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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1835/04-01-2023 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 1/04-01-2023 

Σήμερα, 4 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό 

Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αντωνίου. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. 

κ. Γεώργιος Μπαραλής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Αναστάσιος 

Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης και Χρυσούλα Σοφιανοπούλου. 

Απουσιάζει η κ. Ζωή Γείτονα. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Ειρήνη Βερροιοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

.................................................................................................................................................... 

Θέμα: Εισήγηση για έγκριση: Α) Διεξαγωγής της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης) και 

Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο των Υποέργων 2-6 της 

Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5022549 και ΣΑΕ3451 2019ΣΕ34510002, Β) καθορισμού των ωρολογίων 

προγραμμάτων για την υλοποίηση της εν λόγω εξ αποστάσεως επιμόρφωσης και 

Γ) ανάθεσης του αντίστοιχου επιμορφωτικού έργου στους επιμορφωτές  ανά 

τμήμα επιμόρφωσης 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Θεοδώρα 

Παπαθανασίου, Υπεύθυνη της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της 

Επιμόρφωσης», έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 4164/20-

12-2022): 

«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Μια νέα Αρχή στα 

ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549, ΣΑΕ3451 με κωδικό ενάριθμου 

2019ΣΕ34510002, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
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Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

    

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 789/05-02-2019 (ΑΔΑ: 7583465ΧΙ8-ΘΣΞ) Απόφαση ένταξης της Πράξης 

«Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με MIS 5022549 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-

2020», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 112139/22-11-2022 (ΑΔΑ: 6Β7Α46ΜΤΛΡ-

ΝΓΚ) 3η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης και ισχύει 

2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 7267/07-07-2020 (Πράξη 34/02-07-2020, ΑΔΑ: ΨΝ1ΤΟΞΛΔ-ΩΧΚ) Απόφαση 

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. ορισμού της κ. Θεοδώρας Παπαθανασίου, Συμβούλου Β’ Ι.Ε.Π., ως 

Υπεύθυνη της Πράξης 

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2988/08-04-2019 (ΑΔΑ: Ψ57ΔΟΞΛΔ-42Π) Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια 

Μέσα του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης» όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 15652/30-11-2022 (ΑΔΑ: 94Ν4ΟΞΛΔ-Ξ1Ζ) 2η 

Τροποποίηση και ισχύει 

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2989/08-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΑ0ΤΟΞΛΔ-4ΝΤ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια 

μέσα του Υποέργου 2 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ7-ΛΑΠ», του Υποέργου 3 «ΜΝΑΕ: 

Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ7-ΜΕΤ», του Υποέργου 4 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, 

ΑΠ7-ΠΑΠ», του Υποέργου 5 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ8-ΜΕΤ» και του Υποέργου 

6 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ9-ΠΑΠ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 

15651/30-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΡ9ΟΞΛΔ-Γ5Α) 2η τροποποίηση και ισχύει 

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 9420/22-07-2022 (Πράξη 40/21-07-2022, ΑΔΑ: 6Β2ΖΟΞΛΔ-ΟΡΞ) Απόφαση 

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία ανασυγκροτήθηκε η Επιστημονική Ομάδα Έργου της Πράξης 

6. Τις υπ’ αρ. 13/04-04-2019 και 44/23-10-2019 Πράξεις του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης 

διενέργειας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος ένταξης στο 

μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. 

7. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) και 11310/30-10-2019 (ΑΔΑ: 

9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς εκπαιδευτικούς της Δημόσιας 

και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και φυσικά πρόσωπα/ελεύθερους επαγγελματίες, για υποβολή 

αίτησης ένταξης στο μητρώο επιμορφωτών – πολλαπλασιαστών για τη δημιουργία 4 

υπομητρώων λαμβάνοντας υπόψη τις θεματικές ενότητες/γνωστικά αντικείμενα  της 

επιμόρφωσης 

8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1979/01-03-2019 (ΑΔΑ: Ρ7ΔΖΟΞΛΔ-Ι3Ι) Απόφαση σύστασης και 

συγκρότησης Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του Ι.Ε.Π. για την 

υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών 

προσκλήσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

υπ’ αρ. πρωτ. 10011/01-10-2019 (ΑΔΑ: 6Ο22ΟΞΛΔ-ΖΙΖ) Απόφαση Προέδρου του Ι.Ε.Π. 

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1985/01-03-2019 (ΑΔΑ: 91ΠΟΟΞΛΔ-9Κ7) Απόφαση σύστασης και 

συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Ι.Ε.Π. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

υπ’ αρ. πρωτ. 10017/01-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ52ΥΟΞΛΔ-Ι40) Απόφαση Προέδρου του Ι.Ε.Π. 

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 5559/14-06-2019 (Πράξη 22/13-06-2019, ΑΔΑ: ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ) Απόφαση 

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ αρ. 1/06.06.2019 Πρακτικό της Επιτροπής 

εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 

3027/09.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
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11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 7271/12-07-2019 (Πράξη 28/11-07-2019, ΑΔΑ: 6ΔΒΠΟΞΛΔ-3Κ1) Απόφαση 

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ αρ. 1/05-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής 

Ενστάσεων για την ένσταση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09.04.2019 

(ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγινε δεκτή η ένσταση 

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 12540/29-11-2019 (Πράξη 49/29-11-2019, ΑΔΑ: 61ΦΩΟΞΛΔ-ΤΩΡ) 

Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π περί έγκρισης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής αιτήσεων για ένταξη νέων μελών στο μητρώο επιμορφωτών βάσει της υπ’ αρ. 

πρωτ. 11310/30-10-2019 (ΑΔΑ: 9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

13. Την υπ’ αρ. πρωτ. 13038/13-12-2019 (Πράξη 51/12-12-2019, ΑΔΑ: 9Β42ΟΞΛΔ-ΧΗΗ) Απόφαση 

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ αρ. 2/11.12.2019 Πρακτικό της Επιτροπής 

εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 

3027/09.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1277/31-01-2020 (Πράξη 5/30-01-2020, ΑΔΑ: ΨΘ8ΤΟΞΛΔ-7ΜΜ) Απόφαση 

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ αρ. 2/29-01-2020 Πρακτικό της Επιτροπής 

Ενστάσεων για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 

3027/09.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

15. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1484/07-02-2020 (Πράξη 7/06-02-2020, ΑΔΑ: 9ΠΙ0ΟΞΛΔ-Ρ5Θ) Απόφαση 

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ αρ. 3/04-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής 

εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του Ι.Ε.Π. και οριστικοποιήθηκαν οι 

πίνακες ένταξης στα 4 υπομητρώα, των επιμορφωτών – πολλαπλασιαστών για την υπ’ αρ. 

πρωτ. 11310/30-10-2019 (ΑΔΑ: 9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ) Πρόσκληση 

16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1522/07-02-2020 (Πράξη 7/06-02-2020, ΑΔΑ: ΩΝΠΡΟΞΛΔ-Ψ11) Απόφαση 

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκαν: α. Η διεξαγωγή της επιμόρφωσης των 

Επιμορφωτών (πολλαπλασιαστών) στο πλαίσιο του ΠΕ1.7: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση 

Επιμόρφωσης των Επιμορφωτών (Φάση Διεύρυνσης) και ενέργειες διαρκούς υποστήριξης 

του έργου τους» του Υποέργου 1, β. η ανάθεση στα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας Έργου, 

στα στελέχη που συνεπικουρούν την Ε.Ο.Ε. και στα μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για 

την επιμόρφωση και έγκριση του επιμορφωτικού προγράμματος γ. το Πρακτικό 31/01/2020 

της Ε.Ο.Ε. για την επιλογή Επιμορφωτών (πολλλαπλασιαστών) από το Μητρώο που έχει 

δημιουργηθεί για τις ανάγκες της Πράξης, προκειμένου να επιμορφωθούν από τους 

παραπάνω, στο πλαίσιο του Υποέργου 1, της Πράξης με τίτλο: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - 

Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», με κωδικό ΟΠΣ 5022549 

17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2808/14-04-2020 (Πράξη 19/10-04-2020, ΑΔΑ: ΨΖΚΤΟΞΛΔ-ΩΙΗ) Απόφαση 

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης: α) Διεξαγωγής της εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης των 

Επιμορφωτών/τριων (πολλαπλασιαστών), στο πλαίσιο του ΠΕ1.7: «Σχεδιασμός και 

Υλοποίηση Επιμόρφωσης των Επιμορφωτών (Φάση Διεύρυνσης) και ενέργειες διαρκούς 

υποστήριξης του έργου τους» του Υποέργου 1, β) των επιμορφωτικών προγραμμάτων για την 

εξ’ αποστάσεως Επιμόρφωση των Επιμορφωτών/τριων και γ) τροποποίησης των υπ’ αρ. 

πρωτ. 1522/07-02-20 (ΑΔΑ: ΩΝΠΡΟΞΛΔ-Ψ11) και 2158/06-03-20 (ΑΔΑ: 9ΘΤΘΟΞΛΔ-ΞΩΥ) 

αποφάσεων ανάθεσης ως προς την Επιμόρφωση της Θεσσαλονίκης, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως, στο πλαίσιο του Υποέργου 1, της Πράξης με τίτλο: «Μια 

Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», με κωδικό ΟΠΣ 5022549 

18. Την υπ’ αρ. 12/11-03-2021 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκε ο Πίνακας των 

επιμορφωτών/τριών – πολλαπλασιαστών για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως 

επιμόρφωσης εκπαιδευτκών και Ψυχολόγων το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο της 

Πράξης 
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19. Την υπ’ αρ. πρωτ. 5738/07-05-2021 (Πράξη 24/06-05-2021, ΑΔΑ: 68ΓΤΟΞΛΔ-27Π) Απόφαση 

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκαν: Α) Η διεξαγωγή της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης 

επιμορφωτών/τριών - πολλαπλασιαστών στη θεματική ενότητα του/της Συμβούλου 

Ψυχολόγου για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης, Β) η 

ανάθεση στα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας Έργου επιμορφωτικού έργου στη θεματική 

ενότητα του/της Συμβούλου Ψυχολόγου για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως 

επιμόρφωσης των επιμορφωτών/τριών - πολλαπλασιαστών για το σχολικό έτος 2020-2021, 

στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης, Γ) ο Πίνακας επιμορφωτών/τριών - 

πολλαπλασιαστών του Παραρτήματος, οι οποίοι/ες έχουν ενταχθεί στο μητρώο σύμφωνα με 

τις υπ’ αρ. πρωτ. 5559/14-06-2019 (Πράξη 22/13-06-2019, ΑΔΑ: ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ) και 

1484/07-02-2020 (Πράξη 7/06-02-2020, ΑΔΑ: 9ΠΙ0ΟΞΛΔ-Ρ5Θ) Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., 

προκειμένου να επιμορφωθούν στη θεματική ενότητα του/της Συμβούλου Ψυχολόγου για το 

σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του Υποέργου 1, της Πράξης, Δ) το ωρολόγιο 

πρόγραμμα του Παραρτήματος, για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης 

επιμορφωτών/τριών - πολλαπλασιαστών στη θεματική ενότητα του/της Συμβούλου 

Ψυχολόγου για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης 

20. Την υπ’ αρ. 55/14-10-2021 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκε η πρόσκληση 

επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών του Μητρώου Επιμορφωτών/τριών, 

που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ.1.2. «Δημιουργία μητρώου 

επιμορφωτών/ριών – πολλαπλασιαστών και επιλογή επιμορφωτών/τριών – 

πολλαπλασιαστών» του Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση 

επιμόρφωσης» της Πράξης «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549 και ο ορισμός του χρονικού διαστήματος επικαιροποίησης των 

στοιχείων μέσω της Δικτυακής Πύλης e-Ι.Ε.Π. (Μητρώο) από Πέμπτη 21/10/2021 έως 

4/11/2021 

21.  Την υπ’ αρ. πρωτ. 17746/19-10-2021 πρόσκληση επικαιροποίησης των στοιχείων των 

ενταγμένων μελών του Μητρώου Επιμορφωτών 

22. Την υπ’ αρ. πρωτ. 22757/30-12-2021 (Πράξη 70/29-12-2021, ΑΔΑ: ΨΓΘΤΟΞΛΔ-ΥΕ5) Απόφαση 

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκαν: 1) Η διεξαγωγή εξ αποστάσεως επιμόρφωσης 

επιμορφωτών - πολλαπλασιαστών στις θεματικές ενότητες: α) Εναλλακτική ενισχυτική 

διδασκαλία στο μάθημα των Νέων Ελλληνικών, β) Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στο 

μάθημα των Μαθηματικών, γ) Σύμβουλος Καθηγητής, δ) Ψυχολόγος, για το σχολικό έτος 

2021-2022, 2) η ανάθεση επιμορφωτικού έργου στα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας Έργου 

και σε στελέχη του Ι.Ε.Π. για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των 

επιμορφωτών - πολλαπλασιαστών για το σχολικό έτος 2021-2022, 3) τα ωρολόγια 

προγράμματα για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης επιμορφωτών - 

πολλαπλασιαστών για το σχολικό έτος 2021-2022, 4) ο Πίνακας 85 επιμορφωτών - 

πολλαπλασιαστών ενταγμένων στο Μητρώο της Πράξης, προκειμένου να επιμορφωθούν 

στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες για το σχολικό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο του 

Υποέργου 1 της Πράξης, 5) το ερωτηματολόγιο αποτίμησης του επιμορφωτικού 

προγράμματος όπως προβλέπεται στο πακέτο εργασίας «ΠΕ1.7: Σχεδιασμός και Υλοποίηση 

Επιμόρφωσης των επιμορφωτών/τριών – πολλαπλασιαστών και ενέργειες διαρκούς 

υποστήριξης του έργου τους» της υπ’ αρ. πρωτ. 2225/12-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΓΘΟΞΛΔ-Μ3Ι) 1ης 

τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης 

23. Την υπ’ αρ. 55/13-10-2022 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης δημοσίευσης Πρόσκλησης 

για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 

2022-2023, εκπαιδευτικών μόνιμων και αναπληρωτών όλων των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. 

ΑΔΑ: 9ΖΦ2ΟΞΛΔ-54Σ



Σελ. 5 από 8. 

 

(συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης) και αναπληρωτών Ψυχολόγων (ΠΕ23), 

μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ.το 

σχολικό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο της Πράξης 

24. Την υπ’ αρ. πρωτ. 13054/14-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΕΟΟΞΛΔ-21Χ) Πρόσκληση για υποβολή 

δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2022-2023, 

εκπαιδευτικών μόνιμων και αναπληρωτών όλων των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. 

(συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης) και αναπληρωτών Ψυχολόγων (ΠΕ23), 

μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ. το 

σχολικό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο της Πράξης 

25. Την υπ’ αρ. πρωτ. 14347/04-11-2022 (Πράξη 59/03-11-2022, ΑΔΑ: 9ΣΡΛΟΞΛΔ-ΥΓ3) Απόφαση 

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης παράτασης της υπ’ αρ. πρωτ. 13054/14-10-2022 (ΑΔΑ: 

Ψ5ΕΟΟΞΛΔ-21Χ) Πρόσκλησης έως 18 Νοεμβρίου 2022 

26. Την υπ’ αρ. 64/01-12-2022 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. περί εκ νέου ενεργοποίησης της 

πλατφόρμας υποβολής δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών μόνιμων και αναπληρωτών όλων των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. 

(συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης) και αναπληρωτών Ψυχολόγων κλάδου 

ΠΕ23 (μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ε.Ε.Π.), που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ. το 

σχολικό έτος 2022-2023, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 13054/14-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΕΟΟΞΛΔ-21Χ) 

Πρόσκλησης από 5 έως 7 Δεκεμβρίου 2022 

27. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 13054/14-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΕΟΟΞΛΔ-21Χ) 

Πρόσκλησης υποβλήθηκαν χίλιες εκατόν δέκα (1110) αιτήσεις από ενδιαφερόμενους 

επιμορφούμενους (εκπαιδευτικούς και Ψυχολόγους) και δεδομένου ότι κάθε Τμήμα πρέπει 

να έχει περίπου δεκαπέντε (15) επιμορφούμενους, δημιουργήθηκαν 14 Τμήματα για τη ΘΕ1 

(Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ), 9 Τμήματα για τη ΘΕ2 (Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ), 39 

Τμήματα για τη ΘΕ3 (Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ) και 11 Τμήματα για τη ΘΕ4 (Ημερήσια 

και Εσπερινά ΕΠΑΛ) και επομένως πρέπει να ανατεθεί επιμορφωτικό έργο σε 73 

Επιμορφωτές (ο αριθμός ενδέχεται να αλλάξει δεδομένου ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει εκδώσει 

απόφαση πρόσληψης αναπληρωτών για τη ΜΝΑΕ)     

28. Το αρχείο excel με την κατανομή των επιμορφούμενων που δήλωσαν συμμετοχή σε Τμήματα 

ανά Περιφέρεια 

29. Την υπ’ αριθμ. 2/106902/0022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3276/ τ΄Β/23-12-2013) περί καθορισμού ωριαίας 

αμοιβής 

30. Την υπ’ αρ. πρωτ. 965/28-01-2022 (Πράξη 4/27-01-2022, ΑΔΑ: ΨΣΙΥΟΞΛΔ-587) Απόφαση του 

Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με θέμα: «Έγκριση τρόπου κοστολόγησης αμοιβών επιμορφωτών στο πλαίσιο 

των Υποέργων 2-6 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με 

κωδικό ΟΠΣ 5022549» 

31. Το Πρακτικό της Επιστημονικής Ομάδας Έργου της Πράξης στις 09-12-2022 με θέμα 

«Κατάρτιση Πίνακα Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών ανά Θεματική Ενότητα Επιμόρφωσης για 

το Σχολικό Έτος 2022-2023» σύμφωνα με το οποίο:  

 Προτεραιότητα για επιλογή και ανάθεση επιμορφωτικού έργου για την επιμορφωτική 

φάση Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2023 (σχολικό έτος 2022-23) έχουν οι επιμορφωτές 

που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την επιμόρφωση επιμορφωτών-πολλαπλασιαστών και 

δεν έχουν αξιοποιηθεί κατά τις επιμορφωτικές φάσεις Μαΐου - Ιουνίου 2021 (Α΄  φάση 

επιμόρφωσης) και Απριλίου - Ιουνίου 2022 (Β΄ φάση επιμόρφωσης). Για την ενημέρωση 

των επιμορφωτών υπήρξε ηλεκτρονική επικοινωνία προκειμένου να μας 

πληροφορήσουν/βεβαιώσουν αν επιθυμούν να αναλάβουν στην παρούσα φάση και 

εκείνοι που δέχτηκαν να αναλάβουν επιμορφωτικό έργο αξιοποιούνται στη Γ΄ φάση της 
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Επιμόρφωσης για το Σχολικό Έτος 2022-2023. Στο Παράρτημα Β στους πίνακες 

αναγράφονται οι επιμορφωτές που ενημερώθηκαν και από τους οποίους αποδέχθηκαν 

όπως φαίνεται οι εξής: 

1. Ευσταθιάδου Άννα στη Θεματική Ενότητα 1 (ΥΜ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής 

Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το 

μάθημα των Νέων Ελληνικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. 

2. Κούκιας Θεόδωρος  στη Θεματική Ενότητα 3 (ΥΜ3): Θεσμός Συμβούλου 

Καθηγητή - Ο ρόλος του στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την 

καλύτερη ένταξή τους στη σχολική ζωή, με προτεραιότητα τους μαθητές και τις 

μαθήτριες της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ. 

3. Μαχαίρα Σοφία στη Θεματική Ενότητα 4 (ΥΜ4): Ψυχολόγος - Ο θεσμικός ρόλος 

στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, 

μεθοδολογίες και συνεργασίες/συνέργειες με τους Συμβούλους Καθηγητές. 

 Εν συνεχεία, προτεραιότητα για επιλογή και ανάθεση επιμορφωτικού έργου για την Γ’ 

φάση επιμόρφωσης (σχολικό έτος 2022-2023) έχουν όσοι επιμορφωτές έχουν 

υλοποιήσει μόνο μία φορά επιμορφωτικό έργο είτε στην Α’ είτε στη Β΄ φάση 

επιμόρφωσης  

 Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός επιμορφωτών σε όλες 

τις Θεματικές Ενότητες και σε όλα τα τμήματα που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις 

αιτήσεις των επιμορφούμενων, επιλέγονται επιμορφωτές οι οποίοι έχουν υλοποιήσει 

επιμορφωτικό έργο σε περισσότερες από μία επιμορφωτικές φάσεις και έχουν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν και σε αυτή τη φάση μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας. 

 Στην ιδιαίτερη περίπτωση που δεν αποδεχτεί κανείς επιμορφωτής να αναλάβει 

επιμορφωτικό έργο από τον αναπληρωματικό Πίνακα 2 του παραρτήματος Γ, με 

απόφαση της ΕΟΕ δύναται να αναλάβει και δεύτερο τμήμα επιμόρφωσης, επιμορφωτής 

που ήδη υλοποιεί επιμορφωτικό έργο στη Γ΄ φάση επιμόρφωσης εφόσον αποδεχθεί 

σχετική πρόσκληση.  

Εισηγούμαι:  

Α) Την έγκριση διεξαγωγής της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, μόνιμων και 

αναπληρωτών, όλων των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών 

εκπαίδευσης) και αναπληρωτών Ψυχολόγων (ΠΕ23), μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

(Ε.Ε.Π.), που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος 2022-2023 συνολικής διάρκειας τριάντα δύο (32) 

ωρών, οι οποίες κατανέμονται σε διάρκεια πέντε (5) εβδομάδων ως εξής: 

α) είκοσι (20) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση (συνεδρίες) και  

β) δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση. 

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση πρόκειται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο 2023 και αφορά τέσσερεις (4) 

διακριτές θεματικές ενότητες: 

 Θεματική Ενότητα 1 (ΥΜ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας 

(συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών στην Α΄ τάξη 

ΕΠΑ.Λ. 

 Θεματική Ενότητα 2 (ΥΜ2): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας 

(συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών στην Α΄ τάξη 

ΕΠΑ.Λ.  
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 Θεματική Ενότητα 3 (ΥΜ3): Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή - Ο ρόλος του στην υποστήριξη 

μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξή τους στη σχολική ζωή, με προτεραιότητα 

τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ. 

 Θεματική Ενότητα 4 (ΥΜ4): Ψυχολόγος - Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, 

η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και συνεργασίες/συνέργειες 

με τους Συμβούλους Καθηγητές 

 

Β) Τον καθορισμό των ωρολόγιων προγραμμάτων για την υλοποίηση της εν λόγω εξ αποστάσεως 

επιμόρφωσης  σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας εισήγησης. 

 

Γ) Την ανάθεση του αντίστοιχου επιμορφωτικού έργου στους επιμορφωτές οι οποίοι 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ της παρούσας εισήγησης.  

Σε αυτή τη φάση επιμόρφωσης των επιμορφούμενων θα αξιοποιηθούν επιμορφωτές που 

περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Γ. Ο Πίνακας 2 του Παραρτήματος Γ είναι 

αναπληρωματικός και σε αυτόν περιλαμβάνονται επιμορφωτές οι οποίοι ενδέχεται να αναλάβουν 

επιμορφωτικό έργο προς αντικατάσταση επιμορφωτών από τον Πίνακα 1, στην περίπτωση που για 

σοβαρούς λόγους δεν δύναται να πραγματοποιήσουν το επιμορφωτικό έργο που τους έχει ανατεθεί. 

Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και για την ομαλή, ουσιαστική και αποτελεσματική 

υλοποίηση της επιμόρφωσης δύναται να τροποποιηθεί η ανάθεση έργου στον επιμορφωτή ως προς 

το τμήμα ανάθεσης και την ημερομηνία υλοποίησης της επιμόρφωσης, χωρίς να απαιτείται έγκριση 

από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι επιμορφωτές να αναλάβουν επιμορφωτικό έργο 

είναι να έχουν επιμορφωθεί σε μία από τις επιμορφώσεις επιμορφωτών που εγκρίθηκαν με 

τις υπ’ αρ. πρωτ.:  

• 1522/07-02-2020 (Πράξη 7/06-02-2020, ΑΔΑ: ΩΝΠΡΟΞΛΔ-Ψ11) και 2808/14-04-2020 

(Πράξη 19/10-04-2020, ΑΔΑ: ΨΖΚΤΟΞΛΔ-ΩΙΗ) Βλέπε Πίνακα Α 

• 5738/07-05-2021 (Πράξη 24/06-05-2021, ΑΔΑ: 68ΓΤΟΞΛΔ-27Π) Βλέπε Πίνακα Γ  και  

• 22757/30-12-2021 (Πράξη 70/29-12-2021, ΑΔΑ: ΨΓΘΤΟΞΛΔ-ΥΕ5) Βλέπε Πίνακα Β  

αποφάσεις του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.  

Η διαδικασία επιλογής τους αποτυπώνεται στους πίνακες Α, Β και Γ που επισυνάπτονται στο 

Παράρτημα Δ. Όσοι στους πίνακες δεν έχουν καμία δήλωση έχουν συμπεριληφθεί στον 

Πίνακα 2 του Παραρτήματος Γ ο οποίος είναι αναπληρωματικός και σε αυτόν 

περιλαμβάνονται επιμορφωτές οι οποίοι ενδέχεται να αναλάβουν επιμορφωτικό έργο προς 

αντικατάσταση των επιμορφωτών του Πίνακα 1. 

Τα πρωτότυπα έντυπα παρουσιολόγια όλων των επιμορφωτών (2020) που παρακολούθησαν τις 

επιμορφώσεις επιμορφωτών, δια ζώσης στην Αθήνα 03/03/2020 και 04/03/2020 και εξ αποστάσεως 

από 27/04/2020 έως 05/05/2020, έχουν κατατεθεί στην Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας του 

Ι.Ε.Π. με την υπ’ αρ. 1377/03-05-2022 εισήγηση η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 26/05-05-2022 

Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

Οι επιμορφωτές υλοποιούν τόσο τις σύγχρονες όσο και τις ασύγχρονες δράσεις που προβλέπονται 

για κάθε τμήμα που τους ανατίθεται, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Ο επιμορφωτής παραδίδει μια έκθεση αξιολόγησης ανά τμήμα επιμόρφωσης, σε διάστημα ενός 

μήνα από την λήξη της επιμόρφωσης. Στο πλαίσιο της ασύγχρονης επιμόρφωσης καλείται: 
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 να μελετήσει τις δύο δραστηριότητες (σενάρια) που υποβλήθηκαν από κάθε επιμορφούμενο 

κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης σε αρχική και τελική έκδοση και να αξιολογήσει την 

τελική τους έκδοση, ώστε να εκδοθεί βεβαίωση παρακολούθησης 

 να υποστηρίζει, να ανατροφοδοτεί και να καθοδηγεί τον κάθε επιμορφούμενο σε όλη τη 

διάρκεια της επιμόρφωσης για την εκπόνηση της τελικής δραστηριότητας (σεναρίου) 

Το ελάχιστο πλήθος των επιμορφούμενων ανά τμήμα που θα εκπονήσει τα προβλεπόμενα δύο 

σενάρια, ώστε να τεκμηριώνεται η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου από τον επιμορφωτή που 

υποστηρίζει το τμήμα, στη φάση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης είναι τα 2/3. 

Επίσης ο επιμορφωτής σε όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύνολο 32 ωρών) 

αναπτύσσει μια αλληλεπίδραση με τον επιμορφούμενο μέσω ενός forum που σκοπό έχει τη 

διευκόλυνση της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης ώστε να εξασφαλίσει αμοιβαία επανατροφοδότηση 

ανάμεσα στον επιμορφούμενο και στο πρόγραμμα επιμόρφωσης.  

Η αμοιβή για τη σύγχρονη και την ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση καθορίζεται στην υπ’ αρ. 

πρωτ. 965/28-01-2022 (Πράξη 4/27-01-2022, ΑΔΑ: ΨΣΙΥΟΞΛΔ-587) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και 

οι δαπάνες που αφορούν τις αμοιβές των επιμορφωτών θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό των 

Υποέργων 2-6 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) MIS 5022549 και ΣΑΕ 2019ΣΕ34510002. 

 

Συνημμένα: 

Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στα «Λαμβάνοντας υπόψη» της εισήγησης 

Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη της κ. Ελένης 

Ταράτσα, αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Έργων και Δράσεων, και της κ. 

Ευτυχίας Χαλβαντζή, Προϊσταμένης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, 

ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει την παραπάνω εισήγηση. 

Τα συνημμένα Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

Πράξης. Τα λοιπά συνημμένα φυλάσσονται στο αρχείο του Έργου. 

.................................................................................................................................................... 
Στο σημείο αυτό, και ώρα 11:30, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Ειρήνη Βερροιοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 

ΑΔΑ: 9ΖΦ2ΟΞΛΔ-54Σ


		2023-01-04T14:55:51+0200
	Athens




