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ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ KΔΒΜ 1 & 2
Αποστολή με e-mail

ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΔΒΜ 1&2
Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
Διευθυνση Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Δ’ Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων δια Βίου Μάθησης,
ως φορέας αδειοδότησης των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 και επιπεδου 2, δημιούργησε
ένα νέο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ. ΙΡΙΣ) για την τήρηση του Μητρώου αδειοδότησης των ΚΔΒΜ
1 και 2.
Το Π.Σ ΙΡΙΣ υλοποιήθηκε από το Τμήμα ΣΤ' Εφαρμογών Έρευνας & Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς & Διά
Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, το οποίο είναι υπεύθυνο για το
σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και τη συνεχή τεχνική υποστήριξη του Συστήματος.
Το Π.Σ. ενημερώθηκε κατ΄ αρχάς με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του ΕΟΠΠΕΠ, έως την
31/8/2018, καθώς και με τα στοιχεία επικοινωνίας παρόχων, στοιχεία αδειοδότησης και με τις, από
1/9/2018 και εξής, μεταβολές σχετικά με την αδειοδότηση (νέες άδειες, τροποποιήσεις,
μεταβιβάσεις, ανακλήσεις και επικαιροποιήσεις αδειών).
Στόχους του Π.Σ. ΙΡΙΣ αποτελούν :
 Η ασφαλής τήρηση στοιχείων φορέων
 Η αξιοπιστία δεδομένων
 Η απλούστευση διαδικασιών με την ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος (on line) αδειοδότησης
όλων των ειδών (νέα αδειοδότηση, τροποποίηση, επικαιροποίηση, μεταβίβαση) και
ενημέρωση για την εξέλιξη του αιτήματος *
 Η αξιόπιστη πληροφόρηση των επιχειρήσεων - πολιτών
 Η σταδιακή επίτευξη διαλειτουργικότητας του συστήματος με συστήματα Δημόσιας
Διοίκησης**
*Σταδιακή εφαρμογή της υπηρεσίας αυτής σύμφωνα με τις ανακοινώσεις με εκκίνηση της διαδικασίας από την επόμενη επικαιροποίηση
**Με την ολοκλήρωση διαμόρφωσης του Π.Σ.

Το Π.Σ. βρίσκεται υπό διαμόρφωση και κατά την παρούσα χρονική στιγμή έχει σχεδιαστεί να
διενεργηθεί ο έλεγχος για επαλήθευση (με ταυτόχρονη διαδικασία διόρθωσης-προσθήκης) των
καταγεγραμμένων στοιχείων από τους ίδιους τους Φορείς, ώστε οι πληροφορίες που περιέχονται να
καταστούν ακριβείς και αξιόπιστες.
Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να συνδεθείτε στον ιστότοπο του ΠΣ ΙΡΙΣ https://iris.it.minedu.gov.gr
και από το μενού «Οδηγίες σύνδεσης» να ανοίξετε το Εγχειρίδιο Χρήσης για τα βήματα που πρέπει
να ακολουθηθούν προκειμένου να συνδεθείτε. Εν συντομία, η εγγραφή σας στο σύστημα γίνεται
μέσω του μηχανισμού αυθεντικοποίησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. Όταν η εγγραφή σας
ολοκληρωθεί, μπορείτε να κάνετε Είσοδο στο σύστημα χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ σας και το
συνθηματικό που ορίσατε. Μόλις κάνετε Είσοδο, στην αρχική σελίδα εμφανίζεται πίνακας
ανακοινώσεων με οδηγίες σχετικά με τους ελέγχους ή διορθώσεις στοιχείων που πρέπει να κάνετε.
Η είσοδος στο Π.Σ. είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί από την 28/4/2020.
Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα μπορείτε να απευθύνεστε είτε στην Υπηρεσία μηνυμάτων (αν
έχετε κάνει Είσοδο) στην κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ iris@minedu.gov.gr, ενώ για οποιοδήποτε
άλλο ερώτημα μπορείτε να απευθύνεστε μέσω της Υπηρεσίας μηνυμάτων στην κατηγορία
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΔΒΜ είτε στο kdvm@minedu.gov.gr.
Στο στάδιο αυτό διαμόρφωσης του Π.Σ., το οποίο θεωρούμε απολύτως απαραίτητο, καλούμε τον
κάθε φορέα ξεχωριστά να συμβάλει υπεύθυνα στην επαλήθευση των καταγεγραμμένων στοιχείων
που τον αφορούν με την απευθείας διόρθωση, όπου παρέχεται αυτή η δυνατότητα, και με την
υποβολή παρατηρήσεων προς την υπηρεσία για τυχόν διορθώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες

έως τις 8/5/2020.
Παρακαλούμε για την άμεση συνεργασία σας και την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών
από την πλευρά σας, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΛΚΙΑ

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα ΕΕΚΔΜΒ
2. Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης
3. Τμήμα Δ΄Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων Δια Βίου Μάθησης
4. Τμήμα Στ’ Εφαρμογών Έρευνας & Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς & Διά Βίου Μάθησης

