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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ25α/157408/Δ4 (1)
   Οργάνωση και Λειτουργία του θεσμού του «Συμ-

βούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμ-

ματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη 

Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 

2020-2021. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 193), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 66 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευ-
να και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), τροποποιήθηκε με τις 
παρ. 1α) και 1β) του άρθρου 4 του ν 4473/2017 «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα 
εκπαίδευσης» (Α’ 78) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 25 του ν. 4459/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’  142).

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως το άρθρο 
70 (παρ. 6 και 7) περί άσκησης καθηκόντων των αναπλη-
ρωτών κλάδου ΠΕ23 και ΠΕ30 σε μονάδες επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης και το άρθρο 89 και ιδίως την παρ. 5 
περί εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας και τις παρ. 6 

και 7, με τις οποίες συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του 
άρθρου 26 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση 
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

3. Την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4547/2018 
«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 102).

4. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά-
σεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), 
όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων».

9. Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/05-08-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 3298).

10. Την υπό στοιχεία 142628/ΓΔ4/30-08-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχο-
λόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης» (Β’ 3032).

11. Την υπό στοιχεία Φ25α/174411/Δ4/17-10-2018 
κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Σύσταση και συ-
γκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Έργου στο πλαίσιο 
της επέκτασης της πράξης ”Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - 
Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ“, με κωδ. ΟΠΣ 
5010706, του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
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Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”» (ΥΟΔΔ 612), ΕΣΠΑ 
2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την υπό στοιχεία 47903/ΕΥΘΥ/495/09-05-2016 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οι-
κονομικών περί Αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας 
“Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας” (Β’ 1406) και αντικατά-
σταση των υπ’ αρ. 10756/9-10-2002 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β’ 1343) και υπ’ αρ. 17817/28-11-2008 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β’ 2514)», όπως ισχύουν.

13. Τους Κανονισμούς 1303/2013 (ΕΕ L 347/20.12.2013) 
και 1304/2013 (ΕΕ L 347/20.12.2013) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύουν.

14. Την υπό στοιχεία 14423/27-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΒ1Υ-
465ΧΙ8-Ψ31) πρόσκληση (Κωδ. ΕΔΒΜ57) της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την υποβολή 
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Αν-
θρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

15. Την υπό στοιχεία 15907/17-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΡ0Ι-
465ΧΙ8-ΘΧ3) απόφαση ένταξης της πράξης «Μια Νέα 
Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη σχολικών μονάδων 
ΕΠΑ.Λ.», με κωδικό ΟΠΣ 5010706 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαί-
δευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως ισχύει.

16. Την ανάγκη οργάνωσης και λειτουργίας του θεσμού 
του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμ-
ματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών 
Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» για το σχολικό έτος 2020-2021.

17. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/575/154756/Β1/12-11-2020 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή» στα ΕΠΑ.Λ. 
Αρμοδιότητες και καθήκοντα

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Μια Νέα Αρχή 
στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» του 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό 
ΟΠΣ 5010706, συνιστάται ο θεσμός του «Συμβούλου 
Καθηγητή».

Ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι μία καινο-
τόμος δράση που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/-
τριες της Α’ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), με 
στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών/-τριών 
στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη 
σχολική κοινότητα.

2. Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του «Συμβού-
λου Καθηγητή» είναι:

- Η αποδοχή και υποστήριξη των νεοεισερχόμενων 
μαθητών/-τριών και η εξοικείωσή τους με το σχολικό 
περιβάλλον, με στόχο την ομαλή προσαρμογή τους.

- Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαι-
δευτικών και μαθητών/-τριών, ώστε να αποφευχθούν οι 
συγκρούσεις και να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα.

- Η ανάπτυξη δράσεων ώστε να είναι ευχερής και 
απρόσκοπτη η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών.

- Ο εντοπισμός πιθανών αιτιών που αναστέλλουν τη 
γνωστική πρόοδο των μαθητών/-τριών.

- Η ανάπτυξη δράσεων για τη δικτύωση της οικεί-
ας σχολικής μονάδας, με άλλες σχολικές μονάδες που 
υλοποιούν τη δράση και η προώθηση της μεταξύ τους 
επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών.

- Η συνεργασία με τον Ψυχολόγο που απασχολείται 
στην οικεία σχολική μονάδα.

Άρθρο 2
Εφαρμογή

1. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους, με ευθύνη του/
της Διευθυντή/-τριας της σχολικής μονάδας, συγκροτεί-
ται ομάδα εκπαιδευτικών, από τους υπηρετούντες στη 
σχολική μονάδα, που επιθυμούν να υλοποιήσουν τον 
θεσμό και ορίζεται ένας εξ αυτών ως Συντονιστής.

2. Η ομάδα, με τη συμμετοχή του Ψυχολόγου που απα-
σχολείται στην οικεία σχολική μονάδα, εκπαιδεύεται στο 
πλαίσιο των αντίστοιχων δράσεων του Προγράμματος 
"Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.", ώστε να δύναται να αντα-
ποκριθεί στα ανατιθέμενα καθήκοντα και ειδικότερα σε 
τεχνικές συνέντευξης, ενεργητική ακρόαση και βασικές 
αρχές επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας. Στο πλαί-
σιο της εκπαίδευσής της, η ομάδα μπορεί να συνεργάζε-
ται με σχολικές μονάδες που υλοποιούν ήδη τη δράση 
καθώς και να ανατρέχει στη σχετική βιβλιογραφία για 
ενημέρωση.

3. Μετά την κατά τα ανωτέρω συγκρότηση και εκπαί-
δευσή της, η ομάδα των εκπαιδευτικών, οργανώνει, δια 
του Συντονιστή της, ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων, 
καθώς και των τμημάτων Α’ τάξης της οικείας σχολικής 
μονάδας, για την ύπαρξη και τον σκοπό της δράσης. Επί-
σης, σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται σε κάθε τμήμα, 
στον γενικό πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα 
του σχολείου.

4. Κάθε μαθητής/-τρια της Α’ τάξης ανατίθεται από τον 
συντονιστή της ομάδας στον «Σύμβουλο- Καθηγητή», 
ο/η οποίος/-α είναι εκπαιδευτικός-μέλος της ομάδας της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Κάθε «Σύμβου-
λος-Καθηγητής» αναλαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο πέντε 
(5) μαθητές, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Κατά την κατα-
νομή των μαθητών/-τριών σε «Συμβούλους- Καθηγητές», 
ο συντονιστής μεριμνά ώστε ο «Σύμβουλος-Καθηγητής»: 
(α) να μη διδάσκει στο τμήμα του/της μαθητή/-τριας, 
εφόσον αυτό είναι δυνατό και (β) να μην κατέχει θέση 
Διευθυντή/-τριας ή Υποδιευθυντή/-τριας στη σχολική 
μονάδα.

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» πραγματοποιεί 1-2 φορές 
τον μήνα, συναντήσεις με τον/τη μαθητή/- τρια, διάρ-
κειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτών η κάθε μία. 

Οι συναντήσεις ορίζονται εντός σχολικού ωραρίου και 
σε χρόνο κατά τον οποίον ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» δεν 
ασκεί το διδακτικό του έργο εντός της σχολικής τάξης. 
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Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» παραλαμβάνει το/τη 
μαθητή/-τρια από την τάξη του και τον επιστρέφει σε 
αυτή μετά το τέλος της συνάντησης, φροντίζοντας να μη 
διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι 
συναντήσεις πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφω-
μένο χώρο που διασφαλίζει την ιδιωτικότητα.

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής», κατά την πρώτη συνάντη-
ση, ενημερώνει τον/τη μαθητή/-τρια για τη δράση και 
ορίζουν από κοινού τα όρια της συζήτησης, καθώς και 
το πρόγραμμα των υπόλοιπων συναντήσεων.

Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» τηρεί όλες τις αρχές της 
ενεργητικής ακρόασης, ενημερώνεται για τα ενδιαφέρο-
ντα και τις κλίσεις του/της μαθητή/-τριας και διαμεσολα-
βεί, είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με τον Ψυχολόγο 
της σχολικής μονάδας, για την επίλυση προβλημάτων 
του/της μαθητή/-τριας. Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής», σε 
καμία περίπτωση, δεν αναλαμβάνει το ρόλο του ψυχο-
λόγου ή του ψυχοθεραπευτή, αλλά λειτουργεί εντός των 
ορίων του παιδαγωγικού του ρόλου. Σε περιπτώσεις κατά 
τις οποίες ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» ή η ομάδα των 
«Συμβούλων- Καθηγητών» αδυνατούν να παρέμβουν ή 
το θέμα είναι εκτός των αρμοδιοτήτων τους, ενημερώ-
νουν τον/τη Διευθυντή/-τρια του σχολείου, και ζητούν 
τη συνδρομή αρμόδιου φορέα.

Άρθρο 3
Αποτίμηση και Ανατροφοδότηση της δράσης - 
Προσωπικά Δεδομένα

1. Η ομάδα των «Συμβούλων-Καθηγητών» ορίζει τα-
κτικές και έκτακτες συναντήσεις, κατά τη διάρκεια των 
οποίων συζητούνται ανώνυμα όλα τα ζητήματα που έχουν 
αναδυθεί από τις επιμέρους συναντήσεις με τους/τις μαθη-
τές/-τριες και χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Οι συνα-
ντήσεις αυτές έχουν ως στόχο την αποτίμηση της δράσης 
και την ανατροφοδότησή της. Στις τακτικές και έκτακτες 
συναντήσεις της ομάδας «Συμβούλων-Καθηγητών» συμ-
μετέχει και ο Ψυχολόγος της σχολικής μονάδας, με στόχο 
την παροχή εξειδικευμένων οδηγιών και κατευθύνσεων 
προς τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες εκπαιδευτικούς.

2. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς η ομάδα συνεδριάζει 
για την αποτίμηση της δράσης. Κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης αυτής τηρούνται πρακτικά. Κάθε «Σύμ-
βουλος-Καθηγητής» εκθέτει τα θετικά σημεία και τις 
αδυναμίες της δράσης και προτείνει τρόπους επίλυσης 
προβλημάτων και βελτίωσής της. Κάθε «Σύμβουλος-
Καθηγητής» συντάσσει, προαιρετικά, έκθεση και την κα-
ταθέτει στο αρχείο της δράσης που τηρείται στη σχολική 
μονάδα, για μελλοντική αξιοποίηση της εμπειρίας. Καθ’ 
όλη τη διάρκεια της δράσης λαμβάνεται μέριμνα για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/-
τριών, τηρείται το απόρρητο των διαδικασιών και όλες 
οι καταγραφές, εκθέσεις, πρακτικά κ.λπ. περιέχουν ανω-
νυμοποιημένα στοιχεία των μαθητών/- τριών, ώστε να 
μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 17 Νοεμβρίου 2020

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ   

 Αριθμ. Φ25γ/157424/Δ4 (2)
Καθήκοντα και αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυ-

χολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020- 

2021 στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα 

ΕΠΑ.Λ.- Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.». 

 H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υποπαρ. 1β. του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 

«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α’ 199), όπως προ-
στέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευ-
σης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 114).

2. Την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 25 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).

3. Τις διατάξεις των περ. α’ και δ’ της παρ. 1, της περ. 
ε’ της παρ. 2 και ιδίως της παρ. 14 του άρθρου 26 του 
ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερ-
νητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21), όπως τρο-
ποποιήθηκαν με τις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 89 του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 114).

4. Την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4547/2018 
«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 102).

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) σε συνδυασμό με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων».

10. Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/05-08-2020 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» 
(Β’ 3298).

11. Την υπό στοιχεία 142628/ΓΔ4/30-08-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των με θέμα «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων 
ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα 
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σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (Β’ 3032).

12. Την υπό στοιχεία Φ25α/36946/Δ4/08-03-2019 
απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύσταση και συ-
γκρότηση Ομάδας Εποπτών - Ψυχολόγων του Συλλόγου 
Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.) στο πλαίσιο επέκτασης της 
πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολι-
κών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.», με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-
2020» (Υ.Ο.Δ.Δ. 135).

13. Την υπό στοιχεία 14423/27-9-2017 πρόσκληση 
(Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ57) για την υποβολή προ-
τάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ-
παίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014- 2020 (ΑΔΑ: ΩΒ1Υ-
465ΧΙ8-Ψ31) στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Ανάπτυξη 
της Δια Βίου Μάθησης και Βελτίωση της συνάφειας της 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας», 
στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Βελτίωση της Ποιότητας 
και της Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστή-
ματος και της Δια Βίου Μάθησης - Σύνδεση με την Αγορά 
Εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και στον 
Άξονα Προτεραιότητας 9 «Βελτίωση της Ποιότητας και 
της Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήμα-
τος και της Δια Βίου Μάθησης - Σύνδεση με την Αγορά 
Εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».

14. Την υπό στοιχεία 15907/17-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΡ0Ι-
465ΧΙ8-ΘΧ3) απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Μια 
Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη σχολικών μονάδων 
ΕΠΑ.Λ.» και κωδ. ΟΠΣ 5010706 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Αν-
θρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθη-
ση», ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ισχύει.

15. Την υπό στοιχεία 49/12-11-2020 εισήγηση του Προ-
ϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

16. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/573/154751/Β1/12-11-2020 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού για το σχολικό έτος 2020-2021. Η όποια 
δαπάνη καλύπτεται ήδη από τον προϋπολογισμό του 
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων σε βάρος του έργου με κωδικό 
2017ΣΕ34510056 (MIS 5010706), τίτλο «Μια Νέα Αρχή 
στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.» της 
ΣΑΕ 3451 (απόφαση ένταξης ΑΔΑ: ΩΡ0Ι465ΧΙ8-ΘΧ3, 
όπως ισχύει), π/υ 32.436.068,33 € και δικαιούχο την Επι-
τελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παρέμβαση ψυχοκοινωνικής στήριξης 
μαθητών/τριών ΕΠΑ.Λ.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Μια Νέα Αρχή 
στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» 

με κωδικό ΟΠΣ 5010706 του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό 
Δημόσιο, εφαρμόζεται παρέμβαση ψυχοκοινωνικής 
στήριξης των μαθητών/τριών Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. η οποία 
υλοποιείται με την πρόσληψη μελών Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 
Ψυχολόγων. Ως χρόνος διάρκειας ορίζεται το σχολικό 
έτος 2020-2021.

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται 
κατ’ εφαρμογή της διάταξης της υποπαρ. 1β του άρθρου 
17 του ν. 3699/2008.

Άρθρο 2
Καθήκοντα - Αρμοδιότητες ΠΕ23 Ψυχολόγων 
στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή 
στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών 
Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»

Οι ψυχολόγοι προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της πρά-
ξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ» και ασκούν τα καθήκο-
ντά τους σύμφωνα με την υπό στοιχεία 142628/ΓΔ4/
30-08-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθήκοντα και αρμοδιό-
τητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνι-
κών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» 
(Β’ 3032).

Ειδικότερα, ο ψυχολόγος που απασχολείται στο πλαί-
σιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»:

- Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές/τριες, 
οι οποίοι είτε με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν πα-
ρότρυνσης των καθηγητών τους, διατυπώνουν σχετικό 
αίτημα. Καλύπτει κυρίως τα αιτήματα των μαθητών/
τριών της Α’ ΕΠΑ.Λ., ανταποκρινόμενος ωστόσο, και σε 
ανάγκες μαθητών/τριών άλλων τάξεων. Σε περίπτωση 
που κρίνει ότι χρειάζεται ψυχοθεραπευτική παρέμβα-
ση, παραπέμπει τον μαθητή - συνεργαζόμενος με τους 
γονείς του - σε Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας της ευρύτερης 
κοινότητας.

- Ευαισθητοποιεί τον Σύλλογο Διδασκόντων σε θέ-
ματα δυναμικής της ομάδας-τάξης, επικοινωνίας με 
τους μαθητές/τριες, καθώς και σχέσεων λειτουργικής 
συνεργασίας στη σχολική κοινότητα, μέσω εισηγήσε-
ων, βιωματικών σεμιναρίων, ομαδικής συμβουλευτικής 
και βεβαίως προσωπικών συναντήσεων ψυχικής ενδυ-
νάμωσης.

- Ενημερώνει, συμβουλεύει και υποστηρίζει τους 
γονείς σχετικά με θέματα εφηβείας και σχέσεων στην 
οικογένεια σε επίπεδο ατομικών συνεδριών, ομάδων 
σχετικού ενδιαφέροντος, σχολών γονέων και ειδικών 
εκδηλώσεων.

- Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα 
πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, συνερ-
γαζόμενος με:

α) τους υπεύθυνους για την παιδαγωγική καθοδήγηση 
και τη συμβουλευτική υποστήριξη του σχολείου, β) με 
σχετικούς αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
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- Αποτυπώνει τις υφιστάμενες Δομές Ψυχοκοινωνικής 
Υποστήριξης της κοινότητας, με στόχο τη δημιουργία 
τοπικών δικτύων υποστήριξης των ΕΠΑ.Λ.

- Συμβάλλει στη δικτύωση του σχολείου με άλλα σχο-
λεία.

- Υποβάλλει τελική έκθεση στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς όπου περιγράφονται όλες οι δράσεις τις οποίες 
έχει οργανώσει, όλες οι ενημερώσεις - επαφές που έχουν 
γίνει καθώς και όλες οι πράξεις στις οποίες έχει προβεί, 
τηρώντας το απόρρητο και σεβόμενος τα προσωπικά 
δεδομένα των μαθητών/τριών ή των εκπαιδευτικών. Η 
έκθεση αυτή σκοπό έχει να προσδίδεται «συνέχεια» στο 
έργο που επιτελείται από τον εκάστοτε ψυχολόγο και να 
αποτελεί μια σύνδεση με την επόμενη σχολική χρονιά 
για τον ψυχολόγο που θα προσληφθεί, σε περίπτωση 
που πρόκειται για διαφορετικά άτομα.

Η έκθεση υποβάλλεται στον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και 
παραδίδεται από αυτόν στον ψυχολόγο που θα αναλάβει 
καθήκοντα την επόμενη σχολική χρονιά.

- Ο ψυχολόγος συμμετέχει ισότιμα με τους άλλους 
εκπαιδευτικούς στο Σύλλογο Διδασκόντων, αρκεί αυτό 
να μην παρεμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων του.

- Δεν υποχρεούται να αναλαμβάνει καθήκοντα και αρ-
μοδιότητες διοικητικής φύσεως και σε καμία περίπτωση 
δεν του ανατίθενται καθήκοντα που σχετίζονται με διδα-
κτικό ή εξωδιδακτικό έργο (π.χ. εφημερίες, επιτηρήσεις, 
αναπληρώσεις κ.ά.).

Άρθρο 3
Ειδικότερα καθήκοντα Διευθυντών 
Σχολικών Μονάδων

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας στην οποία τοπο-
θετείται ο ψυχολόγος οφείλει να λάβει μέριμνα ώστε να 
εξασφαλίσει ιδιαίτερο χώρο για την άσκηση των καθη-
κόντων του ψυχολόγου, τέτοιον που να εξασφαλίζει την 
ιδιωτικότητα των συναντήσεων. Σε περίπτωση αδυνα-
μίας εύρεσης πρόσθετου χώρου, ο Διευθυντής οφείλει 
να εξασφαλίσει στον ψυχολόγο δικό του γραφείο μέσα 
στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων, με δυνατότητα 
αποθήκευσης και φύλαξης των αρχείων.

Άρθρο 4
Επιμόρφωση ΠΕ 23 Ψυχολόγων

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» προβλέπει 
εισαγωγική και ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση για τους 
ψυχολόγους σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, η 
οποία θα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (ΙΕΠ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 17 Νοεμβρίου 2020

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ   
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*02050971811200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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