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17 Ιανουαρίου 2023 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων                          

Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Ειδικών Σχολείων 

                                                              

Θέμα: Επιμόρφωση σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες 

  

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διοργανώνει στις  30 Ιανουαρίου 2023, 

επιμόρφωση για τους/τις σχολικούς/ές βοηθούς/συνοδούς που εργοδοτούνται στα Νηπιαγωγεία, 

Δημοτικά και Ειδικά Σχολεία στα πιο κάτω θέματα: 

 «Επικοινωνία σχολικών βοηθών/συνοδών με γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες» 

 «Πρώτες Βοήθειες - Βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση» 

 «Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή…αυτά που βλέπουμε και αυτά που δεν βλέπουμε - 
αναγνώριση και διαχείριση δυσκολιών». 
 

2. Επισημαίνεται ότι η επιμόρφωση είναι υποχρεωτική για όλους/ες τους/τις σχολικούς/ές 

βοηθούς/συνοδούς και ως εκ τούτου,  θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην 

κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια», το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023.   

 

3. Η επιμόρφωση θα γίνει στα πιο κάτω σχολεία και θα έχει διάρκεια από τις                              

7:45 π.μ. - 12:45 μ.μ.: 

 

Επαρχία Χώρος διεξαγωγής 

Λευκωσία Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Γ΄ 

Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως 

Λεμεσός Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Δ΄ 

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Κ΄- Αγίου Παντελεήμονα 

Λάρνακα Δημοτικό Σχολείο Σχολείο Λιβαδιών  

Πάφος Δημοτικό Σχολείο Πάφου ΙΓ΄ 

Αμμόχωστος Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου Α΄ 
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4. Για να καταστεί δυνατή η εγγραφή του/της κάθε σχολικού/ή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου θα πρέπει πρώτα ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η να 

δημιουργήσει τον προσωπικό του/της ηλεκτρονικό λογαριασμό συμπληρώνοντας τα στοιχεία 

του/της στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 

https://myprofile.pi.ac.cy/index.php?action=newuser. Στο πεδίο «Θέση» θα πρέπει να επιλεγεί 

«Σχολικός/ή βοηθός/συνοδός». Μετά τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων 

(αναγράφονται με *) θα πρέπει να επιλεγεί η δήλωση «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους 

εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών» και «Εγγραφή». Με την ολοκλήρωση της 

εγγραφής των προσωπικών στοιχείων του προφίλ του/της κάθε σχολικού/ής βοηθού/συνοδού, θα 

αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Διαχειριστή του Συστήματος, στο προσωπικό 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του/της κάθε αιτητή/αιτήτριας, για έγκριση του λογαριασμού του/της. 

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε και μόνο ο/η κάθε σχολικός/ή βοηθός/συνοδός 

θα μπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά στην επιμόρφωση, στο διαδικτυακό περιβάλλον 

εγγραφών (http://www.pi-eggrafes.ac.cy) στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια». Οδηγίες για τη 

διαδικασία εγγραφών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, υπάρχουν στην εγκύκλιο με αρ. 

φακ. Π.Ι.16.8.01.2 ημερ. 5/12/2018.   

 

5. Τα άτομα που θα λάβουν μέρος στην επιμόρφωση θα μπορούν να εκτυπώσουν το 

πιστοποιητικό παρακολούθησής τους από τον προσωπικό τους ηλεκτρονικό λογαριασμό περίπου 

μία εβδομάδα μετά την ημερίδα. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να υποβληθεί στην οικεία Σχολική 

Εφορεία, ώστε να ληφθεί υπόψη, κατά τον υπολογισμό της αντιμισθίας τους.  

6. Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις σχολικούς/ές συνοδούς/βοηθούς του 

σχολείου σας, τονίζοντας ότι η παρουσία όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

 

 

 

 

  Δρ Μάριος Στυλιανίδης                                                                   Δρ Έλενα Χατζηκακού 
          Διευθυντής                    Αναπλ. Διευθύντρια 
 Δημοτικής Εκπαίδευσης                                                               Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  
 

 

 

 

 
 
 
Κοιν.: Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας (υπόψη κύριου Πόλυ Πολυκάρπου) 
        : Προέδρους Σχολικών Εφορειών 
        : Π.Λ.Ε. Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας 
        : Ε.Δ.Ε. Ειδικής Εκπαίδευσης 
        : Προϊσταμένη Υ.Ε.Ψ. 
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