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ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στην εξ΄ αποστάσεως επιμόρφωση  

εκπαιδευτικών και  Ψυχολόγων κλάδου ΠΕ 23 των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Μια 

Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης»

 Σχετ: το υπ’ αριθ. Φ.ΜΝΑΕ/129841/Δ4/21-10-2022  έγγραφο  της υπηρεσίας μας και η συνημμένη σε αυτό 

υπ΄ αριθμ.  13054/14-10-2022 (ΑΔΑ:Ψ5ΕΟΟΞΛΔ-21Χ) Πρόσκληση του Ι.Ε.Π.

                  Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (επισυνάπτεται αντίγραφο) σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται έως την  

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15.00 η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής μέσω του συνδέσμου  

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. στο πρόγραμμα εξ΄ αποστάσεως 

επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2022-2023 που  υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Μία Νέα 

Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς και Ψυχολόγους  των ΕΠΑ.Λ., 

συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης.

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 08-11-2022 
Αριθ. Πρωτ.:  Φ.ΜΝΑΕ/ 138659 /Δ4

• Περιφερειακές  Διευθύνσεις  Π/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης

• ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (μέσω των οικείων Περιφ. Δ/νσεων 
Εκπ/σης)

• Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης
• ΕΠΑ.Λ. (μέσω των οικείων Δ/σεων Δ.Ε.)
• Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και 

Επαγγελμάτων 

info@sivitanidios.edu.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄

-----

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
E-mail: depek@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Γ. Κρικώνης,

Αικ. Ανδριτσάκη  
Τηλέφωνο:   210-344 3278, 3219

[Πληκτρολογήστε μια φράση από το 
έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα 
ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να 
τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου 
οπουδήποτε στο έγγραφο. 
Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Εργαλεία 
πλαισίου κειμένου" για να αλλάξετε τη 
μορφοποίηση της ελκυστικής φράσης.]

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

-----

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A85%CE%95%CE%9F%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-21%CE%A7
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%99.%CE%95.%CE%A0
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:depek@minedu.gov.gr


Στόχος της παράτασης είναι να δοθεί η δυνατότητα  συμμετοχής στην εξ΄ αποστάσεως επιμόρφωση στους 

εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02 και ΠΕ03 που προσλήφθηκαν με  την υπ΄αριθ. 135941/Ε1/02-11-2022 (ΑΔΑ: 

93Ω646ΜΤΛΗ-ΝΙΚ) Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την κάλυψη συμπληρωματικών αναγκών του προγράμματος της 

Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΕΔ) που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα 

ΕΠΑ.Λ. –Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» κατά το σχολικό έτος 2022-2023. Ταυτόχρονα η ανωτέρω 

παράταση είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί για τη διευκόλυνση της συμμετοχής και των υπόλοιπων 

εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου 

Ψυχολόγων ΠΕ23  που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ. αλλά έως σήμερα δεν έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον. 

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε να ενημερώσετε με κάθε πρόσφορο μέσο τους εκπαιδευτικούς και 

ψυχολόγους αρμοδιότητάς σας για την ανωτέρω παράταση προθεσμίας με την επισήμανση ότι, η 

παρακολούθηση του προγράμματος επιμόρφωσης ιδίως από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κλάδου 

ΠΕ02 και Π03 και τους αναπληρωτές Ψυχολόγους κλάδου ΠΕ23  που έχουν προσληφθεί κατά το σχολικό έτος 

2022-2023 για την εφαρμογή  της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Ε.Δ.)  στα μαθήματα Νέα 

Ελληνικά» και «Μαθηματικά» και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., αντίστοιχα, είναι 

απαραίτητη για την υποστήριξη του έργου τους και κατ΄επέκταση για την επίτευξη των στόχων της Πράξης 

«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.». 

   

 

Συν.: το υπ’ αριθ. Φ.ΜΝΑΕ/129841/Δ4/21-10-2022  έγγραφο της υπηρεσίας μας και η συνημμένη σε αυτό την υπ΄ αριθμ 

13054/14-10-2022 (ΑΔΑ:Ψ5ΕΟΟΞΛΔ-21Χ) Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π)

                         

Εσωτερική Διανομή:
• Δ/νση Επαγγ/κής Εκπ/σης –Τμήματα Α΄ και Β΄

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
ΣΥΝ/ΤΗΣ ΤΜ/ΡΧΗΣ

ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤ. 

Δ/ΝΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A85%CE%95%CE%9F%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-21%CE%A7
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