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Σαχ. Δ/νςη : Αγίασ Φιλοθζησ 19-21 

 

 
 
 
Αθήνα, 17-10-2018 

Σαχ. Μώδικασ : 10556  Α.Π.  1410/2018 
Πληροφορίεσ: Αρχιμ. Θεολόγοσ Αλεξανδράκησ   
Σηλζφωνο: 210 335 2364   
Fax: 210 323 7654   
email: ipe.iaath@gmail.com   
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 
ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ τησ Πράξησ «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικοφ ςε 
Τπηρεςίεσ Κοινωνικήσ Πρόνοιασ με Ζμφαςη ςτισ Δομζσ τησ Εκκληςίασ» (MIS 5004190) που 
ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο και από 
εθνικοφσ πόρουσ. 
 
Σο Κδρυμα Ποιμαντικήσ Επιμορφώςεωσ τησ Ιεράσ Αρχιεπιςκοπήσ Αθηνών (Ι.Π.Ε.) ςε ςυνεργαςία 
με την Ιερά Ξητρόπολη Αλεξανδρουπόλεωσ, Σραϊανουπόλεωσ και αμοθράκησ ςτο πλαίςιο τησ 
ανωτζρω πράξησ πρόκειται να υλοποιήςει εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία απευθφνονται ςε 
εθελοντζσ, ςτελζχη και ςυνεργάτεσ, κληρικοφσ και λαϊκοφσ τησ Ιεράσ Ξητροπόλεωσ, αλλά και 
άλλων φορζων που παρζχουν ανάλογεσ υπηρεςίεσ, με ςτόχο την ενίςχυςη των επαγγελματικών 
του δεξιοτήτων για την υποςτήριξη του ζργου που προςφζρεται ςτισ κοινωνικοπρονοιακζσ και 
λοιπζσ εκκληςιαςτικζσ δομζσ. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
Η πρόςκληςη αφορά ςτη θεματική ενότητα: 

Θεματική Ενότητα 
ΜΡΙΟΩΟΙΜΡΠΡΡΟΡΙΑΜΗ ΕΜΜΝΗΙΑΣΙΜΗ ΠΑΡΕΞΑΒΗ Ε ΠΡΡΒΝΗΞΑΣΑ 
ΠΕΟΘΡΤ 

που θα υλοποιηθεί ςτην Ιερά Ξητρόπολη Αλεξανδρουπόλεωσ, Σραϊανουπόλεωσ και αμοθράκησ 

την επιμορφωτική περίοδο Ρκτώβριοσ 2018 - Ιοφνιοσ 2019. 

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διάρκειασ 28 ωρών. Ανώτεροσ ενδεικτικόσ αριθμόσ 

ςυμμετεχόντων ανά Σμήμα είναι τα 30 άτομα. Η εκπαιδευτική διαδικαςία ςτο ςφνολό τησ θα 

διζπεται από τισ βαςικζσ αρχζσ τησ εκπαίδευςησ ενηλίκων και θα γίνει μζςω των εκπαιδευτικών 

τεχνικών τησ ενεργοφσ ςυμμετοχικήσ μάθηςησ.  

ΕΝΝΗΟΙΜΗ ΔΗΞΡΜΡΑΣΙΑ 

ΙΕΡΑ ΞΗΣΡΡΠΡΝΙC 

ΑΝΕΠΑΟΔΡΡΤΠΡΝΕΩC, 

ΣΡΑΛΑΟΡΤΠΡΝΕΩC & CΑΞΡΘΡΑΜΗC 
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Βεβαίωςη πιςτοποιημζνησ επιμόρφωςησ 

Ρι ςυμμετζχοντεσ μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη τησ διαδικαςίασ πιςτοποίηςησ θα λαμβάνουν 
Βεβαίωςη Πιςτοποιημζνησ Επιμόρφωςησ. Η Βεβαίωςη Πιςτοποιημζνησ Επιμόρφωςησ των 
Μληρικών και των Δημοςίων Τπαλλήλων θα χορηγείται ςφμφωνα με το «φςτημα Πιςτοποίηςησ 
τησ Επιμόρφωςησ» (ΦΕΜ Β’ 1592/2010) και μοριοδότηςη με βάςη το καθεςτώσ μοριοδότηςησ των 
Δημοςίων Τπαλλήλων. 

Υλοποίηςη 

Ρι ώρεσ υλοποίηςησ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ θα καθοριςθοφν με βάςη τη 
διαθεςιμότητα των εκπαιδευτικών αιθουςών και τη διαθεςιμότητα των ςυμμετεχόντων. 
(Περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα και τουσ χώρουσ εκπαίδευςησ θα 
παρζχονται ςτην ιςτοςελίδα του φορζα). 

Πληροφορίεσ - Αιτήςεισ 

Η πρόςκληςη και η αίτηςη ςυμμετοχήσ είναι διαθζςιμα ηλεκτρονικά ςτην ιςτοςελίδα του ΙΠΕ 
(www.ipe.gr) ςτη διαδρομή (Προςκλήςεισ – Προκηρφξεισ → Πρόςκληςη Εκδήλωςησ 
Ενδιαφζροντοσ για υμμετοχή ςε Επιμορφωτικά Προγράμματα ςτην Ι.Μ. Αλεξανδρουπόλεωσ, 
Σραϊανουπόλεωσ και αμοθράκησ).  

Ρι ενδιαφερόμενοι μποροφν, εάν δεν ζχουν ηλεκτρονική πρόςβαςη, να προμηθευτοφν το ζντυπο 
τησ Αίτηςησ υμμετοχήσ από τον τοπικό υντονιςτή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τησ Ι. 
Ξητροπόλεωσ Αλεξανδρουπόλεωσ, Σραϊανουπόλεωσ και αμοθράκησ Αιδες. Πρωτοπρ. Οικόλαο 
Μοφτκα, ο οποίοσ θα ςυγκεντρώςει τισ αιτήςεισ και θα τισ αποςτείλει ςτο ΙΠΕ. 

Ξποροφν επίςησ να προμηθευτοφν την αίτηςη από τα Γραφεία του Ιδρφματοσ Ποιμαντικήσ 
Επιμορφώςεωσ (Αγίασ Φιλοθζησ 19-21, 105 56 Αθήνα) και να την καταθζςουν απευθείασ ςτο 
πρωτόκολλο του Ιδρφματοσ Ποιμαντικήσ Επιμορφώςεωσ τησ Ιεράσ Αρχιεπιςκοπήσ Αθηνών 
(αυτοπροςώπωσ, μζςω ταχυδρομικήσ αποςτολήσ ή μζςω ταχυμεταφοράσ) ςτη διεφθυνςη: 
Ίδρυμα Ποιμαντικήσ Επιμορφώςεωσ τησ Ιεράσ Αρχιεπιςκοπήσ Αθηνών, Αγίασ Φιλοθζησ 19-21, 
105 56 Αθήνα. 

Ρι αιτήςεισ υποβάλλονται από την Πζμπτη 08 Οοεμβρίου 2018 ζωσ την Παραςκευή 23 
Οοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00. Ξετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηςη γίνεται δεκτή. 

Για πληροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνήςετε είτε ςτα γραφεία τησ Ι.Ξ. Αλεξανδρουπόλεωσ, 
Σραϊανουπόλεωσ και αμοθράκησ με τον Αιδες. Πρωτοπρ. Οικόλαο Μοφτκα, είτε ςτα γραφεία του 
Ιδρφματοσ Ποιμαντικήσ Επιμορφώςεωσ με την κα Χριςτίνα Αϊβαλιώτου ςτο τηλζφωνο 
2103352364, E-mail: ipe.iaath@gmail.com και ώρεσ 10.00 π.μ. με 15.00 μ.μ. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη ςυμμετοχή ςτα προγράμματα είναι: 

1. Αίτηςη ςυμμετοχήσ. 

2. Ρι ιερείσ που δεν ανήκουν ςτην Ιερά Ξητρόπολη Αλεξανδρουπόλεωσ, Σραϊανουπόλεωσ και 
αμοθράκησ οφείλουν να προςκομίςουν βεβαίωςη από την οικεία Ι. Ξητρόπολη ςτην 
οποία να δηλώνεται ότι: α) η ςυμμετοχή γίνεται με την ζγκριςη του Ξητροπολίτη, β) 
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τυγχάνουν μιςθοδοτοφμενοι εκ του Δημοςίου Σαμείου και γ) δεν ανήκουν ςτην Y.E. 
(Τποχρεωτικήσ Εκπαίδευςησ) μιςθολογική κατηγορία. 

3. H ςυμπλήρωςη του Δελτίου Ειςόδου και Εξόδου κατά την ημζρα ζναρξησ του 
προγράμματοσ και την ημζρα λήξησ του προγράμματοσ ή αποχώρηςήσ του από το 
πρόγραμμα. 

 

Αποτελζςματα 

Η επιλογή των εκπαιδευομζνων θα γίνει με κριτήριο τισ υπηρεςιακζσ ανάγκεσ, τισ επιμορφωτικζσ 
τουσ ανάγκεσ και το μορφωτικό τουσ επίπεδο. 

Σα αποτελζςματα των επιλογών, το περιεχόμενο των προγραμμάτων, οι ημζρεσ και οι ώρεσ 
διεξαγωγήσ θα δημοςιοποιηθοφν με καταχώρηςή τουσ ςτην ιςτοςελίδα του Ι.Π.Ε. (www.ipe.gr) 
και τησ Ιεράσ Αλεξανδρουπόλεωσ, Σραϊανουπόλεωσ και αμοθράκησ (www.imalex.gr ). 

 

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του  

Ιδρφματοσ Ποιμαντικήσ Επιμορφώςεωσ τησ Ιεράσ Αρχιεπιςκοπήσ Αθηνών (Ι.Π.Ε.) 

 

 

Μητροπολίτησ Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεωσ Αθηναγόρασ  

http://www.ipe.gr/

