωδικούς στο
προσωπικό του e-mail.
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Υποβολή αίτησης συμμετοχής

Ο εκπαιδευτικός, αφού αρχικά αποκτήσει πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (MIS) της Πράξης
(https://e-pimorfosi.cti.gr/mis) (βλ. προηγούμενο εδάφιο), μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία
προγραμματισμένη περίοδο πιστοποίησης, η οποία κάθε φορά σχετίζεται με συγκεκριμένο τύπο (Α’, Β1 ή Β2
Επιπέδου ΤΠΕ) πιστοποίησης.
Η γραμμή του βασικού μενού στην επιλογή Αίτηση Πιστοποίησης περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που
σχετίζονται με τη συμμετοχή σε προγράμματα πιστοποίησης, ενώ από το υπο-μενού Αίτηση Πιστοποίησης –
Υποβολή Αίτησης υποβάλλεται η αίτηση συμμετοχής.
Στη φόρμα της αίτησης αρχικά παρατίθεται ενημέρωση για τον εκπαιδευτικό σχετικά με τη συστάδα στην
οποία δύναται να πιστοποιηθεί, βάσει του προγράμματος επιμόρφωσης στο οποίο είχε συμμετάσχει, εφόσον
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία επιμόρφωσης και δεν έχει ήδη πιστοποιηθεί σε προηγούμενη
περίοδο.

Σε περίπτωση που κάποια από τις προϋποθέσεις συμμετοχής που προαναφέρθηκαν δεν ικανοποιείται, τότε
εμφανίζεται αντίστοιχο ενημερωτικό μήνυμα και δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης. Συγκεκριμένα τα
μηνύματα διακρίνονται ως εξής:
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α. ενημερωτικό μήνυμα για όσους δεν είναι δικαιούχοι επειδή δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα
επιμόρφωσης Β / Β1 επιπέδου ΤΠΕ:
Δικαίωμα συμμετοχής στις δοκιμασίες πιστοποίησης έχουν αποκλειστικά οι εκπαιδευτικοί που
παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.
(Μάιος 2017 - Ιούλιος 2019) είτε Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. (2008 - 2015) .
β. ενημερωτικό μήνυμα για όσους είναι ήδη πιστοποιημένοι:
Έχετε ήδη συμμετάσχει επιτυχώς σε διαδικασίες πιστοποίησης Β' επιπέδου Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο
προηγούμενου έργου ή πιστοποίησης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (κατά την 1η περίοδο, Οκτ.-Δεκ. 2021).
Επισημαίνεται ότι κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να πιστοποιηθεί αποκλειστικά στη συστάδα για την οποία
επιμορφώθηκε, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε μετέπειτα μεταβολής της υπηρεσιακής του κατάστασης.
Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει την τοποθεσία όπου επιθυμεί να εξεταστεί (νομό & πόλη),
καθώς και την ημέρα της εβδομάδας που προτιμά βάσει των διαθέσιμων επιλογών.
Αφού επιλέξει την τοποθεσία και την ημέρα εξέτασης, εμφανίζεται λίστα των ημερομηνιών που αντιστοιχούν
στη συγκεκριμένη επιλογή και μπορεί προαιρετικά να επιλέξει μέχρι 2 ημερομηνίες που επιθυμεί να
εξαιρέσει. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για τις περιπτώσεις που ο εκπαιδευτικός δεν δύναται να προσέλθει
λόγω κωλύματος σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.
Σε περίπτωση που επιλεγούν περισσότερες από δύο ημερομηνίες εξαίρεσης, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα
λάθους:

Επισημαίνεται ότι δυνατότητα εξαίρεσης υφίσταται μόνο εφόσον υπάρχουν πάνω από δύο διαθέσιμες
ημερομηνίες που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη επιλογή τοποθεσίας και ημέρας. Εάν διατίθεται μία μόνο
ημερομηνία, ο εκπαιδευτικός δεν θα πρέπει να επιλέξει καμία ημερομηνία εξαίρεσης, αλλά να επιλέξει άλλο
συνδυασμό τοποθεσίας – ημέρας εάν δεν τον εξυπηρετεί η συγκεκριμένη ημερομηνία.
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Προς διευκόλυνση της επιλογής των υποψηφίων, κάτω από τα πεδία υποβολής αίτησης, διατίθεται ένας
κατάλογος - πίνακας με τις περιοχές όπου προγραμματίζεται να διεξαχθούν εξετάσεις πιστοποίησης για τη
συγκεκριμένη περίοδο. Για κάθε διακριτή τοποθεσία παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με τις συνολικές
θέσεις υποψηφίων που μπορούν να καλυφθούν στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις της αντίστοιχης πόλης , τον
αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι την στιγμή που εισήλθε στο Πληροφοριακό Σύστημα ο
εκπαιδευτικός, και το τρέχον πλήθος διαθέσιμων θέσεων.
Μόλις ολοκληρώσει τις επιλογές του ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέξει
Υποβολή αίτησης
ώστε να καταχωρίσει την αίτηση συμμετοχής του σε προγραμματισμένες εξετάσεις.

Στο σημείο αυτό ζητείται από τον εκπαιδευτικό να επιβεβαιώσει ως οριστική την υποβολή της αίτησης που
διαμόρφωσε και δίνεται η δυνατότητα για πιθανή αναθεώρηση των προτιμήσεων του μόνο εφόσον επιλέξει
«Όχι». Με την επιλογή «Ναι» οριστικοποιεί τις επιλογές του και δεν δίνεται δυνατότητα ακύρωσης /
τροποποίησης.

Επισημάνσεις:
i.

Με την διαδικασία υποβολής αίτησης δεσμεύεται θέση συμμετοχής σε προγραμματισμένη εξέταση
στην τοποθεσία που επιλέχθηκε και για την ημέρα προτίμησης. Μετά την υποβολή της αίτησης
οριστικοποιείται η δέσμευση χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης.
Μη αιτιολογημένη απουσία από προγραμματισμένη εξέταση πιστοποίησης χρεώνεται ως
αποτυχημένη συμμετοχή. Για περιπτώσεις ανωτέρας βίας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
ενημερώσουν
έγκαιρα
την
υπηρεσία
υποστήριξης
στην
διεύθυνση
https://epimorfosi.cti.gr/ypostiriktikes-domes/help-desk, αποστέλλοντας σχετική τεκμηρίωση.

ii.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν βρίσκουν στις διαθέσιμες επιλογές του πληροφοριακού
συστήματος, την περιοχή ή την ημέρα που θα επιθυμούσαν να εξεταστούν (πχ. διότι έχουν ήδη
καλυφθεί οι διαθέσιμες θέσεις, διότι δεν υπάρχει εκεί Κέντρο Πιστοποίησης), θα πρέπει να
συμβουλευτούν τον διαθέσιμο πίνακα για την πιθανότητα εύρεσης ελεύθερων θέσεων σε γειτονική
περιοχή (νομό, πόλη), όπου θα μπορούσαν να μεταβούν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις
πιστοποίησης

iii.

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής αιτήσεων κάθε εκπαιδευτικός που αιτήθηκε
συμμετοχή με την προαναφερόμενη διαδικασία, θα ενημερωθεί μέσω του προσωπικού
λογαριασμού του στο Πληροφοριακό Σύστημα, για την ακριβή ημερομηνία και ώρα των εξετάσεων,
καθώς και για το κέντρο πιστοποίησης στο οποίο πρέπει να προσέλθει για τις εξετάσεις
πιστοποίησης. Επίσης, θα του διατεθούν οδηγίες και το έντυπο συμμετοχής στις εξετάσεις, το οποίο
θα περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία για την συμμετοχή του καθώς και λεπτομέρειες για την
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πρόσβαση στο Κέντρο Πιστοποίησης που θα εξεταστεί. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εισέλθουν στο
πληροφοριακό σύστημα για να λάβουν την σχετική ενημέρωση μετά τη λήξη της περιόδου
υποβολής αιτήσεων!
iv.

Οι εκπαιδευτικοί, υποχρεωτικά, πρέπει να φέρουν κατά την προσέλευση στο Κέντρο Πιστοποίησης:
α) μάσκα, β) αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους, γ) το έντυπο συμμετοχής
που θα εκτυπώσουν από το Πληροφοριακό Σύστημα, δ) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας για τον
έλεγχο ταυτοπροσωπίας που θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πιστοποίησης και ε) ισχύον
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή το πλέον πρόσφατο αποτέλεσμα ελέγχου (rapid test) στο
οποίο έχουν υποβληθεί με βάση τις υπηρεσιακές υποχρεώσεις τους ή βεβαίωση αρμόδιας
υγειονομικής επιτροπής περί απαλλαγής από την υποχρέωση του εμβολιασμού.

v.

Σε περίπτωση που η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων συμπέσει με την εφαρμογή
περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας, τα οποία κατόπιν απόφασης αρμοδίων υπηρεσιών
επιβάλλουν απαγορευτικές συνθήκες για την διεξαγωγή πιστοποιήσεων, οι εξετάσεις αναβάλλονται
αυτοδίκαια χωρίς άλλη ειδοποίηση.
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