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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 22757/30-12-2021 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 70/29-12-2021 

Σήμερα, 29 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, 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.: Αναστάσιος 

Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης και Ανδρονίκη Χαριτωνίδου. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Ζωή Γείτονα και Χρυσούλα Σοφιανοπούλου. 

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

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: 1) Έγκριση διεξαγωγής 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, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της 

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

ΟΠΣ (MIS) 5022549  2) Έγκριση ανάθεσης 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, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα 

ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549  3) Έγκριση 

των ωρολόγιων προγραμμάτων όπως περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της 

παρούσας εισήγησης, για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης 

επιμορφωτών - πολλαπλασιαστών για το σχολικό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο 

του Υποέργου 1 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της 
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Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549  4) Έγκριση του Πίνακα 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 με τίτλο: «Μια 

Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», με κωδικό ΟΠΣ 5022549  5) 

Έγκριση ερωτηματολογίου 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 «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης» 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 ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της 

Επιμόρφωσης», έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 4094/23-

12-2021): 

«Λαμβάνοντας υπόψη: 

1.  Την υπ’ αρ. πρωτ. 789/05-02-2019 (ΑΔΑ: 7583465ΧΙ8-ΘΣΞ) Ένταξη 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. 924/04-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΔ146ΜΤΛΡ-Ψ71) 

2η 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. 2225/12-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΓΘΟΞΛΔ-Μ3Ι) 1η 

τροποποίηση και ισχύει 

4.  Τις υπ’ αρ. 13/04-04-2019 και 44/23-10-2019 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με τις οποίες 

εγκρίθηκε η διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος 

ένταξης στο μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. και η Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήματος 

(Ανακοίνωση) ένταξης νέων μελών στο μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. 

5.  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 

6.  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 
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7.  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 

8.  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 

9.  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 που 

αφορά στην υποβολή αιτήματος ένταξης στο μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. του 

Υποέργου 1 της Πράξης 

10.  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 για 

ένταξη στο μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. του Υποέργου 1 της Πράξης 

11.  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 εγκρίθηκε το Πρακτικό 3/04-02-2020 της Επιτροπής 

εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του Ι.Ε.Π. για την υπ’ αρ. πρωτ. 

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

12.  Τα υπ’ αρ. πρωτ. 2701/09-04-2020, 2702/09-04-2020, 2703/09-04-2020, 2704/09-04-2020, 

2705/09-04-2020 ηλεκτρονικά μηνύματα των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων με τα 

οποία αρνήθηκαν τη συμμμετοχή τους σε εξ αποστάσεως επιμορφώσεις ως επιμορφωτές 

13.  Την υπ’ αρ. πρωτ. 3529/09-04-2021 (Πράξη 17/08-04-2021, ΑΔΑ: 669ΞΟΞΛΔ-8Α5) Απόφαση 

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκε η 2η ανασυγκρότηση της Επιστημονικής Ομάδας 

Έργου (Ε.Ο.Ε.) της Πράξης 

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

πρόσκλησης επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών του Μητρώου 

Επιμορφωτών  

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

ενταγμένων μελών του Μητρώου Επιμορφωτών  

16.  Την από 01/12/2021 ηλεκτρονική επιμοινωνία με την κ. Όλγα Θεμελή, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου 

Κρήτης.  

17.  Το Πρακτικό της ΕΟΕ περί επιλογής 85 επιμορφωτών – πολλαπλασιαστών ενταγμένων στο 

σχετικό Μητρώο της Πράξης, προκειμένου να επιμορφωθούν στις αντίστοιχες θεματικές 

ενότητες για το σχολικό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Μια Νέα 

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

 

 

Εισηγούμαι  
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1) Την έγκριση διεξαγωγής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης επιμορφωτών – πολλαπλασιαστών στις  

παρακάτω θεματικές ενότητες:  

  Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας 

(συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. 

  Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας 

(συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. 

  Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3): 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 (ΘΕ4): Ψυχολόγος - Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η 

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

τους Συμβούλους Καθηγητές, 

όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας «ΠΕ1.7: Σχεδιασμός και Υλοποίηση 

Επιμόρφωσης των επιμορφωτών/τριών – πολλαπλασιαστών και ενέργειες διαρκούς υποστήριξης 

του έργου τους» του Υποέργου 1 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της 

Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549.  

Η επιμόρφωση πρόκειται να ξεκινήσει από 10/01/2022, ημέρα Δευτέρα, κατά τις απογευματινές 

ώρες. Η διάρκειά της είναι δεκατέσσερις (14) ώρες οι οποίες θα κατανεμηθούν στο χρονικό πλαίσιο 

των δύο εβδομάδων. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κάθε επιμορφωτής που παρακολούθησε την 

επιμόρφωση επιμορφωτών θα λάβει σχετική βεβαίωση. Προκειμένου ο επιμορφωτής να θεωρηθεί 

ότι παρακολούθησε επιτυχώς την εξ αποστάσεως επιμόρφωση οφείλει:  

α) να συμπληρώσει τα απογραφικά Δελτία Εισόδου - Εξόδου  

β) να υποβάλει συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αποτίμησης της επιμόρφωσης (Θέμα 5). 

2) Την ανάθεση επιμορφωτικού έργου στα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας Έργου (Ε.Ο.Ε.) και σε 

στελέχη του Ι.Ε.Π. στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως 

επιμόρφωσης των επιμορφωτών - πολλαπλασιαστών για το σχολικό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο 

του Υποέργου 1 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό 

ΟΠΣ (MIS) 5022549, ως εξής: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΣΤΕΡΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’ Ι.Ε.Π. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

2 ΑΝΝΑ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΜΕΛΟΣ Ε.Ο.Ε., ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’ 
Ι.Ε.Π. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ 
ΝΕΩΝ ΕΛΛΛΗΝΙΚΩΝ 

3 ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ε.Ο.Ε., ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’ 
Ι.Ε.Π. 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

4 ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΑΞΗΣ, ΜΕΛΟΣ 
Ε.Ο.Ε., ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’ Ι.Ε.Π. 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ 

ΜΕΛΟΣ Ε.Ο.Ε., ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’ 
Ι.Ε.Π. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
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Σύμφωνα με 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», στο πακέτο εργασίας «ΠΕ1.7: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιμόρφωσης των 

επιμορφωτών/τριών – πολλαπλασιαστών και ενέργειες διαρκούς υποστήριξης του έργου τους» 

αναφέρεται ότι: «Την επιμόρφωση των επιμορφωτών/τριών - πολλαπλασιαστών και τη 

διαμόρφωση του σχετικού υλικού επιμόρφωσης αναλαμβάνουν α) τα μέλη της Ε.Ο.Ε., β) στελέχη 

του Ι.Ε.Π. με σχετική τεχνογνωσία (τα στελέχη του Ι.Ε.Π. θα απασχοληθούν άνευ κόστους για την 

Πράξη) και γ) μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων (ΥΑ Φ25α/180566/Δ4 (ΦΕΚ 631/Υ.Ο.Δ.Δ./29-10-

2018)), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση».  

Στην κα Θ. Αστέρη, Σύμβουλος Α’ Ι.Ε.Π., εισηγούμαι να της ανατεθεί επιμορφωτικό έργο στη 

θεματική ενότητα του Ψυχολόγου και του Συμβούλου Καθηγητή, καθώς διαθέτει σχετική γνώση και 

εμπειρία που άπτεται του πεδίου της Ψυχολογίας. Όλοι οι επιμορφωτές θα απασχοληθούν άνευ 

κόστους για την Πράξη. 

Τα μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων κ.κ. Δεδούλη Μαρίνα, Κονταξής Αθανάσιος, Λαμπίδη Άννα, 

Νικολάου Νικόλαος, Σιγανού Άννα που είχαν αναλάβει μαζί με τα μέλη της Ε.Ο.Ε. την επιμόρφωση 

επιμορφωτών – πολλαπλασιαστών στην Αθήνα 3 και 4 Μαρτίου 2020, όταν κλήθηκαν να 

επιμορφώσουν στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση επιμορφωτών από 27/04/2020 έως 05/05/2020 

λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν αποδέχτηκαν την 

πρόσκληση όπως αποτυπώνεται στα υπ’ αρ. πρωτ. 2701/09-04-2020, 2702/09-04-2020, 2703/09-

04-2020, 2704/09-04-2020, 2705/09-04-2020 ηλεκτρονικά μηνύματα, δηλώνοντας ότι δεν 

αποδέχονται να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως επιμορφώσεις.  

Επίσης, ζητήθηκε από την κ. Όλγα Θεμελή,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογικής 

Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

στις 01/12/2021 να αναλάβει επιμορφωτικό έργο σε ότι αφορά την ενημέρωση των επιμορφωτών 

για το επιμορφωτικό υλικό, ως μέλος της Ε.Ο.Ε. και ως εκπονήτρια του τεύχους επιμόρφωσης και 

του αντίστοιχου Θεωρητικού Πλαισίου/Διδακτικών Προδιαγραφών για τον Ψυχολόγο, αλλά δεν 

υπήρξε καμία επικοινωνία από μέρους της. Επισημαίνεται ότι η κ. Ο. Θεμελή είχε πάλι προσκληθεί 

με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 22/04/2021 να αναλάβει την επιμόρφωση των επιμορφωτών 

Ψυχολόγων που υλοποιήθηκε στις 12/05/2021, αλλά πάλι δεν υπήρξε επικοινωνία από μέρους της. 

3) Την έγκριση των ωρολόγιων προγραμμάτων όπως περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της 

παρούσας εισήγησης, τα οποία ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για 

την ομαλή διεξαγωγή της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης επιμορφωτών - πολλαπλασιαστών για το 

σχολικό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - 

Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549.  

4) Την έγκριση του Πίνακα 85 επιμορφωτών – πολλαπλασιαστών ενταγμένων στο σχετικό Μητρώο 

της Πράξης, σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας εισήγησης, οι οποίοι έχουν επιλεγεί από την 

Ε.Ο.Ε. σύμφωνα με το από 14/12/2021 Πρακτικό, προκειμένου να επιμορφωθούν στις αντίστοιχες 

θεματικές ενότητες για το σχολικό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Μια 

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

Η ένταξή τους στο Μητρώο έγινε με τις υπ’ αρ. πρωτ. 5559/14-06-2019 (Πράξη 22/13-06-2019, ΑΔΑ: 

ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ), 7271/12-07-2019 (Πράξη 28/11-07-2019, ΑΔΑ: 6ΔΒΠΟΞΛΔ-3Κ1) και 1484/07-02-

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

Όπως αναφέρεται στο πακέτο εργασίας «ΠΕ1.2: Δημιουργία μητρώου επιμορφωτών/τριών – 

πολλαπλασιαστών και επιλογή επιμορφωτών/τριών – πολλαπλασιαστών» της υπ’ αρ. πρωτ. 

2225/12-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΓΘΟΞΛΔ-Μ3Ι) 1ης τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια 

Μέσα του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης» της Πράξης, 

προβλέπεται επικαιροποίηση του μητρώου με νέα κατανομή των επιμορφωτών - πολλαπλασιαστών 

αναλόγως των αναγκών. 
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Με την υπ’ αρ. 55/14-10-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. εγκρίθηκε η έκδοση πρόσκλησης 

επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών του Μητρώου Επιμορφωτών. Η πρόσκληση 

εκδόθηκε με αρ. πρωτ. 17746/19-10-2021 και επικαιροποίησαν 228 επιμορφωτές.  

Η πρόσκληση απευθυνόταν στα ήδη ενταγμένα μέλη του Μητρώου Επιμορφωτών τα οποία 

ανέρχονται στους 653 βάσει των υπ’ αρ. πρωτ. 5559/14-06-2019 (Πράξη 22/13-06-2019, ΑΔΑ: 

ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ), 7271/12-07-2019 (Πράξη 28/11-07-2019, ΑΔΑ: 6ΔΒΠΟΞΛΔ-3Κ1) και 1484/07-02-

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

Με την ως άνω πρόσκληση ζητήθηκε από τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Επιμορφωτών να 

επικαιροποιήσουν:  

1. στοιχεία κατοικίας και εργασίας 

2. πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά 

3. επιμορφωτικά σεμινάρια ειδικότητας 

4. προϋπηρεσία  

5. επιμορφωτικό έργο (ώρες) 

Από τους 85 επιμορφωτές που περιλαμβάνονται στην παρούσα εισήγηση για να επιμορφωθούν, 

επικαιροποίησαν οι 26. Επισημαίνεται ότι, όσοι δεν επικαιροποίησαν τα στοιχεία τους, δεν βγήκαν 

από τους πίνακες ένταξης των υπ’ αρ. πρωτ. 5559/14-06-2019 (Πράξη 22/13-06-2019, ΑΔΑ: 

ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ), 7271/12-07-2019 (Πράξη 28/11-07-2019, ΑΔΑ: 6ΔΒΠΟΞΛΔ-3Κ1) και 1484/07-02-

2020 (Πράξη 7/06-02-2020, ΑΔΑ: 9ΠΙ0ΟΞΛΔ-Ρ5Θ) Αποφάσεων του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. Συνεπώς ούτε  οι 

πίνακες άλλαξαν ούτε και ο αριθμός των ενταγμένων μελών στο μητρώο. 

Κατά τη διαδικασία επιλογής επιμορφωτών από την Ε.Ο.Ε. έγινε ο έλεγχος των επικαιροποιημένων 

στοιχείων. Η επιλογή από την Ε.Ο.Ε. έγινε με βάση τα κριτήρια των υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-2019 

(ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) και 11310/30-10-2019 (ΑΔΑ: 9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ) προσκλήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών, όπως:  

 μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικά ιδιαιτέρως σε: 

o διδακτική/παιδαγωγικά 

o σχολική ψυχολογία 

o συμβουλευτική επαγγελματικό προσανατολισμό 

 εμπειρία σε ΕΠΑΛ, ΜΝΑΕ, ΣΔΕ 

 διάφορα άλλα πρόσθετα: περιοχές (διασπορά), φύλο (ισορροπία ανδρών-γυναίκών), θέση 

στην εκπαίδευση (ΣΕΕ και άλλα στελέχη) 

Επισημαίνεται ότι έχει ήδη λάβει χώρα επιμόρφωση 202 επιμορφωτών σε όλες τις θεματικές 

ενότητες, που είχε διεξαχθεί δια ζώσης στην Αθήνα 3 και 4 Μαρτίου 2020 και εξ αποστάσεως από 

27 Απριλίου έως 5 Μαΐου 2020, λόγω ακύρωσης της προβλεπόμενης δια ζώσης επιμόρφωσης στη 

Θεσσαλονίκη 9 και 10 Μαρτίου 2020, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Στη συνέχεια, προέκυψε η ανάγκη εκ νέου επιμόρφωσης επιμορφωτών στη θεματική ενότητα του 

Ψυχολόγου εξαιτίας της αδυναμίας ορισμένων επιμορφωτών Ψυχολόγων να υλοποιήσουν την εξ 

αποστάσεως επιμόρφωση των επιμορφούμενων στα τμήματα που τους είχαν ανατεθεί λόγω 

ανειλημμένων υποχρεώσεων. Η επιμόρφωση υλοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2021 και επιμορφώθηκαν 

επιπλέον 10 επιμορφωτές. 

Διευκρινίζεται ότι υπάρχουν ενταγμένα μέλη στο Μητρώο Επιμορφωτών που δεν έχουν 

επιμορφωθεί και ενδεχομένως να επιμορφωθούν σε επόμενη φάση ανάλογα με τις ανάγκες της 

Πράξης, καθώς όπως αναφέρεται στην υπ' αρ. πρωτ. 2225/12-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΓΘΟΞΛΔ-Μ3Ι) 1η 

τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, στο πακέτο εργασίας ΠΕ1.7:  "Το 

πρόγραμμα θα προβλέπει επιμορφώσεις με την έναρξη κάθε σχολικού έτους, εφόσον ανανεωθεί το 

σώμα των επιμορφωτών/τριών - πολλαπλασιαστών και εφόσον προκύπτουν επιμορφωτικές 

ανάγκες που αυτοί θα πρέπει να υλοποιήσουν, ίδιας διάρκειας με την πρώτη. Επισημαίνεται 
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ωστόσο, ότι ο χρόνος υλοποίησης και ο αριθμός των τμημάτων επιμόρφωσης των 

επιμορφωτών/τριών – πολλαπλασιαστών και Ψυχολόγων, εξαρτάται από τον προγραμματισμό του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. και δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα". 

Συμπληρωματικά επισημαίνεται ότι στο άρθρο 4 παρ. 4.1 της  υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-2019 (ΑΔΑ: 

6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) πρόσκλησης ένταξης στο μητρώο αναφέρεται: "Το Ι.Ε.Π. δεν δεσμεύεται για την 

υποχρεωτική αξιοποίηση όλων των ενταγμένων στο Μητρώο, ούτε για την εκ νέου επιλογή, σε 

επόμενο έτος υλοποίησης της παρούσας Δράσης, των επιλεγμένων επιμορφωτών/τριών. Καθ΄ όλη 

τη διάρκεια εκτέλεσης του ανατεθέντος έργου, θέση που μπορεί να κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο 

δύναται να καλυφθεί από άλλους ενταγμένους/άλλες ενταγμένες στο Μητρώο, στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης ή – εκτάκτως και προσωρινά – από στελέχη του Ι.Ε.Π., κατόπιν εισήγησης 

της Ε.Ο.Ε. και απόφασης του Δ.Σ του Ι.Ε.Π. Η κατανομή των επιμορφωτών θα γίνει με βάση τη 

βέλτιστη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, την διεύρυνση του σώματος των επιμορφωτών/ειδικά 

επιμορφωμένων στελεχών, τη διευκόλυνση των εμπλεκόμενων και την ελαχιστοποίηση του κόστους 

και των απαιτήσεων των μετακινήσεων". 

 

5) Την έγκριση ερωτηματολογίου αποτίμησης του επιμορφωτικού προγράμματος το οποίο 

συμπληρώνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, 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 

«Υποστηρικτικές Ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης» της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα 

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

 
Συνημμένα: 

1)  Υπ’ αρ. πρωτ. 789/05-02-2019 (ΑΔΑ: 7583465ΧΙ8-ΘΣΞ) Ένταξη 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. 924/04-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΔ146ΜΤΛΡ-

Ψ71) 2
η
 τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης και ισχύει 

2)  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)  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. 2225/12-

03-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΓΘΟΞΛΔ-Μ3Ι) 1
η 

 τροποποίηση και ισχύει 

4)  Υπ’ αρ. 13/04-04-2019 και 44/23-10-2019 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

5)  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 

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

7)  Υπ’ αρ. πρωτ. 7271/12-07-2019 (Πράξη 28/11-07-2019, ΑΔΑ: 6ΔΒΠΟΞΛΔ-3Κ1) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 
8)  Υπ’ αρ. πρωτ. 12540/29-11-2019 (Πράξη 49/29-11-2019, ΑΔΑ: 61ΦΩΟΞΛΔ-ΤΩΡ) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

9)  Υπ’ αρ. πρωτ. 13038/13-12-2019 (Πράξη 51/12-12-2019, ΑΔΑ: 9Β42ΟΞΛΔ-ΧΗΗ) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.  

10)  Υπ’ αρ. πρωτ. 1277/31-01-2020 (Πράξη 5/30-01-2020, ΑΔΑ: ΨΘ8ΤΟΞΛΔ-7ΜΜ) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

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

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

13)  Υπ’ αρ. πρωτ. 2701/09-04-2020, 2702/09-04-2020, 2703/09-04-2020, 2704/09-04-2020, 2705/09-04-2020 

ηλεκτρονικά μηνύματα των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων με τα οποία αρνήθηκαν τη συμμμετοχή τους σε 

εξ αποστάσεως επιμορφώσεις ως επιμορφωτές 

14)  Υπ’ αρ. πρωτ. 3529/09-04-2021 (Πράξη 17/08-04-2021, ΑΔΑ: 669ΞΟΞΛΔ-8Α5) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την 

οποία εγκρίθηκε η 2
η
  ανασυγκρότηση της Επιστημονικής Ομάδας Έργου (Ε.Ο.Ε.) της Πράξης 

15)  Υπ’ αρ. 55/14-10-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση πρόσκλησης 

επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών του Μητρώου Επιμορφωτών 

16)  Υπ’ αρ. πρωτ. 17746/19-10-2021 πρόσκληση επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών του 

Μητρώου Επιμορφωτών 
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17)  Ηλεκτρονική επιμοινωνία (01/12/2021) με την κ. Όλγα Θεμελή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογικής 

Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 

18)  Πρακτικό Ε.Ο.Ε. περί επιλογής 85 επιμορφωτών – πολλαπλασιαστών ενταγμένων στο σχετικό Μητρώο της 

Πράξης, προκειμένου να επιμορφωθούν στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες για το σχολικό έτος 2021-2022, στο 

πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης 

19)  Ερωτηματολόγιο αποτίμησης του επιμορφωτικού προγράμματος 

 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

Παρασκευής Τρούκη, Προϊσταμένης του Τμήματος Έργων και Δράσεων, ομόφωνα, 

αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει την παραπάνω εισήγηση. 

Τα συνημμένα Παραρτήματα και το ερωτηματολόγιο αποτίμησης του 

επιμορφωτικού προγράμματος αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πράξης. 

Τα λοιπά συνημμένα φυλάσσονται στο αρχείο του Έργου. 

.................................................................................................................................................... 
Στο σημείο αυτό, και ώρα 16:00, 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 
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