
Σελίδα 1 από 2

                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡOΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ  Γ’

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

    Μαρούσι,  11-10-2021 
    Αρ. Πρωτ.: 128005 /Ε3  ΕΠΕΙΓΟΝ
           

ΠΡΟΣ:1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπ/σης
            2.  Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπ/σης
            3. Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
            4. Οργανωτικούς Συντονιστές των ΠΕΚΕΣ
            5. Συντονιστές Εκπ/κού  Έργου των ΠΕΚΕΣ

ΚΟΙΝ : Ινστιτούτο Εκπ/κής Πολιτικής
              info@iep.edu.gr

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Πληροφορίες  : Ι. Ολυμπίου, Ε. Σκορδιώτη 
Τηλέφωνο       : 210-344 2831
Email                 : epimorfosi.ekp@minedu.gov.gr

                      
Θέμα: Διαβίβαση Πρόσκλησης του ΙΕΠ.

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. 15435/07-10-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του ΙΕΠ, που αφορά στη 
δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων 
σπουδών και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών των προτύπων και πειραματικών σχολείων που 
υλοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) επιμόρφωσης του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής .

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, οι εκπαιδευτικοί όλων των πιλοτικών 
σχολικών μονάδων δηλώνουν μέσω της επισυναπτόμενης πρόσκλησης το επιμορφωτικό τμήμα 
που θα παρακολουθήσουν.

Η  διάρκεια  κάθε  επιμορφωτικού  προγράμματος  είναι τριάντα έξι (36) ώρες και  πιο
συγκεκριμένα οκτώ (8) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση και είκοσι οκτώ (28) ώρες 
ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση οι οποίες πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα 
έως επτά (7) εβδομάδων. Η επιτυχής παρακολούθηση του κάθε επιμορφωτικού προγράμματος 
οδηγεί σε πιστοποιημένη επιμόρφωση τριάντα έξι (36) ωρών.
                Σε ότι αφορά στη διαδικασία συμμετοχής και παρακολούθησης της επιμόρφωσης, η 
διαδικασία υποβολής αίτησης περιλαμβάνει:
α)την εγγραφή και είσοδο στο μητρώο του ΙΕΠ, https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php 
β)τη συμπλήρωση υποχρεωτικών προσωπικών στοιχείων (Μενού Portfolio/Καρτέλα «Προσωπικά 
Στοιχεία»)
γ)την επιλογή από το μενού Αιτήσεις  της αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης 
«Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών», MIS 5035543, όπου οι 
ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
- Σχολική Μονάδα
- Ειδικότητα
- Τάξη που διδάσκουν (μόνο για εκπαιδευτικούς ΠΕ70) [Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ολοήμερο]
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- Επιμορφωτικό πρόγραμμα (μια επιλογή για όλες τις ειδικότητες εκτός από τους ΠΕ70 και ΠΕ02 
όπου δηλώνεται η επιθυμητή σειρά προτεραιότητας σε περισσότερα του ενός επιμορφωτικά 
προγράμματα)
δ) τη συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου (το οποίο βρίσκεται μέσα στην αίτηση το 
οποίο υποβάλλεται ξεχωριστά) και ακολούθως υποβάλλεται η αίτηση συμμετοχής στο 
πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Διευκρινίζεται ότι η επιλογή «Αποθήκευση» δεν θεωρείται υποβολή της αίτησης. Η 
υποβολή αίτησης οριστικοποιείται με την επιλογή «Οριστική Υποβολή».
Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων είναι 
υποχρεωτική.

Σε ότι αφορά στην  προθεσμία υποβολής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση από την Παρασκευή 08-10-2021 ώρα 14:00 έως την Δευτέρα 18-10-2021 
ώρα 14:00, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων 
των αιτούντων.

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για όλους/ες 
τους/τις ωφελούμενους/ες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1303/2013 και (ΕΕ) 1304/2013, 
οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη της εκπαίδευσης που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν το 
επιμορφωτικό πρόγραμμα, υποχρεωτικά συμπληρώνουν το "απογραφικό δελτίο εισόδου" στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.iep.edu.gr/services/mitroo/ .   

Αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη 
της εκπαίδευσης θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά το "απογραφικό δελτίο εξόδου" ώστε να 
λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να 
απευθύνονται στο ΙΕΠ, για ότι αφορά σε οργανωτικά θέματα στα τηλέφωνα 213 133 5550 κα. Θ. 
Τσίγκα και κα. Μ. Τσουκαλά, ενώ για τεχνικά θέματα στο 213 133 5568 κα Μ. Μουσά και στο 
2131335569 κ. Εγκολφόπουλο.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείστε να μεριμνήσετε για την άμεση ενημέρωση των 
μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών της δικαιοδοσίας σας που υπηρετούν σε πρότυπα και 
πειραματικά σχολεία.

                                                                                            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                                                                                             
                                                                                                                     ΙΩΑΝΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσωπικού Π.Ε & Δ.Ε
5. Δ.Υ.Κ.Ε.Ε.Π. Π.Ε.& Δ.Ε. – Τμήμα Γ’ 
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