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                                                                                                                      Ακινα, 07-02-2022 
 

                                                           ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 
 Σασ ενθμερώνουμε ότι ξεκινάει θ 4θ Επιμορφωτικι Περίοδοσ του προγράμματοσ 

«Επιμόρφωςη των εκπαιδευτικών ςτισ δεξιότητεσ μζςω3 εργαςτηρίων» (MIS 5092064) 

που υλοποιείται μζςω του «ΟΠΣ επιμόρφωςθσ» του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ 

(ΙΕΠ), ςτθν ειδικά διαμορφωμζνθ πλατφόρμα και απευκφνεται ςε εν ενεργεία μόνιμουσ και 

αναπληρωτζσ/τριεσ εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

 Κατά τθν 1θ Επιμορφωτικι Περίοδο Ιουνίου 2021 – Αυγοφςτου 2021, τθ 2θ 

Επιμορφωτικι Περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 – Νοεμβρίου 2021 και τθν 3θ Επιμορφωτικι 

Περίοδο Δεκεμβρίου 2021 – Ιανουαρίου 2022 διλωςαν ςυμμετοχι περιςςότεροι από 

80.000 εκπαιδευτικοί, από τουσ οποίουσ οι 65.890 ζχουν ολοκλθρώςει επιτυχώσ το 

πρόγραμμα τθσ επιμόρφωςθσ. 

Όςοι εκπαιδευτικοί είναι ιδθ εγγεγραμμζνοι και παρακολουκοφν το πρόγραμμα, αλλά δεν 

το ζχουν ολοκλθρώςει, μποροφν να ςυνεχίςουν ςτθν 4θ Επιμορφωτικι Περίοδο χωρίσ να 

χρειάηεται να κάνουν νζα αίτθςθ. 

 

Τποβολή αιτήςεων: από 07/02/22 και ώρα 13:00 ζωσ 28/02/22 και ώρα 13:00 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ 

Η διαδικαςία υποβολισ αίτθςθσ αποτελείται από τρία ςτάδια:  

α) Εγγραφι και είςοδο ςτο μθτρώο του ΙΕΠ, 

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

β) Συμπλιρωςθ προςωπικών ςτοιχείων (Μενοφ Portfolio  Καρτζλα «Προςωπικά 

Στοιχεία») 

γ) Από το μενοφ Αιτιςεισ επιλζγουμε τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα επιμόρφωςθσ 

 Συμπλιρωςθ απογραφικοφ δελτίου ειςόδου (το οποίο βρίςκεται μαηί με ςτθν αίτθςθ) 

 Υποβολι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα επιμόρφωςθσ. 

 

Προςοχή: Παράλειψη ενόσ ςταδίου ςημαίνει μη ςυμμετοχή ςτο πρόγραμμα. 

 

Ζναρξη 4ησ Επιμορφωτικήσ Περιόδου: 04/03/22 και ώρα 13:00 (δεν θα υπάρξει άλλη 

ανακοίνωςη ή ειδοποίηςη. Όςοι θα ζχουν εγγραφεί θα μποροφν από την 07/02/22 ςτισ 

13:00 να ςυνδεθοφν ΜΟΝΟ με τουσ κωδικοφσ του TAXIS ςτθ διεφκυνςθ 

https://elearning.iep.edu.gr/study/enrol/index.php?id=510 για να ξεκινιςουν το 

πρόγραμμα). 

 

Διάρκεια τησ 4ησ Επιμορφωτικήσ Περιόδου: από 04/03/22 και ώρα 13:00 ζωσ 15/05/22  

 

Οι βεβαιώςεισ για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ 4θσ επιμορφωτικισ περιόδου του 

προγράμματοσ κα είναι διακζςιμεσ ςτο μθτρώο του ΙΕΠ από τθν Σετάρτη 18/05/22. 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πρόςκληςη ςτη διεφθυνςη: http://iep.edu.gr/el/deltia-

typou-genika/5092064-d  


