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Θέμα:     Έγκριση α) αποδέσμευσης Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου από τα υπηρεσιακά 
τους καθήκοντα για την παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου διάρκειας 6 
ωρών στην Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και εξ αποστάσεως, στο πλαίσιο της 
Δράσης 1 «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση»
β) αποδέσμευσης προσκεκλημένων εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολείων για τη 
συμμετοχή τους στο εν λόγω επιμορφωτικό σεμινάριο
γ) μετακίνησης των ανωτέρω Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και 
Εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολείων.
δ) υλοποίησης Δ’ Κύκλου Επιμόρφωσης από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού 
Έργου προς τα στελέχη των σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης τους 
(Προϊσταμένους/ες των Νηπιαγωγείων, Διευθυντές/-ντριες ή/και Υποδιευθυντές/-
ντριες σχολικών μονάδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή/και εκπαιδευτικούς της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε περιπτώσεις είτε έλλειψης των ανωτέρω είτε 
αδυναμίας τους να συμμετέχουν).

ΑΠΟΦΑΣΗ



Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) με θέμα «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών 
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις  διατάξεις της παρ. 1α, του άρθρου 18 του ν. 4547/2018 (102 Α΄) «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) με θέμα «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297) και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (114 Α΄) περί «…Μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ Α΄ 37) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 40023/Υ1/09-03-2018 (ΦΕΚ 867/2018, τ. Β’) Υπουργική Απόφαση με θέμα: 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» 
και «Με εντολή Υφυπουργού» στους  Γενικούς/Διοικητικό και Τομεακούς  Γραμματείς του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.,καθώς και την αριθμ. 159748/Υ1/25-09-2018 απόφαση με θέμα «Διορισμός Γενικού 
Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» ΟΥ.Ο.Δ.Δ. 539/26-09-2018).

8. Την αριθμ. Φ353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002 (ΦΕΚ Β΄1340) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των 
ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών 
μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την αριθμ. 158733/ΓΔ4/24.09.2018 (ΦΕΚ Β’ 4299) Υπουργική Απόφαση «Ενιαίος κανονισμός 
λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)  και ειδικότερα 
καθήκοντα των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου»



10. Την ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ Β΄ 3521) με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της YA Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020».

11. Τη με αρ. πρωτ. 10526/05.04.2017 (ΑΔΑ: ΨΩ0Π465ΧΙ8-9ΜΡ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο 
«Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» 
με Κωδικό ΟΠΣ 5004204 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 6731/17.12.2018 (ΑΔΑ: 
67ΧΕ465ΧΙ8-ΙΝΕ) και ισχύει.

12. Τη με αρ. πρωτ. 2600/26.04.2017 (ΑΔΑ: 7ΞΡ7ΟΞΛΔ-ΠΥΓ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του 
Υποέργου 1 «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού 
συστήματος, ΑΠ6-Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες», του Υποέργου 2 «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης 
για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, ΑΠ6-Μετάβαση», του 
Υποέργου 3 «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού 
συστήματος, ΑΠ6-Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες», του Υποέργου 4 «Παρεμβάσεις 
επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, ΑΠ8-Μετάβαση», 
του Υποέργου 5 «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού 
συστήματος, ΑΠ9-Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες», της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης 
για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004204, 
όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 13324/14.12.2018 (62ΝΣΟΞΛΔ-ΝΨΛ) Απόφαση, και ισχύει.

13. Τη με αριθμ. 3/24-01-2019 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ, με θέμα: Έγκριση α) υλοποίησης επιμόρφωσης των 
Στελεχών Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών για την περιγραφική αξιολόγηση στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση (Γ’ και Δ’ Κύκλος) της Δράσης 1 «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής 
Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» της Πράξης: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την 
ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», MIS 5004204, β) συμμετοχής 
εκπαιδευτικών πιλοτικών σχολείων στην επιμόρφωση Γ’ κύκλου, γ) διενέργειας διαγωνιστικής 
διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) 
για τις δια ζώσης επιμορφώσεις και δ) διαβίβασης σχεδίου Υπουργικής Απόφασης.

14. Την ανάγκη υλοποίησης της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών 
δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004204.

                                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

α) την αποδέσμευση από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου 
για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση (Γ΄ Κύκλος επιμόρφωσης) στο τελικό αναμορφωμένο 



πλαίσιο περιγραφικής αξιολόγησης με βάση τα πορίσματα της πιλοτικής εφαρμογής προκειμένου να 
υποστηρίξουν την εφαρμογή της στη διδακτική πράξη σύμφωνα με τον Πίνακα Α’:

Πίνακας Α’

ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΚΕΣ ΕΔΡΑ
1ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
2ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ
3ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
4ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
5ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑ
6ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ,
Αίθουσα “Jacqueline de 
Romilly” της κεντρικής 
υπηρεσίας του ΥΠΠΕΘ

1/2/2019

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΜΙΑ
1ο Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 11/2/2019
2ο Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ

1ο ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΣΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 12/2/2019
2ο ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΣ
1ο ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 13/2/2019
2ο ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ

ΠΑΤΡΑ
 Αίθουσα εκδηλώσεων 

(πρώην ΕΛΚΕΠΑ), Ακτή 
Δυμαίων και Δημητρίου 

Υψηλάντου

15/2/2019

ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
1ο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2ο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3ο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ
4ο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αίθουσα "Μανόλης 

Αναγνωστάκης", 
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

18/2/2019

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ

Η επιμόρφωση θα είναι διάρκειας 6 ωρών και υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις 
επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» MIS 5004204, 
και ειδικότερα της Δράσης 1 «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης».

γ) την έγκριση αποδέσμευσης των παρακάτω προσκεκλημένων εκπαιδευτικών των πιλοτικών 
σχολείων για τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό σεμινάριο σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα Β’: 

Πίνακας Β’
ΤΟΠΟΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΕΔΡΑ

Δημοσθένης Γαζής 223299 3ο Γυμνάσιο Μεγάρων

ΑΘΗΝΑ 1/2/2019 Άλκηστις Χρονάκη 612148 87ο Δημοτικό Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης



ΤΟΠΟΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΕΔΡΑ

Βασίλειος Πανόπουλος 551823 1ο 12/θέσιο Ραλλείων 
Δημοτικών Σχολείων Πειραιά 

Παναγιώτα Mαράκα 549355 10ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

Μαρία Γλάβα 203216 Γυμνάσιο Βουργαρελίου Άρτας

Αθανάσιος Σαρδέλης 175694 Γυμνάσιο Αγ. ΒλασίουΠΑΤΡΑ 15/2/2019

Ιωάννης Κισκήρας 580140 Δημοτικό Χαβαρίου

Ευθυμία Ευαγγέλου 593104 Πειραματικό Δημοτικό  
Θεσ/νίκης

Κων/νος Σεχίδης 581300 Πειραματικό Δημοτικό 
Φλώρινας

Θωμαή Τσαρικτή 566583 10ο Ειδικό Νηπιαγωγείο 
Θεσσαλονίκης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18/2/2019

Δέσποινα Αδάμου 221848 Γυμνάσιο Φούστανης Πέλλας

γ) την έγκριση μετακίνησης Συντονιστών Εκπαιδευτικού των ανωτέρω ΠΕΚΕΣ και των 
προσκεκλημένων εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολείων, προκειμένου να παρακολουθήσουν την 
ανωτέρω επιμόρφωση σύμφωνα με τους Πίνακες Α’ και Β’. Την ευθύνη των απαραίτητων ενεργειών 
για την έκδοση της σχετικής εντολής μετακίνησης από τις οικείες τους Περιφέρειες Εκπαίδευσης ή 
Διευθύνσεις ΠΕ & ΔΕ φέρουν οι ίδιοι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. Οι ημέρες εκτός έδρας 
με δικαίωμα αποζημίωσης μετακίνησης και διαμονής, καθώς και το/τα μέσο/μέσα μετακίνησης, 
ορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις (Ν. 4336/2015 όπως 
ισχύει). Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που έχουν 
έδρα εκτός Αθηνών, για τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω επιμόρφωση, θα επιβαρύνουν την Πράξη 
«Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» 
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004204, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
δ) την έγκριση υλοποίησης του Δ’ Κύκλου Επιμόρφωσης από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού 
Έργου προς τα στελέχη των Σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης τους. Η επιμόρφωση θα είναι 
διάρκειας 4 ωρών, εντός του χρονικού διαστήματος από την επομένη της επιμόρφωσης του Γ΄ 
κύκλου έως τις 19 Απριλίου 2019, στο τελικό αναμορφωμένο πλαίσιο της περιγραφικής 
αξιολόγησης με βάση τα πορίσματα της πιλοτικής εφαρμογής που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
Δράσης 1, για τους/τις: 

i. Προϊσταμένους/ες των Νηπιαγωγείων, 
ii. τους/τις Διευθυντές/-ντριες ή/και Υποδιευθυντές/-ντριες σχολικών μονάδων της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή/και 
iii. εκπαιδευτικούς της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (σε περιπτώσεις είτε έλλειψης των ανωτέρω 

είτε αδυναμίας τους να συμμετέχουν). 

με σκοπό τη διάχυσή του στη συνέχεια στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Οι επιμορφώσεις προβλέπεται να πραγματοποιηθούν διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως από 
τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ή/και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής της Δράσης 1. 
Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται η κάλυψη των αμοιβών για τις επιμορφωτικές ώρες που θα 
πραγματοποιούνται. 

Την ευθύνη της οργάνωσης και του προγραμματισμού των επιμορφώσεων έχει το αρμόδιο 
ΠΕΚΕΣ, σύμφωνα με την παρούσα, και βάσει των οδηγιών της Επιστημονικής Επιτροπής της 
Δράσης 1, η οποία και θα παρακολουθεί το Πακέτο Εργασίας. 



Για τον λόγο αυτό, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να διευκολύνουν τους 
επιμορφούμενους, απαλλάσσοντάς τους από τα υπηρεσιακά καθήκοντά τους τις συγκεκριμένες 
ημερομηνίες και ώρες που θα υλοποιηθεί η επιμόρφωση.

Επισημαίνεται ότι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου θα πρέπει να ενημερώσουν τους 
επιμορφούμενους του Δ’ Κύκλου για την αναγκαιότητα συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων 
συμμετοχής, όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» 2014-2020, δεδομένου ότι η Δράση 
1 «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» 
αποτελεί μέρος της Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση 
των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» MIS 5004204. Η συμπλήρωση των ανωτέρω 
απογραφικών δελτίων αφορά και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου/Επιμορφωτές. 

Σημειώνεται ότι οι Βεβαιώσεις παρακολούθησης της επιμόρφωσης θα χορηγούνται κατόπιν 
συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων.

Έπειτα από την ολοκλήρωση του Δ’ Κύκλου, τα Στελέχη/Εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν 
καλούνται να ενημερώσουν το Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής τους μονάδας συντάσσοντας 
σχετικό Πρακτικό το οποίο θα παραμείνει στη σχολική μονάδα.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για τις ανάγκες του έργου, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των 
Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να ολοκληρωθεί εμπροθέσμως και προσηκόντως 
η επιμόρφωση του Δ΄ Κύκλου για την Περιγραφική Αξιολόγηση στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.

                                                                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                                       ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

        ΚΟΙΝ: Ι.Ε.Π.
                    ngrammenos@iep.edu.gr
                         

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
2. Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσωπικού Π.Ε & Δ.Ε.

gppe@minedu.gov.gr 
3. ΔΥΚΕΠ-Τμήμα Γ’

epimorfosi.ekp@minedu.gov.gr
4. Αναφερόμενοι στην απόφαση.
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