
Βήμα 1:  
α) Εάν ΔΕΝ είστε ήδη εγγεγραμμένος/η, κάνετε «Εγγραφή» στη Δικτυακή Πύλη e-IEP 

(https://www.iep.edu.gr/services/mitroo) συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται. 

Μετά την επιβεβαίωση του e-mail που έχετε δηλώσει, επιλέγετε το «Είσοδος» στο e-IEP. 

 

β) Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένος/η, επιλέγετε «Είσοδος» με τον προσωπικό σας κωδικό.  

 

Βήμα 2:  
Επιλέγετε «Portfolio» προκειμένου να συμπληρώσετε τις παρακάτω καρτέλες που αφορούν 
στην παρούσα Πρόσκληση. 
 
1. Προσωπικά στοιχεία.  
Σημείωση: Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένος/η και επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία 
σας, αφού τα επικαιροποιήσετε, επιλέγετε «Ενημέρωση».  
 

2. Εκπαίδευση κατάρτιση: 
Α) Στην κατηγορία «Προβολή – Προσθήκη Εκπαιδευτικής Κατάρτισης» υποβάλλετε 
αποδεικτικά για τους τίτλους σπουδών (Πτυχίο)  
 

Β) Στην κατηγορία «Πιστοποίηση γνώσεων» και ΜΟΝΟ στην περίπτωση υποψηφίων 
από Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως υποβάλλετε  πιστοποιητικό γνώσης της 
Ελληνικής γλώσσας σε Γ2 ΕΠΙΠΕΔΟ. 

 
3. «Προϋπηρεσία»: 
Συμπληρώνετε τα στοιχεία που αφορούν σε «Επιμορφωτικό έργο» και υποβάλλετε τη 
σχετική βεβαίωση. Προσοχή η διάρκεια του επιμορφωτικού έργου να δηλώνεται σε ώρες 
(ώρες διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως επιμόρφωσης).   
 
 
Βήμα 3:  
Επιλέγετε «Αιτήσεις» και υποβάλλετε το βιογραφικό σας και την αίτηση συμμετοχής στην 
οποία πρέπει υποχρεωτικά: 
 
Α) Να έχετε δηλώσει μία ΜΟΝΟ από τις παρακάτω θεματικές: 

1. Κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο προσφύγων/ μεταναστών 

2. Διδασκαλία Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας  

3. Διαφοροποιημένη παιδαγωγική με έμφαση σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα  

4. Τεχνικές ευαισθητοποίησης, πρόληψης και αντιμετώπισης ξενοφοβικών και 

στερεοτυπικών αντιλήψεων 

5. Θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης – επίλυση συγκρούσεων. 

 
Και  
Β) Να έχετε δηλώσει έως και επτά από τους παρακάτω Κωδικούς Θέσης (ΚΘ) με σειρά 
προτίμησης. 
 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo


α/α Περιφέρεια Εκπαίδευσης Κωδικός 

Θέσης (ΚΘ) 

1.  
Περιφέρεια Εκπαίδευσης Αττικής 1 

2.  
Περιφέρεια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 2 

3.  
Περιφέρεια Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 3 

4.  
Περιφέρεια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 4 

5.  
Περιφέρεια Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης 

5 

6.  
Περιφέρεια Εκπαίδευσης Πελοποννήσου 6 

7.  
Περιφέρεια Εκπαίδευσης Ηπείρου 7 

8.  
Περιφέρεια Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας 8 

9.  
Περιφέρεια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 9 

10.  
Περιφέρεια Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου 10 

11.  
Περιφέρεια Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου 11 

 
 
 

 
ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΗ 
(1) Προκειμένου η αίτησή σας να υποβληθεί ΕΠΙΤΥΧΩΣ θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ  να 
έχετε δηλώσει ότι: 
(α) αποδέχεσθε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 
(β) συμφωνείτε για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων στο αρχείο του ΙΕΠ 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
(2) Για τεχνικά ζητήματα ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί στην «Επικοινωνία» να διατυπώσει 
ερώτημα προς την τεχνική υπηρεσία του ΙΕΠ, επιλέγοντας ως Θέμα βοήθειας: «Τεχνικά 
Θέματα».  
 
 
 

 

 

 

 

 


