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  Αθήνα, 12-04-2019 
                Αρ. Πρωτ.: 3203 
 
  
               ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
               ΚΟΙΝ: (1) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ.  
                           (2) Κέντρο Διάδοσης Επιστη-

μών & Μουσείο Τεχνολογίας 
ΝΟΗΣΙΣ 

 

ΘΕΜΑ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής αίτησης για ένταξη στο 
Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - 
Υλοποίηση της Επιμόρφωσης" με MIS 5022549 

  

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποί-

ηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022549,η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοι-

νωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-

κού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η Πράξη αυτή παρακολουθεί την και εντάσσεται 

στην γενίκευση της υλοποίησης της Δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» σε όλα τα Επαγγελματικά Λύ-

κεια της χώρας, για τα έτη 2018-2022. 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Επιμορφωτών/-ριών καλούνται να 
υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php συμπλη-
ρώνοντας, αποκλειστικά και μόνον σε ηλεκτρονική μορφή, όλα τα απαραίτητα πεδία, με ιδιαίτερη έμ-
φαση στα κριτήρια ένταξης στο Υπομητρώο επιμορφωτών/-ριών που επιθυμούν να ενταχθούν, όπως αυ-
τά περιγράφονται στην παράγραφο 5 της πρόσκλησης, που επισυνάπτεται. Στη συγκεκριμένη δικτυακή 
πύλη υπάρχουν η πρόσκληση, καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης.  

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δεν αφορά τους/τις Συντονιστές/-ίστριες των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της χώ-
ρας, οι οποίοι/-ες θα ενημερωθούν με νέα πρόσκληση για την συμμετοχή τους στις επιμορφώσεις σύμ-
φωνα με τον ειδικό ρόλο στην υλοποίηση της Πράξης που έχουν εκ της θέσεώς τους. 

Προθεσμία υποβολής αίτησης: Για το σχ. έτος 2018-2019, οι ενδιαφερόμενοι/ες για να ενταχθούν στο 
Μητρώο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από την 9η Απριλίου 2019, ώρα 18:00΄, έως την Παρασκευή, 
19η Απριλίου 2019 και ώρα 15:00΄, οπότε και θα απενεργοποιηθεί προσωρινά η δυνατότητα εισό-
δου/επεξεργασίας των στοιχείων των αιτούντων, προκειμένου να γίνει η επιλογή επιμορφωτών, με τους 
όρους, τις προδιαγραφές και τα κριτήρια της πρόσκλησης. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν σχετικά  

 όλες οι σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ.,  

 η Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών κι Επαγγελμάτων,  

 οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και 

μέσω αυτών οι εποπτευόμενοι φορείς και δομές εκπαίδευσης,  

 καθώς και, ειδικότερα, τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού  

και να τους αποσταλούν τα επισυναπτόμενα. 
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Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις. 

Ο Διευθυντής του Ι.Ε.Π. 
 
 

Κωνσταντίνος Καλπάκας 
 
Συνημμένα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης" με 
MIS 5022549 
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