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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057, 

 

στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020,  

 

η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.  

 

 

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

Έρευνας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να δημιουργήσει ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. για την 

υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με στόχο την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας, σύμφωνα με τις ανάγκες του εν λόγω 

έργου και με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.  

 

http://www.iep.edu.gr/
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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. 

2. Την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση Συστήματος 

Διαχείρισης, όπως ισχύει. 

3. Τον Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ 206), παρ. 8 του άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 2 

του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ Α΄ 136), η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου ένατου του Ν. 

4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54), όπως επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159) και ισχύει όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195).  

4. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 

δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει καθώς και κάθε 

σχετικής κείμενης νομοθεσίας.  

5. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συμπληρώθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια».  

6. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου (άρθρο 681 επ.).  

7. Τις διατάξεις του  ά. 31 Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ. Α΄), περί άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Την με αρ. 185705/Γ1/18.11.2015 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα 

«Παύση του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέου» (ΦΕΚ 

843/20.11.2015 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.). 

9. Την με αρ. 192182/Γ1/26.11.2015 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα 

«Παύση της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και 

ορισμός νέων» (ΦΕΚ 872/30.11.2015 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) όπως συμπληρώθηκε με τη με αρ. 2157/Γ1/11-01-2016 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 15/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/20-01-2016). 
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10. Το με αρ. πρωτ. 7840/11-4-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» περί επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας του Ι.Ε.Π.  

11. Την υπ’ αρ. 22/26.5.2017 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ για την υλοποίηση του έργου και για τον ορισμό του 

υπευθύνου του έργου. 

12. Την με αρ. πρωτ. 12874/04-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΝ8465Ι8-ΠΓΤ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας», με κωδικό ΟΠΣ 5008057 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

13. Την υπ’ αρ. πρωτ. 518/24.01.2018 απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές 

ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης», της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών 

σε θέματα μαθητείας». 

14. Την υπ΄ αρ. 22/26-05-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ  ορισμού της Επιστημονικής 

Ομάδας Έργου και όπως εκάστοτε ισχύει. 

15. Την υπ’ αρ. 08/15-02-2018  Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ με την οποία εγκρίνεται η 

διενέργεια της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο ειδικό μητρώο επιμορφωτών της Δράσης 1 στο πλαίσιο της Πράξης 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας». 

Σκοπός της δημιουργίας του μητρώου είναι η στελέχωση του έργου της επιμόρφωσης η οποία θα 

πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2017-2018 και 2018-2019, και έχει ως σκοπό την 

επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών που εμπλέκονται στο πρόγραμμα της μαθητείας. 

 

Στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι: 

 να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του θεσμικού πλαισίου και τις διαδικασίες υλοποίησης του 

μεταλυκειακού έτους μαθητείας, 

 να εξοικειωθούν με τα προγράμματα σπουδών και τη φιλοσοφία του μεταλυκειακού έτους –τάξης 

μαθητείας, 

 να προσεγγίσουν τις βασικές έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων, 

 να έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση, 
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 να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας της εργασίας, συμβουλευτικής, 

επαγγελματικού προσανατολισμού και επιχειρηματικότητας. 

Η καθοδήγηση, παρακολούθηση και ο συντονισμός των επιμορφωτών θα γίνεται από την Επιστημονική Ομάδα 

Έργου. 

Οι αιτήσεις για ένταξη στο μητρώο θα υποβληθούν αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/  .Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο 

στο ΙΕΠ.  

 

Ειδικότερα: 

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Έργο των επιμορφωτών οι οποίοι θα επιλεγούν και θα παρακολουθήσουν ένα σύντομο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ και των εκπαιδευτών ΙΕΚ στην εφαρμογή του 

θεσμού της μαθητείας. Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις (Α΄ φάση και Β΄ φάση). 

Πιο συγκεκριμένα το έργο των επιμορφωτών θα αφορά τη: 

 Πραγματοποίηση επιμορφωτικών ωρών (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως). Οι διά ζώσης επιμορφώσεις θα 

πραγματοποιηθούν σε κεντρικές πόλεις των περιφερειακών ενοτήτων (νομών) σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης. Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί με χρήση 

εξειδικευμένου λογισμικού. Ο επιμορφωτής θα βρίσκεται στον χώρο του ΙΕΠ ή όπου αλλού αυτός επιλέξει. 

 Εκπόνηση εκπαιδευτικών σεναρίων για τις διά ζώσης και εξ αποστάσεως επιμορφώσεις. 

 Συνεργασία με την Επιστημονική Ομάδα Έργου. 

 Συνεργασία και υποστήριξη των εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ και των εκπαιδευτών ΙΕΚ. 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

2.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν τα φυσικά 

πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές, δημόσιοι λειτουργοί οι 

οποίοι είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι πληρούν τις 

προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 4.1 της παρούσης.  

Επισημαίνεται ότι το προσωπικό του ΙΕΠ δε συμμετέχει στο παρόν μητρώο, καθότι κατά τη διάρκεια της θητείας 

τους, ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και απασχολούνται στην εν λόγω δράση της 

επιμόρφωσης, χωρίς αμοιβή στο πλαίσιο των επιστημονικών/υπηρεσιακών τους καθηκόντων και εφόσον 

πληρούν τα κριτήρια ένταξης της παρούσας πρόσκλησης. 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/
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2.2. Διαδικασία υποβολής αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο 

καλούνται να υποβάλουν αίτηση στον διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/ 

ακολουθώντας τις οδηγίες που αυτός περιλαμβάνει και να συμπληρώσουν αποκλειστικά και μόνον σε 

ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία με ιδιαίτερη έμφαση στα κριτήρια ένταξης στο μητρώο 

επιμορφωτών όπως περιγράφονται στην παράγραφο 4.1 της παρούσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να 

δηλώσουν την προτίμησή τους: 

α) ως προς το υπομητρώο/τα υπομητρώα επιμόρφωσης του πίνακα 1 της παρ. 4.1, (οι ενδιαφερόμενοι δύναται 

να υποβάλουν αίτηση σε περισσότερα από ένα υπομητρώο), 

β) ως προς το είδος της επιμόρφωσης στην οποία επιθυμούν και δύνανται να συμμετάσχουν μεταξύ των «εξ 

αποστάσεως», ή/και «δια ζώσης»  (η επιλογή θα έχει εφαρμογή σε όσα υπομητρώα δηλώσει συμμετοχή ο 

υποψήφιος) και  

γ) την περιοχή ή τις περιοχές προτίμησης για την περίπτωση της «δια ζώσης» επιμόρφωσης (οι ενδιαφερόμενοι 

δύναται να υποβάλουν αίτηση σε περισσότερες από μία περιοχές).  

Η δήλωση επιθυμίας ένταξης στο μητρώο της «εξ αποστάσεως» επιμόρφωσης θα συνοδεύεται από 

υπεύθυνη δήλωση γνώσης χειρισμού της πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.    

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι επιλέγουν το κριτήριο ή τα κριτήρια ένταξης ανά υπομητρώο,  για τα οποία 

πληρούν τις προϋποθέσεις. 

 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα εξετασθούν από την αρμόδια 

επιτροπή αξιολόγησης του ΙΕΠ. Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν μόνο οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί 

εμπρόθεσμα και με όλα τα υποχρεωτικά πεδία συμπληρωμένα, υπεχουσών θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 

1599/86  ότι είναι γνήσια και αληθή. 

Η  διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει έλεγχο της πληρότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ως προς τα 

κριτήρια ένταξης της παραγράφου 4. Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από τους 

ενδιαφερόμενους επιπλέον δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα για την πιστοποίηση των στοιχείων 

της αίτησής τους και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα υποβάλλουν. Επιπρόσθετα, η αρμόδια επιτροπή 

αξιολόγησης  δε δεσμεύεται να συνεκτιμήσει τα κοινωνικά κριτήρια της παρ. 11 του άρθρου 21 του 

ν.2190/1994, καθώς προέχουν τα κριτήρια, τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συνάφεια με το αντικείμενο 

του προς ανάθεση έργου και εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεσή του. 

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης θα ελέγξει τις αιτήσεις των υποψηφιοτήτων ως προς τα απαιτούμενα 

προσόντα και διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να καλεί εκείνους εκ των υποψηφίων, οι 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/
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οποίοι πληρούν τα οριζόμενα απαραίτητα κριτήρια για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τους τίτλους 

σπουδών, επαγγελματική εμπειρία κ.λπ..  

Ακολούθως η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης θα συντάξει τα σχετικά πρακτικά, τα οποία θα προωθηθούν προς 

έγκριση στο Δ.Σ. του Ι. Ε.Π. και στα οποία θα αναφέρονται οι υποψήφιοι οι οποίοι προτείνονται προς απόρριψη 

για οποιονδήποτε λόγο, παραθέτοντας τη σχετική αιτιολογία καθώς και ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ της 

Α΄ φάσης της επιμόρφωσης (ανά υπομητρώο) που θα περιλαμβάνει αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί έως 

και 15/03/2018 και ώρα 15:00.  Επί του προσωρινού αυτού πίνακα, αφού εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., οι 

υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις μόνο εντύπως εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών από 

την επομένη της σχετικής ανάρτησης.  

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου έντυπες, ενυπόγραφες και συγκεκριμένες. Δηλαδή, δε 

γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθώς επίσης απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες, 

ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, εντός σφραγισμένου φακέλου, στο Ι.Ε.Π., 

Γραφείο Πρωτοκόλλου (7ος όροφος), Α. Τσόχα 36, 11521, Αθήνα, με θέμα: «Για τη με αρ. πρωτ. 

1319/23.02.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Υποβολή Ένστασης», και πρέπει να έχουν 

παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του πενθημέρου και αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον 

αριθμό Πρωτοκόλλου Ι.Ε.Π. της παραλαβής και καταχώρησης και όχι από την ημερομηνία αποστολής του 

ταχυδρομείου. 

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των 

δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά 

την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στο Ι.Ε.Π. και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση της 

προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, έστω και εάν η ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομείου είναι 

πριν της καταληκτικής και δεν εξετάζονται. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.Ε.Π. θα παρέχει τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους ατομικούς φακέλους των λοιπών υποψηφίων, 

προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, 

τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). 

Αφού παρέλθει η προθεσμία των ενστάσεων και κατόπιν αξιολόγησης αυτών, η ως άνω Επιτροπή Αξιολόγησης 

θα καταρτίσει τον ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ της Α΄ φάσης επιμόρφωσης, (ανά υπομητρώο).  

Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ της Α΄ φάσης επιμόρφωσης αναρτάται στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο 

https://diavgeia.gov.gr/ δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3861/2010 περί της εφαρμογής του προγράμματος 

«Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2254730%22&fq=signerUid:%22100016919%22&sort=recent&page=0
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Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω Πίνακας καταρτίζεται αποκλειστικά βάσει των κριτηρίων ένταξης για τις θέσεις 

που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι.  

Επισημαίνεται ότι τα οριστικά αποτελέσματα/τελικοί πίνακες ένταξης υποψηφίων, θα ανακοινωθούν και θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. Το Ι.Ε.Π. δύναται να προβεί στην ανάθεση έργου ή μη μετά την 

ανάρτηση των ως άνω πινάκων. Στη διακριτική ευχέρεια του Ι.Ε.Π. συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση έργου ή μη, 

αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

Σημειώνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο εν λόγω Μητρώο θα παραμείνει ενεργή και μετά την 

15/03/2018  για την Β΄ φάση επιμόρφωσης. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 15/03/2018 θα 

ενταχθούν εκ νέου στην ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης στο μητρώο για την κατάρτιση του/των 

Πίνακα / Πινάκων ένταξης για την Β΄ φάση επιμόρφωσης, για την οποία θα ακολουθήσει και σχετική 

ανακοίνωση του ΙΕΠ για την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων. 

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

4.1 Κριτήρια ένταξης στο μητρώο επιμορφωτών 

Για τις ανάγκες του έργου και λαμβάνοντας υπόψη τις θεματικές ενότητες της  επιμόρφωσης θα 

δημιουργηθούν 6 υπομητρώα (πίνακας 1): 

πίνακας 1: Υπομητρώα 

Υπομητρώο Θεματική ενότητα / Γνωστικό αντικείμενο 

Υπομητρώο 1 

(ΥΜ1) 
Θεσμικό πλαίσιο - διαδικασίες υλοποίησης «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας» 

Υπομητρώο 2 

(ΥΜ2) 
Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας 

Υπομητρώο  3 

(ΥΜ3) 
Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας 

Υπομητρώο 4 

(ΥΜ4) 

Βασικές αρχές για την εκπαίδευση ενηλίκων - Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

Υπομητρώο 5 
(ΥΜ5) 

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πληροφόρηση 

Υπομητρώο 6 
(ΥΜ6) 

Επιχειρηματικότητα 
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Τα απαραίτητα προσόντα τα οποία αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on/off) ανά υπομητρώο είναι τα 

παρακάτω: 

 

 Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ1 (Γνωστικό αντικείμενο: «Θεσμικό πλαίσιο - διαδικασίες υλοποίησης 

«Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας») 

1. Αποδεδειγμένη άσκηση καθηκόντων Διευθυντή/ Υποδιευθυντή σε ΕΠΑΛ/ΕΠΑ.Σ τα οποία 

υλοποίησαν/υλοποιούν το Μεταλυκειακό έτος - Τάξης Μαθητείας κατά την περίοδο υλοποίησης του 

Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας ή 

2. Αποδεδειγμένη άσκηση καθηκόντων Διευθυντή/ Υποδιευθυντή/ Υπευθύνου Τομέα/ Υπευθύνου 

εργαστηρίου σε Εργαστηριακά Κέντρα τα οποία υλοποίησαν το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας 

κατά την περίοδο υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας ή 

3. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών στην υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας ή 

4. Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα  σχεδιασμού(π.χ. επιτροπές, ομάδες εργασίας) του 

θεσμικού πλαισίου – διαδικασιών υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας. 

 

 Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ2 (Γνωστικό αντικείμενο: «Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας») 

1. Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου στο γνωστικό αντικείμενο των αναλυτικών προγραμμάτων 

ή  

2. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών στην υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας ή 

3. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη σύνταξη προγραμμάτων σπουδών μαθητείας. 

 

 Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ3 (Γνωστικό αντικείμενο: «Υγεία και Ασφάλεια εργασίας») 

1. Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου στο γνωστικό αντικείμενο της Υγείας και Ασφάλειας της 

εργασίας και είτε προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη ως τεχνικός 

ασφαλείας/γιατρός εργασίας είτε επιμορφωτική εμπειρία τουλάχιστον 50 ωρών, δια ζώσης ή εξ΄ 

αποστάσεως (με χρήση λογισμικού σύγχρονης ή ασύγχρονης διδασκαλίας) ως επιμορφωτές σε 

προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας ή 

2. Επιμορφωτική εμπειρία τουλάχιστον 100 ωρών, δια ζώσης ή εξ΄ αποστάσεως (με χρήση λογισμικού 

σύγχρονης ή ασύγχρονης διδασκαλίας) ως επιμορφωτές σε προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων σε 

θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας ή 
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3. Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση σε μαθήματα των 

αναθέσεων των κλάδων ΠΕ 08, 09, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 ή 

4. Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον 500 ώρες σε Δημόσια/Ιδιωτικά ΙΕΚ κατά τα τελευταία 10 χρόνια σε 

μαθήματα τομέων και ειδικοτήτων συναφών με τις ειδικότητες του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης 

Μαθητείας ή 

5. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη  

σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας. 

 

 Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ4 (Γνωστικό αντικείμενο: Βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων – Σύγχρονες 

μέθοδοι διδασκαλίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) 

1. Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου στο γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης ενηλίκων ή στο 

αντικείμενο των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και 

αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη ως 

εκπαιδευτής ενηλίκων ή  

2. Επιμορφωτική εμπειρία τουλάχιστον 100 ωρών, δια ζώσης ή εξ΄ αποστάσεως (με χρήση λογισμικού 

σύγχρονης ή ασύγχρονης διδασκαλίας) ως επιμορφωτές σε προγράμματα επιμόρφωσης/εκπαίδευσης 

ενηλίκων ή τις Σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ή 

3. Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση σε μαθήματα των 

αναθέσεων των κλάδων ΠΕ 08, 09, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 ή  

4. Κατοχή βεβαίωσης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτή ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης από τον 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή 

5. Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον 500 ώρες σε Δημόσια / Ιδιωτικά ΙΕΚ κατά τα τελευταία 10 χρόνια 

σε μαθήματα τομέων και ειδικοτήτων συναφών με τις ειδικότητες του μεταλυκειακού έτους - τάξης 

μαθητείας ή 

6. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη ως 

εκπαιδευτής ενηλίκων. 

 

 Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ5 (Γνωστικό αντικείμενο: Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

και Πληροφόρηση) 

1. Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου στη Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό 

και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη 

στο πεδίο της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή 
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2. Κατοχή πιστοποιητικού ειδίκευσης του Σ.Υ.Π./ΠΕΣΥΠ της ΑΣ.ΠΑΙ.ΤΕ ή 

3. Κατοχή πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 400 ωρών ή 

4. Επιμορφωτική εμπειρία τουλάχιστον 100 ωρών, δια ζώσης ή εξ΄ αποστάσεως (με χρήση λογισμικού 

σύγχρονης ή ασύγχρονης διδασκαλίας) ως επιμορφωτές σε προγράμματα Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή 

5. Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στο αντικείμενο του Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού στην Επαγγελματική Εκπαίδευση ή 

6. Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον 500 ωρών σε Δημόσια/Ιδιωτικά ΙΕΚ κατά τα τελευταία 10 χρόνια 

σε μαθήματα τομέων και ειδικοτήτων συναφών με τις ειδικότητες του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης 

Μαθητείας ή 

7. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη 

στο πεδίο της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

 

 Κριτήρια ένταξης στο ΥΜ6 (Γνωστικό αντικείμενο: Επιχειρηματικότητα) 

1. Κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου στο γνωστικό πεδίο της επιχειρηματικότητας και 

αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη στο 

πεδίο της  επιχειρηματικότητας ή  

2. Επιμορφωτική εμπειρία τουλάχιστον 100 ωρών, δια ζώσης ή εξ΄ αποστάσεως (με χρήση λογισμικού 

σύγχρονης ή ασύγχρονης διδασκαλίας) ως επιμορφωτές σε προγράμματα σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα ή 

3. Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση σε μαθήματα των 

αναθέσεων των κλάδων ΠΕ 08, 09, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 ή  

4. Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον 500 ωρών σε Δημόσια/Ιδιωτικά ΙΕΚ κατά τα τελευταία 10 χρόνια 

σε μαθήματα τομέων και ειδικοτήτων συναφών με τις ειδικότητες του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης 

Μαθητείας ή 

5. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη 

στο πεδίο της  επιχειρηματικότητας. 
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4.2 Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: 

Α. Η υποβολή της αίτησης των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν 

τα κατά τον νόμο προσόντα, θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνο επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά και 

είναι τα παρακάτω: 

I. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακό, διδακτορικό), πιστοποιητικών (εκπαιδευτή ενηλίκων, 

ειδίκευσης Σ.Υ.Π/ΠΕΣΥΠ κ.ά.), επικυρωμένα όπως τυχόν απαιτείται κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014, 

όπως ισχύουν. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ότι είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι 

με τα απονεμόμενα πτυχία των πανεπιστημίων της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα. 

II. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τα λοιπά κριτήρια ένταξης (διδακτική προϋπηρεσία, 

επιμορφωτική εμπειρία κ.ά.) από αρμόδια όργανα/υπηρεσίες/φορείς. 

III. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 500 λέξεις). 

Β. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται: 

 Για εξαρτημένη εργασία σε υπηρεσίες του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, Ν.Π.Ι.Δ. 

του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή φορείς της παρ. 3 του 

άρθρου 1 του ν. 2527/1997, απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

προκύπτει με σαφήνεια και να βεβαιώνεται, το είδος και το αντικείμενο της εργασίας που παρασχέθηκε 

καθώς και η χρονική της διάρκεια. 

 Για εξαρτημένη εργασία στον ιδιωτικό τομέα, σωρευτικά: 

I. Βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της 

επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια, το είδος της 

εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής ή Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, 

κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της 

εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν 

πρόκειται για νομικό πρόσωπο.  

II. Επιπλέον βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 

ασφάλισης. 

 Για άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, σωρευτικά: 

I. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής 

του. 
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II. Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος 

και το είδος της εμπειρίας του. 

III. Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν 

ενδεικτικώς τη διάρκεια της ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας ή/και διδακτικό έργο. 

Γ.  Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να 

είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή. 

Δ. Στην περίπτωση υποψηφίων από Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, απαιτείται η προσκόμιση 

πιστοποιητικού για την γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε Γ2 ΕΠΙΠΕΔΟ. 

 

5 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή για τις επιμορφωτικές ώρες του κάθε επιμορφωτή ορίζονται σύμφωνα με τη με αρ. 2/106902/0022 

ΚΥΑ (ΦΕΚ 3276/τ΄ Β/23-12-2013), εκτός εάν μέχρι και την πραγματοποίηση των πληρωμών εκδοθεί νέα σχετική 

ΚΥΑ, οπότε η προσαρμογή θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα σε αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 

υπάρχει υπέρβαση των ορίων του προϋπολογισμού της Πράξης/δράσης. 

 

6 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» αφορά τα 

σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019. Το έργο των επιμορφωτών θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία 

ανάθεσης έργου έως τη λήξη της Πράξης (31.12.2018). Το ακριβές χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου θα 

καθορισθεί στην απόφαση ανάθεσης έργου, κατόπιν εισήγησης του Υπευθύνου της Πράξης. Το 

χρονοδιάγραμμα της απόφασης ανάθεσης έργου δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν όμοιας απόφασης, ανάλογα 

με τις ανάγκες του έργου. Οι αιτήσεις ένταξης στο μητρώο θα γίνονται δεκτές σε όλη τη διάρκεια του έργου 

πριν την έναρξη υλοποίησης των επιμορφώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση. 

Ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι για την Α΄ φάση επιμόρφωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί τους μήνες Απρίλιο-

Μάϊο 2018 θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους έως 15/03/2018 και ώρα 15:00. Για την Β’ φάση 

επιμόρφωσης θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση του Ι.Ε.Π. 

 

7 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Η αξιοποίηση των ενταγμένων μελών στο  κάθε υπομητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της 

Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» γίνεται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιστημονικής Ομάδας Έργου σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ανάγκες του έργου της επιμόρφωσης και με ενδεικτικά κριτήρια: 
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α. την εντοπιότητα των ενδιαφερομένων,  

β. το είδος της επιμόρφωσης στην οποία επιθυμούν και δύνανται να συμμετάσχουν μεταξύ των «εξ 

αποστάσεως», ή/και «δια ζώσης» ,  

γ. τη διαθεσιμότητα των μελών του Μητρώου ανά περιοχή προτίμησης, 

δ. την  καταλληλότητα του κάθε μέλους του Μητρώου για την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, κατά τη 

διακριτική ευχέρεια και κρίση της Ε.Ο.Ε, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των προσόντων. 

Το ΙΕΠ δεν δεσμεύεται για την υποχρεωτική αξιοποίηση όλων των ενταγμένων στο Μητρώο. Στην απόλυτη 

κρίση της επιτροπής και στη διακριτική ευχέρεια του ΙΕΠ συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση έργου ή μη, 

αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 

ανατεθέντος έργου, θέση που μπορεί να κενωθεί για οποιαδήποτε λόγο δύναται να καλυφθεί από άλλους 

ενταγμένους στο Μητρώο στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, κατόπιν εισήγησης της ΕΟΕ και απόφασης 

του Δ.Σ του Ι.Ε.Π.  Η κατανομή των επιμορφωτών θα γίνει με βάση τη βέλτιστη διαχείριση των ανθρωπίνων 

πόρων, τη διευκόλυνση των εμπλεκόμενων και την ελαχιστοποίηση του κόστους και των απαιτήσεων των 

μετακινήσεων. 

 

8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο  τηλέφωνο 

213 1335 360 (κ. Β. Παρίση) για θέματα κριτηρίων, ή στο τηλέφωνο  213 1335 355 (κ. Κ. Σαββοπούλου, κ. Κ. 

Λειβαδίτη) για θέματα διαδικασιών. 

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: 

http://www.iep.edu.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια». 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ 
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