
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μελών του μητρώου επιμορφωτών/ριών της Πράξη ς που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του 

ΠΕ.1.2. «Δημιουργία μητρώου επιμορφωτών – Επιλογή επιμορφωτών» του Υποέργου 1: 

«Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξη ς «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ: 5008057 

  

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),  

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 12874/04-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΝ8465ΧΙ8-ΠΓΤ) Απόφαση Ένταξης, όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6732/17-12-2018 (ΑΔΑ: Ω4ΧΚ465Χ18-Θ2Θ) και 

ισχύει με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1286/26-02-2020 (ΑΔΑ: 6Φ8Ξ46ΜΤΛΡ-ΩΦ9) Απόφαση 

τροποποίησης της Πράξης. 

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 518/24-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΣ5ΣΟΞΛΔ-ΖΓΕ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια 

μέσα του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης σε 

θέματα μαθητείας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 13336/14-12-2018 (ΑΔΑ: 

6ΠΩ0ΟΞΛΔ-Χ7Φ) και ισχύει με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1947/27-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΒΛΦΟΞΛΔ-

ΜΣΙ) απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα.  

3. Τις υπ’ αριθμ. 4111/16-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΣ8ΕΟΞΛΔ-09Χ), 4625/04-05-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΡΛ0ΞΛΔ-

46Ω), 11919/23-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΞ50ΟΞΛΔ-Ζ1Θ), 12397/08-11-2018 (ΑΔΑ: 610ΑΟΞΛΔ-69Ν), 

13069/05-12-2018 (ΑΔΑ: 6Δ1ΙΟΞΛΔ-Η0Τ) Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., με τις οποίες 

εγκρίθηκαν οι πίνακες ένταξης στο μητρώο επιμορφωτών/ριών της Πράξης. 

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 45/17-09-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. περί Τροποποίησης της Πράξης 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας».  

5. Την ανάγκη για βελτίωση των διαδικασιών υλοποίησης και εφαρμογής των επιμέρους 

ενεργειών της Πράξης.  

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3035/21-10-2020 Πράξη 51/29-10-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. περί 

έγκρισης Πρόσκλησης Επικαιροποίησης Στοιχείων των μελών του Μητρώου της Πράξης.  

 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Ταχ. Δ/νση:   Αν. Τσόχα 36 

Τ. Κ. – Πόλη: 115 21 - Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ 

Ιστοσελίδα:   www.iep.edu.gr 

e-mail:            mathiteia@iep.edu.gr  

Πράξη:          «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών  

                        σε θέματα μαθητείας» ΟΠΣ: 5008057 

Υποέργο 1:    «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση  

                         της  επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας» 

Επιστ. Υπεύθυνος Πράξης: Σταύρος Πιτσικάλης 

Τηλ.:                213 1335 360 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO 

 Αθήνα, 30/10/2020 

                                 Αρ. Πρωτ.: 11230 
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Απευθύνει πρόσκληση στους/στις ενταγμένους/ες επιμορφωτές/ριες του Μητρώου της 

Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ: 

5008057 που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕ.1.2. «Δημιουργία μητρώου επιμορφωτών – 

Επιλογή επιμορφωτών» του Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της 

επιμόρφωσης» να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στη Δικτυακή Πύλη e-Ι.Ε.Π. (Μητρώο) 

από την Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15:00, 

σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. 

  

 

Η επικαιροποίηση των στοιχείων αφορά δύο (2) κατηγορίες:  

 

α) τα μέλη των υπομητρώων ΥΜ1, ΥΜ2, ΥΜ3, ΥΜ4, ΥΜ5, ΥΜ6 του Μητρώου της Πράξης 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ 5008057 

καλούνται να επικαιροποιήσουν:  

• Τα προσωπικά τους στοιχεία: Διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαγγελματική ιδιότητα, σχέση εργασίας κ.λπ.. 

• Τα τυπικά τους προσόντα στην περίπτωση που έχουν διαφοροποιηθεί από τον χρόνο 

υποβολής της αρχικής αίτησης με την οποία εντάχθηκαν στο μητρώο, με σκοπό τον 

καθορισμό του ποσού της αμοιβής τους ανά ανθρωποώρα.  Στην περίπτωση αυτή θα 

πρέπει να επισυνάπτεται ο σχετικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

ισότιμος και αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.  

 

β) τα μέλη των υπομητρώων ΥΜ1, ΥΜ4 & ΥΜ5 του μητρώου της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ 5008057 καλούνται να 

δηλώσουν:  

Τη δυνατότητα που έχουν να υλοποιήσουν επιμορφωτικό έργο με τη μεθοδολογία της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) λαμβάνοντας υπόψη ότι: οι θεματικές ενότητες: ΘΕ1: 

Θεσμικό Πλαίσιο – Διαδικασίες υλοποίησης «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, ΘΕ4: 

Βασικές αρχές για την εκπαίδευση ενηλίκων – Σύγχρονες μέθοδοι Διδασκαλίας στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και ΘΕ5: Συμβουλευτική και Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός και Πληροφόρηση, του προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας 

για τις οποίες συγκροτήθηκαν αντίστοιχα τα υπομητρώα ΥΜ1, ΥΜ4 & ΥΜ5 είχαν προβλεφθεί 

να υλοποιηθούν με τη μεθοδολογία της διά ζώσης εκπαίδευσης ενώ, με την υπ’ αριθ. 45/17-09-

2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. προβλέπεται, για τις χρονικές περιόδους που ισχύουν ειδικά 

ή/και έκτακτα μέτρα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημικής κρίσης του COVID-19 ή 

άλλων ανάλογων καταστάσεων, η επιμόρφωση σε όλες τις θεματικές ενότητες να 

πραγματοποιηθεί με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση συστημάτων 

διαχείρισης μάθησης (LMS) που αξιοποιεί το Ι.Ε.Π. (π.χ. Moodle, Big Blue Button, Microsoft 

Teams).  

 

ΑΔΑ: 66Σ7ΟΞΛΔ-8Σ3



 
 

 
 

Η επικαιροποίηση των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί μέσω της Δικτυακής Πύλης e-Ι.Ε.Π. 

(Μητρώο) διεύθυνση https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από την Τρίτη 03 

Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15:00, ακολουθώντας τη 

σχετική διαδικασία (οδηγίες επικαιροποίησης στοιχείων). 

 

Πληροφορίες 

Για να υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής, πατήστε ΕΔΩ. Πραγματοποιήστε είσοδο με τα 

στοιχεία σας και μεταβείτε από το αντίστοιχο μενού στις «ΑΙΤΗΣΕΙΣ». 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να 

απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση mathiteia@iep.edu.gr.  

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής: EΡΓΑ→ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ→ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/proskliseis  

 

 

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                             του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

                           

 

                                                      

        ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
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