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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  
Τσόχα 36 Τ.Κ. 11521, Αθήνα 

Τηλ.: 210 3319726  

  
Αθήνα, 25 Απριλίου 2013 

          Αριθμ. Πρωτ.2300  
ΕΣΠΑ 2007-2013\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π.1-2 
"Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με 
τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού" MIS 440994 

Επιστημ. Υπεύθυνος: Βασίλης Κουρμπέτης  
Πληροφορίες: Βασίλης Κουρμπέτης 
Τηλέφωνο: 210 3310283, εσωτ. 605 
E-mail: vk@iep.edu.gr 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία μητρώου Ειδικών Επιστημόνων 
για τη Πράξη με τίτλο «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με 
αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και 
κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού 
Υλικού» 
 

Ι. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως τελικός δικαιούχος υλοποιεί την Πράξη με 
τίτλο «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με 
τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» MIS 440994 του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», η οποία εντάχθηκε με την υπ’ αριθμ. 
6961/29/03/2013 απόφασης ένταξης της ΕΥΔ του ΕΠΔΒΜ ΕΣΠΑ. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης προβλέπεται η επιλογή επιστημόνων για τη δημιουργία 
Μητρώου που θα καλύψουν τις ανάγκες υλοποίησης των διαφόρων δράσεων του Υποέργου 2 
«Επιμόρφωση πολλαπλασιαστών (σύμβουλοι ειδικής και γενικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων) 
και εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και ψηφιοποίηση ΑΠΣ ειδικής αγωγής και εργαλείων» της 
Πράξης.  

 
  ΙΙ. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν 
στα Μητρώα των κάτωθι γενικών κατηγοριών: 
  Α) Ομάδα Συντονισμού Προγράμματος (Μητρώο Συντονιστή για επιλογή ενός (1) 
Συντονιστή, Μητρώο Μελών για επιλογή τριών (3) μελών της ομάδας συντονισμού του 
Προγράμματος και Μητρώο Υπευθύνων Υποέργων για επιλογή δύο (2) υπεύθυνων για τα 
υποέργα). 

Β) Ομάδα Ανάπτυξης Οδηγού Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Αγωγής 
{Μητρώο για επιλογή ενός (1) Συντονιστή και δεκατριών (13) εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία σε 
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)}. 
  Γ) Ομάδα Επιμορφωτών (Μητρώο Σχολικών Συμβούλων ΕΑΕ για επιλογή δεκαέξι (16) 
Σχολικών Συμβούλων ΕΑΕ, Μητρώο Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για επιλογή 
δεκαέξι (16) Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Μητρώο Σχολικών Συμβούλων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ι για επιλογή δεκαέξι (16) Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας 
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Εκπαίδευσης ΠΕ02 ή ΠΕ03 και Μητρώο Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΙΙ για 
επιλογή δεκαέξι (16) Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ19 ή ΠΕ20). 
 

  ΙΙΙ. Για την εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών στην κατηγορία Ομάδα Συντονισμού 
Προγράμματος απαιτείται: 

α) Τίτλος σπουδών από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της 
αλλοδαπής. 

β) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από Ίδρυμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
στην ΕΑΕ ή αντίστοιχου επιπέδου και ειδίκευσης τίτλου ισότιμου και αναγνωρισμένου της 
αλλοδαπής η δίπλωμα μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ του ΜΔΔΕ. 

γ) Υπηρεσία σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α η οποία σχετίζεται με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.  

δ) Άσκηση καθηκόντων σε θέση ευθύνης Διευθυντή ή Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ΕΑΕ 
τουλάχιστον δέκα (10) ετών (αθροιστικά). 

ε) Διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην Α/θμια Εκπαίδευση και δέκα (10) 
ετών στη Β/θμια Εκπαίδευση. 

στ) Διδακτική υπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης. 
  ζ) Συμμετοχή σε ομάδα συγγραφής ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ ΕΑΕ. 
  η) Συμμετοχή σε επιστημονικές ομάδες συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. 
 
  IV. Για την εγγραφή στο Μητρώο Μελών στην κατηγορία Ομάδα Συντονισμού 
Προγράμματος απαιτείται τίτλος σπουδών από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή ισότιμου και 
αναγνωρισμένου της αλλοδαπής και ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω: 

α) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από Ίδρυμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
στην ΕΑΕ ή αντίστοιχου επιπέδου και ειδίκευσης τίτλου ισότιμου και αναγνωρισμένου της 
αλλοδαπής η δίπλωμα μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ του ΜΔΔΕ. 

β) Διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών σε ΣΜΕΑΕ της Α/θμιας ή της Β/θμιας 
Εκπαίδευσης. 

γ) Άσκηση καθηκόντων σε θέση Σχολικού Συμβούλου 
δ) Άσκηση καθηκόντων σε θέση ευθύνης Διευθυντή ή Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας 

τουλάχιστον έξι (6) ετών (αθροιστικά).    
ε) Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση ενηλίκων 
στ) Συμμετοχή σε επιμόρφωση στην ΕΑΕ. 

 
  V. Για την εγγραφή στο Μητρώο Υπευθύνων Υποέργων στην κατηγορία Ομάδα 
Συντονισμού Προγράμματος απαιτείται τίτλος σπουδών από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή 
ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής και ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω: 

α) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από Ίδρυμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
ή αντίστοιχου επιπέδου και ειδίκευσης τίτλου ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής η 
δίπλωμα μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ του ΜΔΔΕ. 
 β) Άσκηση καθηκόντων σε θέση Σχολικού Συμβούλου  

γ) Άσκηση καθηκόντων σε θέση ευθύνης Διευθυντή ή Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας 
τουλάχιστον έξι (6) ετών. 
  δ) Εκπαιδευτική υπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην Α/θμια ή στη Β/θμια 
Εκπαίδευση. 
  ε) Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

τ) Συμμετοχή σε επιμόρφωση στην ΕΑΕ που οργανώθηκε από Φορέα του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα. 
 
  VΙ. Για την εγγραφή στο Μητρώο της κατηγορίας Ομάδα Ανάπτυξης Οδηγού 
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Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Αγωγής απαιτείται τίτλος σπουδών από 
Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής και ένα τουλάχιστον 
από τα παρακάτω:. 

α) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από Ίδρυμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
στην ΕΑΕ ή αντίστοιχου επιπέδου και ειδίκευσης τίτλου ισότιμου και αναγνωρισμένου της 
αλλοδαπής ή δίπλωμα μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ του ΜΔΔΕ. 

β) Άσκηση καθηκόντων σε θέση Σχολικού Συμβούλου 
γ) Άσκηση καθηκόντων σε θέση ευθύνης Διευθυντή ή Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας 

τουλάχιστον έξι (6) ετών (αθροιστικά). 
δ) Εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε σχολικές μονάδες της οικείας 

βαθμίδας. 
ε) Συμμετοχή σε επιμόρφωση στην ΕΑΕ, που οργανώθηκε από Φορέα του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα. 
στ) Συμμετοχή σε ομάδα συγγραφής ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ ΕΑΕ. 
ζ) Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

 
  VΙΙ. Για την εγγραφή στο Μητρώο Σχολικών Συμβούλων ΕΑΕ της κατηγορίας Ομάδα 
Επιμορφωτών απαιτείται η ιδιότητα του εν ενεργεία σχολικού συμβούλου ΕΑΕ. 
 

VΙΙΙ. Για την εγγραφή στο Μητρώο Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 
κατηγορίας Ομάδα Επιμορφωτών απαιτείται η ιδιότητα του εν ενεργεία σχολικού συμβούλου της 
Α/θμιας εκπαίδευσης.  

 
VΙΙΙ. Για την εγγραφή στο Μητρώο Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ι 

της κατηγορίας Ομάδα Επιμορφωτών απαιτείται η ιδιότητα του εν ενεργεία σχολικού συμβούλου 
κλάδου ΠΕ02 ή ΠΕ03 της Β/θμιας εκπαίδευσης.  

 
ΙΧ. Για την εγγραφή στο Μητρώο Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΙΙ της 

κατηγορίας Ομάδα Επιμορφωτών απαιτείται η ιδιότητα του εν ενεργεία σχολικού συμβούλου 
κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20 της Β/θμιας εκπαίδευσης ή του εν ενεργεία σχολικού συμβούλου ή 
εκπαιδευτικού της Α/θμιας ή Β/θμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως κλάδου, πιστοποιημένου στις ΤΠΕ 
β’ επιπέδου. 
 
  Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα επιλέγει από τα Μητρώα τους επιστήμονες 
ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης.  

Ειδικά για την επιλογή επιστημόνων από το Μητρώο Σχολικών Συμβούλων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της κατηγορίας Ομάδα Επιμορφωτών προηγούνται όσοι 
διεθέτουν ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω προσόντα: 

α) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από Ίδρυμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
στην ΕΑΕ ή αντίστοιχου επιπέδου και ειδίκευσης τίτλου ισότιμου και αναγνωρισμένου της 
αλλοδαπής.  

β) Δίπλωμα μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ του ΜΔΔΕ ή στη σχολική ψυχολογία.  
γ) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Υποδιευθυντή σε ΣΜΕΑΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης 

τουλάχιστον έξι (6) μηνών (αθροιστικά).  
  δ) Προϋπηρεσία εκπαιδευτικού σε ΣΜΕΑΕ της Α/θμιας Εκπαίδευσης τουλάχιστον ενός (1) 
έτους. 

Ειδικά για την επιλογή επιστημόνων από το Μητρώο Σχολικών Συμβούλων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ι της κατηγορίας Ομάδα Επιμορφωτών προηγούνται όσοι διεθέτουν 
ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω προσόντα: 
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α) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από Ίδρυμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
στην ΕΑΕ ή αντίστοιχου επιπέδου και ειδίκευσης τίτλου ισότιμου και αναγνωρισμένου της 
αλλοδαπής.  

β) Δίπλωμα μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ του ΜΔΔΕ ή στη σχολική ψυχολογία.  
γ) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Υποδιευθυντή σε ΣΜΕΑΕ της Β/θμιας Εκπαίδευσης 

τουλάχιστον έξι (6) μηνών (αθροιστικά).  
  δ) Προϋπηρεσία εκπαιδευτικού σε ΣΜΕΑΕ της Β/θμιας Εκπαίδευσης τουλάχιστον ενός (1) 
έτους. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να εγγραφούν στα ανωτέρω Μητρώα, καλούνται να 

συμπληρώσουν αίτηση – βιογραφικό σημείωμα και να το υποβάλουν ηλεκτρονικά από τον 
διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ  
http://www.iep.edu.gr/site/index.php/el/procmenu ακολουθώντας τις επισυναπτόμενες οδηγίες. 

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής http://www.iep.edu.gr και στη Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr/. 
 
 

 

 

 

 
 

                                Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου 
                                Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

   

 

                                   Σωτήριος Γκλαβάς 
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