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Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας, 

και Θρησκευμάτων έχοντας υπόψη:  

 

1. τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. την  964/12-02-2019 Απόφαση 

Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ: ΨΞΞΔ465ΧΙ18-Λ64) και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 2383/17-

06-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΥ046ΜΤΛΡ-ΔΤ2) 

2. την με αρ. πρωτ. 964/12.02.2019 (Α.Δ.Α. ΨΞΞΔ465ΧΙ8-Λ64) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο 

«Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της 

Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)», και MIS: 5032906 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 2383/17-06-2021 

(ΑΔΑ: ΩΧΥ046ΜΤΛΡ-ΔΤ2), 

3. την Πράξη 51/30-09-2021 του Δ.Σ. του ΙΕΠ με αρ. πρωτ. 15438/07-10-2021 (ΑΔΑ: Ω1Α8ΟΞΛΔ-0ΘΜ) - 

Ορισμός νέου Υπευθύνου/ης για την Πράξη «Επιμόρφωση σε πρακτικές Υποστήριξης μαθητών στο 

πλαίσιο Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906 με βάση την οποία ορίζεται 

Υπεύθυνη της Πράξης η κ. Θεοδώρα Αστέρη, Σύμβουλος Α’ του ΙΕΠ 

4. την με αρ. πρωτ. 2406/18-03-2019 (ΑΔΑ:7ΧΡΞΟΞΛΔ-30Π) Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του 

Υποέργου 1 «Επιστημονική Υποστήριξη, Συντονισμός, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Πράξης» της 

πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της 

Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ. πρωτ. 

30213/23-12-2022, (ΑΔΑ: Ψ1ΚΞΟΞΛΔ-Δ47) Απόφαση τροποποίησης, 

5. την με αρ. πρωτ. 2407/18-03-2019, (ΑΔΑ: Ω68ΣΟΞΛΔ-ΝΦΝ), Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του 

Υποέργου 2 «Παραγωγή και Τελική Διαμόρφωση Επιμορφωτικού-Υποστηρικτικού Υλικού» της Πράξης 

«Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της 

Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)», όπως  αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 10326/02-07-2021 

(ΑΔΑ: 9ΓΩΥΟΞΛΔ-3ΡΨ) 2η Τροποποίηση Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 2 «Παραγωγή 

και Τελική Διαμόρφωση Επιμορφωτικού-Υποστηρικτικού Υλικού», της Πράξης, 

6. την υπ’ αρ. πρωτ. 2408/18-03-2021 (ΑΔΑ: 6Σ7ΔΟΞΛΔ-ΒΙΧ) Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του 

Υποέργου 3-7 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των 

μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5032906 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ. πρωτ. 30215/23-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΡ8ΟΞΛΔ-

ΗΚΦ) Απόφαση 3ης Τροποποίησης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 3-7, 

7. την με αρ. πρωτ. 6257/26-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΝ3ΟΞΛΔ-ΚΑΑ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε 

εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και των δομών της εκπαίδευσης (γενική & ειδική, Α/θμια -

νηπιαγωγείο, δημοτικό-, Β/θμια –γυμνάσιο, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. , Δ.Υ.Ε.Π., Κ.Ε.Σ.Υ.) για την υποβολή αιτήσεων 

ένταξης στο ειδικό Μητρώο Επιμορφωτών/τριών του Ι.Ε.Π. και με την με αρ. 2/10-01-2020 Πράξη του ΔΣ 

του ΙΕΠ με αρ. πρωτ. 227/13-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΝΖΟΞΛΔ-Σ9Σ-1) για την ‘Έγκριση εκ νέου υποβολή αίτησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο Μητρώο επιμορφωτών/τριών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των 

αναγκών υποστήριξης της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των 

μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)» με MIS 5032906, 

https://n.diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω1Α8ΟΞΛΔ-0ΘΜ
https://n.diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω1Α8ΟΞΛΔ-0ΘΜ
https://n.diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω1Α8ΟΞΛΔ-0ΘΜ
ΑΔΑ: 9ΥΕΝΟΞΛΔ-ΘΣΦ
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8. την Πράξη 50/29-09-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 14977/29-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΤΝΟΞΛΔ-ΤΗ2) με 

θέμα «Υποβολή προς έγκριση του πίνακα κατάταξης του Μητρώου Επιμορφωτών από όλες τις Περιφέρειες 

Εκπαίδευσης, κατόπιν κλήρωσης σύμφωνα με το Υποέργο 1 της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές 

υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)»ΟΠΣ 

(MIS): 5032906» ΟΠΣ (MIS): 5032906», 

9. την Πράξη 60/04-11-2021 με αρ. πρωτ. 19934/10-11-2021 (ΑΔΑ:Ω3Σ8ΟΞΛΔ-Φ74) για την Έγκριση (α) 

εξαίρεσης αιτήσεων και (β) οριστικού πίνακα επιμορφούμενων ενταγμένων στο Μητρώο του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής Επιμορφωτών/Πολλαπλασιαστών για την υλοποίηση της Β’ Φάσης επιμόρφωσης 

των Υποέργων 3-7 «Υλοποίηση Επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των 

μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)», ΟΠΣ (MIS) 5032906, 

10. την Πράξη 62/18-11-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 20663/19-11-2021 (ΑΔΑ:Ψ9ΦΖΟΞΛΔ-8ΥΑ) με 

θέμα: «(α) την έγκριση υλοποίησης της Β Φάσης Επιμόρφωσης, (β) αποδοχή παραιτήσεων και (γ) την 

έγκριση ανάθεσης έργου Επιμορφωτή/φώτριας Α΄ για την υποστήριξη της Β φάσης επιμόρφωσης στο 

πλαίσιο των Υποέργων 3-7 της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των 

μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906 του ΕΣΠΑ 

2014-2020, 

11. την Πράξη 14/17-03-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 3428/22-03-2022 (ΑΔΑ: 9ΚΙΙΟΞΛΔ-Π10 ) με θέμα 

«Εισήγηση για την α) την έγκριση του Πρακτικού 4/01-03-2022 της Επιστημονικής Ομάδας Έργου της 

Πράξης (Ε.Ο.Ε.), και β) τη δημοσίευση πρόσκλησης με τίτλο: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Γ΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Δ.Δ.)» ΜΕ MIS: 5032906, 

12. την Πράξη 17/31-03-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 3989/04-04-2022 (ΑΔΑ: 9ΡΧΡΟΞΛΔ-ΧΥ9) με θέμα 

την εισήγηση για την Παράταση της με αρ. πρωτ. 3428/22-03-2022 ( ΑΔΑ: 9ΚΙΙΟΞΛΔ-Π10) πρόσκλησης με 

τίτλο: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Γ΄ 

ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Δ.Δ.)» ΜΕ MIS: 5032906, 

13. την Πράξη 33/09-06-2022 του ΔΣ του ΙΕΠ με αρ. πρωτ. 1942/23-06-2022 και θέμα «(α) Αποδοχή των 

παραιτήσεων των πιστοποιημένων επιμορφωτών (β) την έγκριση του επιμορφωτικού οδηγού Γ Φάσης 

Επιμόρφωσης και (γ) την έγκριση υλοποίησης της Γ Φάσης Επιμόρφωσης και του επιμορφωτικού οδηγού 

στο πλαίσιο των Υποέργων 3-7 της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των 

μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906 του ΕΣΠΑ 

2014-2020», 

14. την Πράξη 35/23-06-2022 με αρ. πρωτ: 7874/27-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΚΨΨΟΞΛΔ-72Κ) με θέμα την «Ανάθεση 

έργου Επιμορφωτή/Επιμορφώτριας για την υλοποίηση της Γ φάσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο των 

Υποέργων 3-7 της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο 

πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906 του ΕΣΠΑ 2014-2020  

15. την Πράξη 3/19-01-2023 με αριθμ πρωτ 14369/20-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΤΓΨΟΞΛΔ-ΧΑΙ) και θέμα: «Εισήγηση 

για (α) την έγκριση του πρακτικού 7/28-11-2022 της ΕΟΕ με θέμα «Αποτύπωση τρέχουσας επιμορφωτικής 

περιόδου (από 29-06-2022 έως και 30-09-2022) της Γ’ Φάσης επιμόρφωσης ως προς την υλοποίηση, τα 

τμήματα, τους Επιμορφωτές και τους Επιμορφούμενους» και εφόσον εγκριθεί (β) την έκδοση Βεβαίωσης 

Παρακολούθησης κατόπιν της υλοποίησης της Γ Φάσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο των Υποέργων 3-7 της 

http://portal.iep.lan/iepii/proposalgetfile.php?fid=232513&k=c4d5276808cb2e968c4ff2594a1f91a9
ΑΔΑ: 9ΥΕΝΟΞΛΔ-ΘΣΦ
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Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της 

Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906 του ΕΣΠΑ 2014-2020”,  

16. το γεγονός ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από την Πράξη «Επιμόρφωση σε πρακτικές 

υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Δ.Δ.)» 

(ΣΑΕ 3451 με κωδ. 2019ΣΕ34510003) 

17. Την υπ’ αρ. 4/26-01-2023 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίνεται η 

διενέργεια της παρούσας Πρόσκλησης  

18. το γεγονός ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από την Πράξη «Επιμόρφωση σε πρακτικές 

υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Δ.Δ.)» 

(ΣΑΕ 3451 με κωδ. 2019ΣΕ34510003) 

 

απευθύνει 

(α) Πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς καθώς και κωφούς εκπαιδευτικούς 

/ εκπαιδευτικούς της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας όλων των βαθμίδων και των δομών της 

εκπαίδευσης (Γενική & Ειδική, Α/θμια -Νηπιαγωγείο, Δημοτικό-, Β/θμια –Γυμνάσιο, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., 

Δ.Υ.Ε.Π., Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.), μόνιμους, αναπληρωτές, ιδιωτικούς και ωρομίσθιους για την υποβολή αιτήσεων 

Επιμόρφωσης της Γ’ Φάσης (β΄ επιμορφωτική περίοδος) στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στο πλαίσιο 

των Υποέργων 3-7 «Υλοποίηση επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των 

μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Δ.Δ.)» με κωδικό ΟΠΣ 

5032906, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020  

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1.1. Περιεχόμενο επιμόρφωσης – Θεματικές Ενότητες. 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα καλύπτει 5 επιμορφωτικές συναντήσεις ως εξής: 

Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Γενικό Θεωρητικό -Εισαγωγή στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 

Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Διαφοροποίηση Κοινωνικού Περιβάλλοντος Μάθησης 

Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3) Διαφοροποίηση για τους μαθητές/τις μαθήτριες με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4): Διαφοροποίηση για τους μαθητές/τις μαθήτριες Ρομά 

Θεματική Ενότητα 5 (ΘΕ5): Διαφοροποίηση για τους μαθητές/τις μαθήτριες με προσφυγικό-

μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

 

1.2. Διάρκεια επιμόρφωσης 

Η Γ ‘ Φάση (β΄ περίοδος) επιμόρφωσης αφορά 15.000 εκπαιδευτικούς συμπεριλαμβανομένων των 

εκπαιδευτικών ΕΝΓ και θα υλοποιηθεί κατά το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2023. 

 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία θα είναι σύγχρονη εξ αποστάσεως 

επιμόρφωση διάρκειας 14 ωρών και θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα εντάσσονται σε τμήματα κατά σειρά προτεραιότητας της υποβληθείσας 

αίτησης και λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική κατανομή. 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες κωφοί εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικοί Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας θα 
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εντάσσονται σε τμήμα που υποστηρίζεται από διερμηνείς ΕΝΓ. 

 

1.3. Μεθοδολογία υλοποίησης της επιμόρφωσης -Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερις διδακτικές συναντήσεις τριών (3) ωρών και μία 

δύο (2) ωρών σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης και ολοκληρώνεται σε πέντε (5) εβδομάδες. 

Επισημαίνεται ότι οι δεκατέσσερις (14) ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης θα κατανεμηθούν 

στο παραπάνω χρονικό διάστημα, με την διεξαγωγή μιας συνάντησης ανά εβδομάδα.  

 

Οι επιμορφώσεις θα πραγματοποιηθούν από Επιμορφωτές/Επιμορφώτριες των Εκπαιδευτικών, οι 

οποίοι/ες έχουν επιμορφωθεί κατά τη Β’ φάση της επιμόρφωσης.  

 

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί από απόσταση με τη χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος (ΟΠΣ) που διαθέτει το ΙΕΠ. Ειδικότερα, η σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα 

πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιασκέψεων (πλατφόρμα Microsoft Teams) και το υλικό των μαθημάτων θα 

αναρτηθεί στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. (moodle).  

Για τη συμμετοχή των επιμορφoύμενων απαιτείται πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου 

να  παρακολουθήσουν απρόσκοπτα την εξ αποστάσεως επιμόρφωση. Απαραίτητος εξοπλισμός είναι τα 

εξής: 

1. Desktop H/Y ή Laptop (δεν συνιστάται κινητό ή tablet) 

2. Windows 8.1 ή νεότερα 

3. Εξωτερικό μικρόφωνο και ηχεία ή ακουστικά με μικρόφωνο ή ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχεία στο 

Laptop και κάμερα 

4. Σταθερή ενσύρματη σύνδεση του Η/Υ για τη μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης. 

5. Εγκαταστημένες στον H/Y τις τελευταίες εκδόσεις των φυλλομετρητών (browsers) Google Chrome ή 

Microsoft Edge. 

 

Κατά την υλοποίηση του επιμορφωτικού έργου θα ληφθεί μέριμνα για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων των εμπλεκομένων σε όλες τις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών είτε ψηφιακά, είτε μέσω 

έντυπου υλικού. 

 

1.4. Παρακολούθηση επιμορφώσεων 

Οι ώρες της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένες ημέρες και 

ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Οι επιμορφωτικές ώρες των προγραμμάτων θα 

πραγματοποιούνται σε ώρες εκτός λειτουργίας/ωραρίου σχολικών μονάδων και τις ώρες 18.00-21.00 μμ. 

 

Το υλικό της επιμόρφωσης θα διατίθεται μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης 

εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) του Ι.Ε.Π. η οποία θα χρησιμοποιηθεί 

για την ανάρτηση των δραστηριοτήτων από τους επιμορφούμενους/νες, καθώς και για την επικοινωνία 

μεταξύ τους και με τον/την επιμορφωτή/ώτρια σε όλη της διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης. 

 

Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν αλλαγές στο αναρτημένο επιμορφωτικό υλικό ή στο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα, οι επιμορφούμενοι/νες θα ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο. 
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2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κάθε επιμορφούμενος/η θα λαμβάνει σχετική βεβαίωση 

μέσω της Δικτυακής Πύλης e-ΙΕΠ (Μητρώο). 

Προκειμένου ο/η επιμορφούμενος/η να θεωρηθεί ότι παρακολούθησε επιτυχώς την εξ αποστάσεως 

επιμόρφωση  οφείλει: 

α) να συμπληρώσει τα απογραφικά Δελτία Εισόδου - Εξόδου  

β) να υποβάλει συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αποτίμησης επιμόρφωσης 

γ) να συμμετάσχει σε όλες τις επιμορφωτικές συναντήσεις με μέγιστο απουσιών τις δύο (2) ώρες 

 

Σε περίπτωση αποτυχίας της ολοκλήρωσης του προγράμματος δεν είναι δυνατή η επανάληψή του. 

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

3.1 Διαδικασία υποβολής δήλωσης συμμετοχής – Επιλογή 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες  εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της 

ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας την 

αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα  σχετική διαδικασία. 

 

Η δήλωση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια 

του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης 

αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης. 

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Οι αναπληρωτές/-ρώτριες με τρίμηνη σύμβαση θα πρέπει να προσέξουν ότι η σύμβασή τους είναι 

ενεργή (δεν έχει λήξει) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

 

3.2 Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  από αναρτήσεως της πρόσκλησης έως και την 

Δευτέρα 20-03-2023 και ώρα 13:00 οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας 

των στοιχείων των δηλούντων. 

Η παρούσα πρόσκληση αποστέλλεται στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για προώθηση στις σχολικές μονάδες και δημοσιεύεται:  

• στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια»  

• στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. : 

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

στη διαδρομή ΑΡΧΙΚΗ→ΕΡΓΑ→ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ→ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ→ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ. 

Επιπρόσθετα αποστέλλεται, με ευθύνη του γραφείου τύπου του Ι.Ε.Π. σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες. 

Για την ημερομηνία έναρξης και το πρόγραμμα της επιμόρφωσης θα εκδοθεί νεότερη ενημερωτική 

ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ και θα γνωστοποιηθεί στους 

υπόχρεους/δικαιούχους  εκπαιδευτικούς με κάθε  πρόσφορο μέσο (email, viber, sms).  

 

4. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/proskliseis/proskliseis-gia-epimorfoseis
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Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο), είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για όλους/ες τους/τις ωφελούμενους/ες, 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1303/2013 και (ΕΕ) 1304/2013. 

 

 Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση, υποχρεωτικά πριν την έναρξη 

της επιμόρφωσης συμπληρώνουν το "απογραφικό δελτίο εισόδου" στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.iep.edu.gr/services/mitroo/. Αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα 

συμπληρώσουν υποχρεωτικά το "απογραφικό δελτίο εξόδου", ώστε να λάβουν βεβαίωση επιτυχούς 

παρακολούθησης. 

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας διαχείρισης της πράξης στην οποία θα έχουν πρόσβαση με την ολοκλήρωση της εγγραφής 

τους στο πρόγραμμα και της λήψης του συνδέσμου και του κωδικού πρόσβασης. 

Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά με την επιμόρφωση (διευκρινίσεις, ανακοινώσεις σχετικά με το 

πρόγραμμα της επιμόρφωσης, απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των επιμορφώσεων όπως εγγραφές 

επιμορφούμενων κ.λπ., αποφάσεις) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π., την οποία οι ενδιαφερόμενοι 

έχουν ευθύνη να παρακολουθούν.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 

• Στο τηλ. 213 1335 411  

Στο e-mail της Πράξης diaforopiemeni@iep.edu.gr 

Στο helpdesk της Πράξης https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=43 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 
 

http://www.iep.edu.gr/services/mitroo/
https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=43
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