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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5941/14-05-2021 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 25/13-05-2021 

Σήμερα, 13 Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, 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.: Ζωή Γείτονα, 

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης, Χρυσούλα Σοφιανοπούλου και Ανδρονίκη 

Χαριτωνίδου. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Εισήγηση: Α) Ανάθεσης επιμορφωτικού έργου στους/στις επιμορφωτές/ώτριες – 

πολλαπλασιαστές του Πίνακα 1 και του Πίνακα 2 του Παραρτήματος 1, για την 

υλοποίηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των Ψυχολόγων το σχολικό έτος 

2020-2021, στο πλαίσιο των Υποέργων 2-6 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - 

Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549, Β) Έγκρισης 

διεξαγωγής της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 

2020-2021, στο πλαίσιο των Υποέργων 2-6 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - 

Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549, Γ) Έγκρισης των 

ωρολόγιων προγραμμάτων του Παραρτήματος 2 για την υλοποίηση της εξ 

αποστάσεως επιμόρφωσης των Ψυχολόγων το σχολικό έτος 2020-2021, στο 

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

Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549 

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.: 1375/13-

05-2021): 
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«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 

2019ΣΕ34510002, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

Έχοντας υπόψη: 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 789/05-02-2019 (ΑΔΑ: 7583465ΧΙ8-ΘΣΞ) Απόφαση Ένταξης όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. πρωτ. 924/04-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΔ146ΜΤΛΡ-Ψ71) 

Απόφαση 2ης τροποποίησης της Πράξης 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 2225/12-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΓΘΟΞΛΔ-Μ3Ι) 1η Τροποποίηση της Απόφασης 

Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την Υλοποίηση 

Επιμόρφωσης» και ειδικότερα το πακέτο εργασίας «ΠΕ1.2: Δημιουργία μητρώου 

επιμορφωτών/τριών –πολλαπλασιαστών και επιλογή επιμορφωτών/τριών –

πολλαπλασιαστών» 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 2226/12-03-2021 (ΑΔΑ: Ρ9ΘΨΟΞΛΔ-3ΧΜ) 1η Τροποποίηση της Απόφασης 

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», της Πράξης 

 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/τριών – πολλαπλασιαστών για τη δημιουργία 4 

υπομητρώων λαμβάνοντας υπόψη τις θεματικές ενότητες/γνωστικά αντικείμενα  της 

επιμόρφωσης 

 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 ανακοινώθηκαν οι πίνακες ένταξης στα 4 υπομητρώα, των 

επιμορφωτών/τριών – πολλαπλασιαστών για την υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-2019 (ΑΔΑ: 

6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) πρόσκληση 

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

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

αιτήσεων για ένταξη νέων μελών στο μητρώο επιμορφωτών/ επιμορφωτριών βάσει της υπ’ 

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

 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 ανακοινώθηκαν οι πίνακες ένταξης στα 4 υπομητρώα, των 

επιμορφωτών/τριών – πολλαπλασιαστών για την υπ’ αρ. πρωτ. 11310/30-10-2019 (ΑΔΑ: 

9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ) πρόσκληση και το Πρακτικό 3/04-02-2020 της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων 

και κατάρτισης των Μητρώων του Ι.Ε.Π. 

 Την υπ’ αρ. 21/30-04-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία αποφασίστηκε να 

επανασχεδιαστούν οι επιμορφωτικές δράσεις των Πράξεων που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π., 

υιοθετώντας τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης, 

τουλάχιστον όσο διαρκούν τα ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση του Covid-19, και 

προχωρώντας σταδιακά στις αντίστοιχες τροποποιήσεις των Αποφάσεων Αυτεπιστασίας  

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

επμορφωτών/τριών – πολλαπλασιαστών στο πλαίσιο της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: 

Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022549 
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 Υπ’ αρ. πρωτ. 3444/08-04-2021 (Πράξη 17/08-04-2021, ΑΔΑ: 6ΖΓ8ΟΞΛΔ-6Μ0) Απόφαση του 

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

εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο των Υποέργων 2-

6 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5022549, Β) Η ανάθεση επιμορφωτικού έργου στους/στις επιμορφωτές/ώτριες – 

πολλαπλασιαστές του Πίνακα 1 και του Πίνακα 2 του Παραρτήματος 1, για την υλοποίηση 

της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 

2020-2021, στο πλαίσιο των Υποέργων 2-6 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση 

της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549, Γ) Η έγκριση ωρολόγιων προγραμμάτων 

(Παράρτημα 2) για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και 

Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο των Υποέργων 2-6 της Πράξης «Μια 

νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549 

 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 εγκρίθηκε: Α) η διεξαγωγή της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης 

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

Ψυχολόγου για το σχολικό έτος 2020-2021, 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, Γ) η έγκριση Πίνακα επιμορφωτών/τριών 

- πολλαπλασιαστώνοι 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, Δ) η έγκριση του ωρολόγιου προγράμματος 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 

 

Εισηγούμαι: 

Α) Την ανάθεση επιμορφωτικού έργου στους/στις επιμορφωτές/ώτριες – πολλαπλασιαστές του 

Πίνακα 1 και του Πίνακα 2 του Παραρτήματος 1, για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης 

των Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο των Υποέργων 2-6 της Πράξης «Μια νέα 

Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549. 

Οι Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος 1 καταρτίστηκαν για να καλύψουν το κενό της υλοποίησης 

επιμορφωτικού έργου που προέκυψε από την αδυναμία ορισμένων επιμορφωτών/τριών Ψυχολόγων 

που είχαν εγκριθεί με την υπ’ αρ. 12/11-03-2021 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., να υλοποιήσουν την εξ 

αποστάσεως επιμόρφωση των επιμορφούμενων στα τμήματα που τους είχαν ανατεθεί, λόγω 

ανειλημμένων υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, είχαν εγκριθεί 12 επιμορφωτές/ώτριες Ψυχολόγοι με 

την υπ’ αρ. 12/11-03-2021 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. που επρόκειτο να τους ανατεθεί επιμορφωτικό 

έργο, αλλά οι 6 από αυτούς/ές δήλωσαν πως δεν μπορούσαν να αναταποκριθούν. Στους/στις 

υπόλοιπους/ες 6 επιμορφωτές/ώτριες Ψυχολόγους ανατέθηκε επιμορφωτικό έργο με την υπ’ αρ. 

πρωτ. 3444/08-04-2021 (Πράξη 17/08-04-2021, ΑΔΑ: 6ΖΓ8ΟΞΛΔ-6Μ0) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

Σε αυτή τη φάση επιμόρφωσης θα επιμορφώσουν οι επιμορφωτές/ώτριες του Πίνακα 1. Ο Πίνακας 

2 είναι αναπληρωματικός και σε αυτόν περιλαμβάνονται επιμορφωτές/ώτριες οι οποίοι/ες ενδέχεται 

να αντικαταστήσουν επιμορφωτές/ώτριες από τον Πίνακα 1 σε περίπτωση εκδήλωσης αδυναμίας 

εκτέλεσης του επιμορφωτικού τους έργου λόγω έκτακτης ανάγκης. Οι επιμορφωτές/ώτριες του 

Πίνακα 2 εκτός της περίπτωσης αντικατάστασης που προαναφέρθηκε, θα αξιοποιηθούν στην 
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επόμενη φάση της επιμόρφωσης ως επιμορφωτές/ώτριες. Επίσης, για την αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών δύναται να τροποποιηθεί η ανάθεση έργου στον/στην επιμορφωτή/ώτρια ως προς το 

τμήμα ανάθεσης. 

Επισημαίνεται ότι, από τον πίνακα που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 5738/07-05-2021 (Πράξη 

24/06-05-2021, ΑΔΑ:68ΓΤΟΞΛΔ-27Π) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., οι κ.κ. Αγγελίδου Ασημίνα, Αδάμ 

Άννα, Αποστολάκη Αγγελική, Τσακνάκης Νικόλαος απάντησαν στο ενημερωτικό μήνυμα 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που τους στάλθηκε για την εξ αποστάσεως επιμόρφωσή τους για την 

Τετάρτη 12/05/2021, ότι δεν δύναται να την παρακολουθήσουν λόγω επαγγελματικών 

υποχρεώσεων. Επίσης, μετά το τέλος της επμόρφωσης την Τετάρτη 12/05/2021, ο κ. Σταύρου Πήλιος 

ενημέρωσε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ότι εξαιτίας ανειλημμένων επαγγελματικών 

υποχρεώσεων, δεν θα μπορέσει να αναλάβει επιμορφωτικό έργο για το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα.  

Οι επιμορφωτές/ώτριες υλοποιούν τόσο τις σύγχρονες όσο και τις ασύγχρονες δράσεις που 

προβλέπονται για κάθε τμήμα που τους ανατίθεται, με βάση τα ωρολόγια προγράμματα. 

Ο/η επιμορφωτής/ώτρια παραδίδει μια έκθεση αξιολόγησης ανά τμήμα επιμόρφωσης, σε διάστημα 

ενός μήνα από την λήξη της επιμόρφωσης. 

Η αμοιβή για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση καθορίζεται με βάση την με αριθμ. 2/106902/0022 

ΚΥΑ (ΦΕΚ 3276/ τ΄Β/23-12-2013), εκτός εάν μέχρι και την πραγματοποίηση των πληρωμών εκδοθεί 

νέα σχετική ΚΥΑ, οπότε η προσαρμογή γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα σε αυτή και υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει υπέρβαση των ορίων του προϋπολογισμού. Το μέσο κόστος ανά 

επιμορφωτική ώρα υπολογίζεται στα 20,00€.  

Ο/η κάθε επιμορφωτής/ώτρια  στο πλαίσιο της ασύγχρονης επιμόρφωσης καλείται: 

• Να μελετήσει τις δύο δραστηριότητες (σενάρια) που θα υποβληθούν από κάθε 

επιμορφούμενο/η 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/την κάθε επιμορφούμενο/η σε όλη 

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

 

Επιπροσθέτως επισημαίνεται ότι ο/η επιμορφωτής/ώτρια σε όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως 

επιμόρφωσης (σύνολο 32 ωρών) θα αναπτύξει μια αλληλεπίδραση με τον/την επιμορφούμενο/η 

μέσω ενός forum που σκοπό θα έχει τη διευκόλυνση της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης ώστε να 

εξασφαλίσει αμοιβαία επανατροφοδότηση ανάμεσα στον/στην επιμορφούμενο/η και στο 

πρόγραμμα επιμόρφωσης. 

 

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

σενάρια, ώστε να τεκμηριώνεται η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου από τον/την 

επιμορφωτή/ώτρια που υποστηρίζει το τμήμα, στη φάση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

επιμόρφωσης είναι τα 2/3. 

 

Για την υλοποίηση του επιμορφωτικού έργου που ανατίθεται στους/στις επιμορφωτές/ώτριες με την 

ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου, πριν την υλοποίηση των επιμορφώσεων, θα πρέπει να έχει 

κατατεθεί αίτηση για έκδοση σχετικής άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, στην οποία θα αναγράφεται 

επακριβώς το εξής: «Αιτούμαι τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου για τη συμμετοχή μου 

ως επιμορφωτής/ώτρια στο πλαίσιο υλοποίησης της επιμορφωτικής φάσης των Υποέργων 2-6 της 

Πράξης «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της επιμόρφωσης» με MIS 5022549, το σχολικό 

έτος 2020-2021. Η εν λόγω εργασία είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα από το Ν. 3528 / 2007 ΦΕΚ 26 

τ. Α’ (άρθρα 31 και 32) και συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης μου. Επιπροσθέτως δεν θα 
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παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας μου, καθώς θα εκτελείται αποκλειστικά εκτός 

ωραρίου εργασίας». 

 

Επισημαίνεται ότι επιμορφωτής/ώτρια που δεν προσκομίσει άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου μέχρι 

πριν το  τέλος της επιμόρφωσης, δεν πρόκειται να λάβει αμοιβή ανεξαρτήτως πόσες ώρες 

επιμορφωτικού έργου έχει επιτελέσει. 

Οι δαπάνες 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. 

 

Β) Την έγκριση διεξαγωγής της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2020-

2021, στο πλαίσιο των Υποέργων 2-6 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της 

Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549. 

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση αφορά το/την: 

Υπομητρώο 4 (ΥΜ4)/Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4): Σύμβουλος Ψυχολόγος - Ο θεσμικός ρόλος στο 

πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και 

συνεργασίες/συνέργειες με τους/τις Συμβούλους Καθηγητές/ήτριες  

Η επιμόρφωση έχει συνολική διάρκεια τριάντα δύο (32) ωρών για κάθε επιμορφούμενο/η, οι οποίες 

κατανέμονται σε διάρκεια πέντε (5) εβδομάδων ως εξής: 

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

β) δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιείται με τέσσερις διδακτικές (4) ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως 

επιμόρφωσης ανά εβδομάδα με χρήση της ειδικής πλατφόρμας που διατίθεται από το Ι.Ε.Π. 

Επισημαίνεται ότι οι δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης θα κατανεμηθούν 

στο παραπάνω χρονικό διάστημα.  

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα ξεκινήσει μόλις οι επιμορφωτές/ώτριες προσκομίσουν στο Ι.Ε.Π. 

την αίτηση με τον αριθμό πρωτοκόλλου που υπέβαλαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για χορήγηση άδειας 

άσκησης ιδιωτικού έργου.  

Τα τμήματα επιμόρφωσης αποτελούνται το καθένα από 15 περίπου επιμορφούμενους/ες, ανάλογα 

με τις εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες της κάθε Περιφέρειας. Οι επιμορφωτικές ώρες των 

προγραμμάτων πραγματοποιούνται εκτός λειτουργίας/ωραρίου της σχολικής μονάδας σε 

προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα επιμόρφωσης. 

Η επιτυχής παρακολούθηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης βασίζεται στην συμμετοχή 

του/της επιμορφούμενου/ης στις συνεδρίες (ηλεκτρονικά παρουσιολόγια). Συγκεκριμένα θα πρέπει 

να είναι παρών/ούσα στο 80% κατ’ ελάχιστον, των διδακτικών ωρών του προγράμματος (16 από το 

σύνολο των 20 ωρών). Αυτό θα πιστοποιείται από τα ηλεκτρονικά παρουσιολόγια, βάσει του 

ωρολογίου προγράμματος, που τηρούνται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του προγράμματος. 

Επιμορφούμενος/η, ο οποίος/α διακόπτει ή δεν ολοκληρώνει με επιτυχία το πρόγραμμα 

επιμόρφωσης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα παρακολούθησης εκ νέου, προκειμένου να 

εξεταστεί από την Ε.Ο.Ε., για το δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενη περίοδο επιμόρφωσης. 

Η επιτυχής παρακολούθηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης βασίζεται στην κατάθεση  

και την θετική αξιολόγηση των δύο (2) δραστηριοτήτων (σεναρίων) τις οποίες θα εκπονήσει ο/η κάθε 

επιμορφούμενος/η κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης. Στην περίπτωση όπου υπάρχουν 

επισημάνσεις/παρατηρήσεις από τον/την επιμορφωτή/ώτρια, ο/η επιμορφούμενος/η καλείται να 

καταθέσει εκ νέου την δραστηριότητα (σενάριο) σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει η Ε.Ο.Ε. 

 

Γ) Την έγκριση των ωρολόγιων προγραμμάτων Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του Παραρτήματος 2 για την 

υλοποίηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο 
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των Υποέργων 2-6 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό 

ΟΠΣ (MIS) MIS 5022549. 

Στους/στις επιμορφωτές/ώτριες του Πίνακα 1 του Παραρτήματος 1 ανατείθενται τα τμήματα 

επιμόρφωσης σύμφωνα με τα ωρολόγια προγράμματα του Παραρτήματος 2. 

Να σημειωθεί ότι, η κ. Σβεντζούρη Κωνσταντίνα στην οποία ανατέθηκε επιμορφωτικό έργο με την 

υπ’ αρ. πρωτ. 3444/08-04-2021 (Πράξη 17/08-04-2021, ΑΔΑ: 6ΖΓ8ΟΞΛΔ-6Μ0) Απόφαση του Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π., δήλωσε αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων της ως επιμορφώτρια, με αποτέλεσμα να 

αντικατασταθεί από την κ. Βόνγκλη Μαγδαληνή. Η κ. Βόνγκλη επιμορφώθηκε κατόπιν της υπ’ αρ. 

πρωτ.  5738/07-05-2021 (Πράξη 24/06-05-2021, ΑΔΑ:68ΓΤΟΞΛΔ-27Π) Απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

και με την παρούσα της ανατίθεται επιμορφωτικό έργο. 

Τα ωρολόγια προγράμματα δύνανται να τροποποιούνται ανάλογα με τις τυχόν έκτακτες ανάγκες των 

επιμορφωτών/τριών ή/και επιμορφούμενων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της 

επιμόρφωσης. 
 

Συνημμένα: 

1) Υπ’ αρ. πρωτ. 924/04-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΔ146ΜΤΛΡ-Ψ71) Απόφαση 2ης τροποποίησης της Πράξης  

2) Υπ’ αρ. πρωτ. 2225/12-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΓΘΟΞΛΔ-Μ3Ι) 1η Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα 

του Υποέργου 1 

3) Υπ’ αρ. πρωτ. 2226/12-03-2021 (ΑΔΑ: Ρ9ΘΨΟΞΛΔ-3ΧΜ) 1η Τροποποίηση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα 

των Υποέργων 2-6 

4) Υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) και 11310/30-10-2019 (ΑΔΑ: 9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ) προσκλήσεις 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής αίτησης για ένταξη στο μητρώο 

5) Υπ’ αρ. πρωτ. 5559/14-06-2019 (Πράξη 22/13-06-2019, ΑΔΑ: ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.  

6) Υπ’ αρ. πρωτ. 12540/29-11-2019 (Πράξη 49/29-11-2019, ΑΔΑ: 61ΦΩΟΞΛΔ-ΤΩΡ) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π 

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

8) Πρακτικό 3/04-02-2020 της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του Ι.Ε.Π. 

9) Υπ’ αρ. 21/30-04-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

10) Υπ’ αρ. 12/11-03-2021 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

11) Υπ’ αρ. πρωτ. 3444/08-04-2021 (Πράξη 17/08-04-2021, ΑΔΑ: 6ΖΓ8ΟΞΛΔ-6Μ0) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

12) Υπ’ αρ. πρωτ. 5738/07-05-2021 (Πράξη 24/06-05-2021, ΑΔΑ: 68ΓΤΟΞΛΔ-27Π) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.».
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