
 

 

         Αθήνα 20/03/2013  

         Αρ. Πρωτ.: 9632 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π. 1 και 2»  
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

Tο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) – ΓΣΕΕ , στα πλαίσια των 
ανωτέρω πράξεων πρόκειται να υλοποιήσει Προγράμματα Ενδοσχολικής 
Επιμόρφωσης τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με την από 
23/11/2012 Απόφαση του ΔΣ προβαίνει στη συγκρότηση Μητρώου 
Επιμορφωτών. Από το Μητρώο Επιμορφωτών θα επιλέγονται εξωτερικοί 
συνεργάτες οι οποίοι θα αναλαμβάνουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και 
έναντι συγκεκριμένης αμοιβής παροχή επιμορφωτικού έργου στα πλαίσια των 
ενδοσχολικών σεμιναρίων στους ακόλουθους 7 Θεματικούς Κύκλους: 

1. Μαθητική Διαρροή 

2. Σχολική βία και παραβατικότητα 

3. Σχολείο και απασχόληση 

4. Εκπαιδευτικοί και Δια Βίου Μάθηση. 

5. Σχολείο – Εκπαιδευτικοί – Τοπική Κοινωνία και εκπαιδευτικές ανισότητες  

6. Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή 

7. Εισαγωγή και Διαχείριση Καινοτομίας στην Εκπαιδευτική Κοινότητα 

Τα ενδοσχολικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε σχολικές μονάδες 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους Άξονες προτεραιότητας 1 & 
2), ήτοι στις περιφέρειες: Κρήτης,  Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, 
Αττικής, Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας. Θα πραγματοποιηθούν 16 σεμινάρια 
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ανά Θεματικό Κύκλο διάρκειας 35 ωρών το καθένα (25 ώρες δια ζώσης και 10 εξ’ 
αποστάσεως). Θα συμμετάσχουν περίπου 20 εκπαιδευτικοί σε κάθε ενδοσχολικό 
σεμινάριο. 

Τα δια ζώσης σεμινάρια θα γίνονται σε χώρους μέσα στις σχολικές μονάδες και θα 
συμπληρώνονται από περιορισμένες θεωρητικές εισηγήσεις από εμπειρογνώμονες. 
Η εξ’ αποστάσεως θα πραγματοποιείται στα πρότυπα της διεθνούς εμπειρίας 
περιλαμβάνοντας  ενδεικτικά τα ακόλουθα μεθοδολογικά εργαλεία:  

 Ασύγχρονη Συνεργασία  

 Αυτοδιδασκαλία 

Επιπλέον, τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης. Τα μέσα αυτά είναι  

 Εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  

 Εφαρμογές συνομιλίας στο διαδίκτυο,  

 Αξιοποίηση πλατφόρμας e-learning (π.χ Moodle) 

 

Για τις εκάστοτε ανάγκες υλοποίησης των ενδοσχολικών σεμιναρίων που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π. 1 και 2» το     
ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ δύναται να συμβάλλεται, συνάπτοντας σχετικές συμβάσεις μίσθωσης 
έργου και ειδικά προσδιορισμένου αντικειμένου, όπου απαιτείται, με τα 
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Επιμορφωτών φυσικά πρόσωπα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Ι. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 4 

ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
 4 

ΙΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4 

1 .  Α ί τ ηση  Εγ γραφή ς  –  Τρόπο ς  Υποβολή ς  4 

2 .  Δ ι κ α ι ο λ ο γη τ ι κ ά  Συμμ ε τ ο χή ς  5 

ΙV. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 5 

1 .  Δ ι αδ ι κ ασ ί α  Έγκρ ι ση ς/Εγ γραφή ς  σ το  Μητρώο  5 

2 .  Κρ ι τ ή ρ ι α  Έν τα ξη ς  σ τ ο  Μητρώο  5 

V. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 6 

VΙ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 6 

VIΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΜΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ 6 

VIΙΙ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ 6 
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Ι. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα 
κατωτέρω υπό Α. αναφερόμενα προσόντα. 

 

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Επιμορφωτών, και κατ’ επέκταση για τη 

δυνητική ανάληψη επιμορφωτικού έργου, έχουν όσοι πληρούν όλες τις 

ακόλουθες ομάδες κριτηρίων:  

1. Είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

σχετικού με τους επτά (7) Θεματικούς Κύκλους του αναφέρονται στη σελ. 

1 της παρούσας πρόσκλησης. 

2. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών σε Θεματικό Κύκλο συναφή με τους επτά (7) Θεματικούς 

Κύκλους ή/και σε άλλο γνωστικό αντικείμενο ή/και εκπαίδευσης ενηλίκων  

3. Διαθέτουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα : 

 Τεκμηριωμένο επιστημονικό έργο (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε 

ερευνητικά προγράμματα κ.α) σχετικό με τους Θεματικούς Κύκλους 

 Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 
 

ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο είναι ανοιχτή μέχρι 

και το έτος 2014, έτος λήξης των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π. 1 και 2» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση».  

Συνεπώς, εγγραφές στο Μητρώο δυνάμει της Πρόσκλησης θα είναι δυνατές μέχρι και την 

30-06-2014. 

 

ΙΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 1 .  Α ί τ η σ η  Ε γ γ ρ αφή ς  –  Τ ρ ό π ο ς  Υ π ο β ο λ ή ς  
Ο εγγραφόμενος υποψήφιος επιμορφωτής υποχρεούται να στείλει ή να 

υποβάλλει τα υπό ΙΙΙ.2 δικαιολογητικά συμμετοχής στο πρωτόκολλο του  

ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, 3ης Σεπτεμβρίου 36, 10432 Αθήνα από την 21/3/2013 ώστε να 

 

4 



αξιολογηθεί και να ενταχθεί στο Μητρώο ή να απορριφθεί η αίτηση του. Η 

προσκόμιση των υπό ΙΙΙ.2 δικαιολογητικών συμμετοχής είναι υποχρεωτική. 

 

 2 .  Δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά  Σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς   

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν: 

α) Αίτηση εγγραφής  (επισυνάπτεται) 

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  

γ) Τίτλους σπουδών  

δ) Αποδεικτικά εμπειρίας και επιστημονικού έργου σύμφωνα με το άρθρο Ι ανωτέρω. 

 

Επισημαίνεται ότι όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά χρειάζεται να υποβληθούν στην 
ελληνική γλώσσα. 

Προς το παρόν η υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών γίνεται με κατάθεση στο 
πρωτόκολλο του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (αυτοπροσώπως, μέσω ταχυδρομικής αποστολής ή 
μέσω ταχυμεταφοράς στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, 3ης Σεπτεμβρίου 36, 10432 Αθήνα).  

Ως χρόνος υποβολής υποψηφιότητας στο Μητρώο λογίζεται ο χρόνος παραλαβής των 
ταχυδρομικά ή μέσω ταχυμεταφοράς αποστελλόμενων Υπευθύνων Δηλώσεων και των 
στοιχείων. 

Σημειώνεται ότι με νέα ανακοίνωση η οποία θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του 
ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr) θα δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής 
υποβολής της υποψηφιότητας.  

Για όσους δεν πληρούν τα οριζόμενα στην παρούσα προσόντα εγγραφής δεν θα είναι 
δυνατή η ένταξή τους στο Μητρώο. 

 

ΙV. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  

 1 .  Δ ι α δ ι κ α σ ί α  Έγ κ ρ ι σ η ς / Ε γ γ ρ αφή ς  σ τ ο  Μη τ ρώο   
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για την εγγραφή υποψηφίου επιμορφωτή στο 

Μητρώο, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, θα αρχειοθετούνται. Η αξιολόγηση 

των δικαιολογητικών και η ένταξη των υποψηφίων στο Μητρώο θα γίνεται με 

απόφαση του Δ. Σ. του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, βάσει εισήγησης της Διαρκούς Επιτροπής 

Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων του Μητρώου Επιμορφωτών προς το Δ.Σ. του 

ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, η οποία συγκροτήθηκε με την από 23/11/2012 Απόφαση του Δ.Σ. 

του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.  

2 .  Κ ρ ι τ ή ρ ι α  Έν τ α ξ η ς  σ τ ο  Μη τ ρώο   

Για την εγγραφή υποψηφίου συμβούλου στο Μητρώο απαιτείται: 

να διαθέτει ο υποψήφιος επιμορφωτής τα οριζόμενα ανωτέρω υπό Ι.(1) προσόντα 

σπουδών και εμπειρίας. 
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V. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

Η οριστική διαγραφή μέλους του Μητρώου λαμβάνει χώρα: α) λόγω μη εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεών του β) λόγω του ότι έπαυσε έστω και μια από τις προϋποθέσεις εγγραφής 

του και γ) μετά από σχετική αίτησή του. 

 

VΙ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  

(1) Τα μέλη του Μητρώου θα συμβάλλονται με το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ως Επιμορφωτές και θα 

χαρακτηρίζονται ως τέτοιοι.  

(2) Διαπίστωση Ανάγκης Επιμορφωτικού Έργου: Σύμβαση παροχής έργου με Στέλεχος 

εγγεγραμμένο στο Μητρώο θα καταρτίζεται εφόσον διαπιστώνεται σχετική ανάγκη 

παροχής επιμορφωτικού έργου από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.  

(3) Η Διαρκής Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη : 

 τη συνάφεια των σπουδών ή/και της επαγγελματικής εμπειρίας κάθε 

εγγεγραμμένου στο Μητρώο με τον Θεματικό Κύκλο που πρόκειται να υλοποιηθεί 

 τη γεωγραφική εγγύτητα κάθε εγγεγραμμένου στο Μητρώο με τις περιοχές / 

σχολεία στα οποία θα πραγματοποιούνται τα ενδοσχολικά σεμινάρια 

 τη διαθεσιμότητά του εγγεγραμμένου για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο των 

σεμιναρίων 

εισηγείται ανά σεμινάριο ή ανά κύκλο σεμιναρίων κάθε Θεματικού κύκλου τους 

επιλεχθέντες από το Μητρώο επιμορφωτές προς το Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ το οποίο και 

αποφασίζει επί της εισήγησης και της κατάρτισης των σχετικών συμβάσεων. 

 

VIΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ  
Στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο θα ανατίθεται επιμορφωτικό έργο που κρίνεται κάθε 

φορά αναγκαίο σύμφωνα με τις ανάγκες των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π. 1 και 2». 

 

VIΙΙ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ 

(1). Στη Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και των Επιμορφωτών θα 

ρυθμιστούν ειδικότερα όλα τα θέματα σχετικά με το πλαίσιο παροχής του έργου, τη 

διαδικασία χρέωσης, τον τρόπο παρακολούθησης, παράδοσης και πιστοποίησης του 

παρασχεθέντος έργου και την ποιοτική παραλαβή του. 
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(2). Οι Επιμορφωτές που θα συμβληθούν με το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ έχουν την υποχρέωση να 

παρέχουν επιμορφωτικό έργο σε οποιοδήποτε τόπο τους ζητηθεί από αυτό και σύμφωνα 

με τις ανάγκες των Πράξεων.  

(3). Η τελική συνολική αμοιβή θα καθορίζεται στην σύμβαση που θα υπογράφει ο κάθε 

εκπαιδευτής με το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με βάση τα προσόντα του και τις ισχύουσες σχετικές 

διατάξεις. Το ύψος των καλυπτόμενων δαπανών μετακίνησης, διαμονής και διατροφής 

εκτός Αθηνών θα καθοριστούν με σχετική εγκύκλιο που θα εκδώσει το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. 

(4). Οι αμοιβές καθώς και οι τυχόν δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής εκτός 

Αθηνών των επιμορφωτών που θα συμβληθούν με το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, θα βαρύνουν τις 

Πράξεις «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π. 1 και 2» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».  

(5). Το σύνολο των πληρωμών προς τους επιμορφωτές (αμοιβές και δαπάνες 

μετακίνησης, διαμονής και διατροφής) εξαρτώνται από τη ροή της χρηματοδότησης του 

ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση». 

 

ΙΧ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό χώρο 

του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (URL:www.kanep-gsee.gr) και της ΕΥΔ ΕΠΕκΔιΒιΜ (URL:www.edulll.gr)  

  

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Έλενα Μπακατσέλου 
στο τηλέφωνο 2105218752 ή την κ. Γιώτα Καραθανάση στο τηλέφωνο 
2105218755 και ώρες 10.00 π.μ. με 16.00 μ.μ. 

   
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ  
 
        
          ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
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