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ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση λήξης 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»

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. Φ.ΜΝΑΕ/137427/Δ4/27-10-2021 εγγράφου της υπηρεσίας μας (επισυνάπτεται 

αντίγραφο), με το οποίο σας είχαμε γνωστοποιήσει την υπ’ αριθ.  17687/18-10-2021 (ΑΔΑ:6ΥΦ1ΟΞΛΔ-Π66) 

Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) για τη συμμετοχή Εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων 

των ΕΠΑ.Λ., συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης, στο πρόγραμμα εξ΄ αποστάσεως επιμόρφωσης 

για το σχολικό έτος 2021-2022 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», σας υπενθυμίζουμε ότι την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15.00 εκπνέει η προθεσμία 

για την υποβολή σχετικής δήλωσης συμμετοχής μέσω του συνδέσμου  

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π.

Επισημαίνεται ότι έως σήμερα έχει εκδηλωθεί σχετικά περιορισμένο ενδιαφέρον για την παρακολούθηση της 

επιμόρφωσης από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς  των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03 και τους αναπληρωτές 

Ψυχολόγους κλάδου  ΠΕ23 που έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-

Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» για την  υλοποίηση των δράσεων της εναλλακτικής ενισχυτικής 

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

Μαρούσι, 16-11-2021 
Αριθ. Πρωτ.:  Φ.ΜΝΑΕ/ 147187 /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, 3014

[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

-----
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διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των 

μαθητών των ΕΠΑ.Λ., αντίστοιχα. Ως τούτου παρακαλούμε να ενημερώσετε εκ νέου με κάθε πρόσφορο μέσο 

τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς των προαναφερθέντων κλάδων και τους αναπληρωτές ψυχολόγους 

αρμοδιότητας σας για την ανάγκη συμμετοχής τους στο πρόγραμμα επιμόρφωσης  υπογραμμίζοντας τη 

σημασία του 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/137427/Δ4/27-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπ/σης και  η συνημμένη σε αυτό 

Πρόσκληση του 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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


