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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» (MIS 5073422), 
που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εθνικούς πόρους. 
 
Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) στο πλαίσιο της 
ανωτέρω πράξης πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία απευθύνονται 
σε κληρικούς και λαϊκούς, εθελοντές, στελέχη και συνεργάτες της Εκκλησίας, εκπαιδευτικούς 
αλλά και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών τους 
δεξιοτήτων για την υποστήριξη του έργου τους. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
Η πρόσκληση αφορά στις θεματικές ενότητες: 
 

ΤΙΤΛΟΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

                                    ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

1. ΚΑΝΟΝΙΚΟ – 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ: 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

1.1.  Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

1.2.  Προλεγόμενα στο Κανονικό Δίκαιο και την Κανονική Οικονομία - Προθεωρία 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΟΠΟ 
ΖΩΗΣ (28 
διδακτικές ώρες) 

2. 1ος αι.- 883 : Η Κανονοθεσία και το Corpus Canonum της Εκκλησίας 

3. 883-1453 : Τα Κανονολογικά Υπομνήματα και οι Κανονικές εξελίξεις 

4. 1453-1852/59 : Οι Κανονικές Συλλογές της Ορθοδόξου Εκκλησίας 

5. 1860-σήμερα (21ος αι.): Η πολιτειακή επίδραση στα δύο ομώνυμα Δίκαια 

6. Κανονική Μυστηριολογία και Κανονική Ποιμαντική 

7.1. Σύγχρονα ζητήματα Κανονικού περιεχομένου 

7.2.  Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση 
 στόχων 

  
 

2. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΒΙΒΛΙΚΩΝ 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ (28 
διδακτικές ώρες) 

1.1.  Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

1.2.  Αγία  Γραφή και Ευχαριστία 

2. 
«Γένεση και Παλιγγενεσία («Αποκάλυψη»)»: Τα Μυστήρια της Αρχής και του 
Τέλους 

3. Βιώνοντας τα βιβλικά «μοτίβα του Θανάτου και της Ζωής»: «(Προσ)Κλήση - 
Έξοδος – Διαθήκη / «Νόμος» – Γη της Επαγγελίας– Λύτρωση» 

4. Βιβλικά «Μοντέλα»: Ιωνάς – Ρουθ – Παύλος 

5. Η «παγκόσμια Γλώσσα των Συμβόλων» και η Αγία Γραφή: Άρτος,  Οδός, Φρέαρ 

6. Αποκωδικοποιώντας το Μήνυμα ενός Γράμματος του απ. Παύλου: (Σταυρός, 
Ανάσταση, Δικαίωση) 

7.1. Ανακεφαλαίωση: Η «Μετάληψη» των Γραφών από την Τέχνη και το Κήρυγμα 
στη Σύγχρονη Ενορία 

7.2. Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση 
στόχων 

 
 



 

  

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-
ΠΡΟΝΟΙΑΚΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (28 
διδακτικές ώρες)  

1.1.  Έναρξη – περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – εισαγωγή στο πρόγραμμα 

1.2.  Οι φάσεις εξέλιξης της οικογενειακής ζωής 

2. Σύγχρονη εκκλησιαστική προσέγγιση της θεολογίας του γάμου 

3. Η στήριξη της οικογενειακής ισορροπίας απέναντι στα προβλήματα της 
νηπιακής και παιδικής ηλικίας 

4. Η στήριξη της οικογενειακής ισορροπίας απέναντι στα προβλήματα της 
εφηβικής ηλικίας 

5. Η ισορροπία της οικογένειας μετά την αναχώρηση των παιδιών  

6. Μεθοδολογία και τρόποι της συμβουλευτικής υποστήριξης της οικογένειας 

7.1 Εκκλησιαστικές πρακτικές παρεμβάσεις στην υποστήριξη των 
ενδοοικογενειακών σχέσεων   

7.2 Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση 
στόχων 

 
 

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-
ΠΡΟΝΟΙΑΚΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΠΕΝΘΟΥΣ (28 
διδακτικές ώρες)  

 

1.1.  Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

1.2.  
Η εξόδιος ακολουθία και τα ιερά μνημόσυνα ως μέσο στήριξης των 
πενθούντων 

2. 
Εκκλησιολογικές και μεθοδολογικές προϋποθέσεις υποστήριξης των 
πενθούντων 

3. Ο θάνατος και το πένθος κατά τους πατέρες της Εκκλησίας 

4. Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις του πένθους 

5. Πρακτικές παρεμβάσεις στην εκκλησιαστική υποστήριξη των πενθούντων 

6. Ποιμαντική και ψυχολογική υποστήριξη στη χηρεία 

7.1. Ποιμαντικές παρεμβάσεις σε ειδικές καταστάσεις του πένθους – Η 
περίπτωση της πανδημίας 

7.2. Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση 
στόχων 

 

 
 



 

  

5.  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ 
ΨΑΛΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ (56 
διδακτικές ώρες)  

 

1.1.  Έναρξη – περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

1.2.  Το συναμφότερον λόγου και μέλους 

2. Ψαλτική, λειτουργική τέχνη και μουσική επιστήμη 

3. Υμνολογία Ι. Από τις απαρχές της χριστιανικής ποίησης μέχρι και το 
κοντάκιο 

4. Τυπικό. Πάντα ευσχημόνως και κατά τάξιν γινέσθω 

5. Τελετουργική, αισθητική & θεολογία της Ψαλτικής τέχνης 

6. Υμνολογία ΙΙ. Η ποίηση του κανόνος 

7.  Ιστορία. Οι μεγάλοι μελοποιοί και η μεταρρύθμιση του Χρυσάνθου 

8. Δημοτικό τραγούδι. Η μουσική του ελληνικού λαού  

9. Θεωρία - Σημειογραφία Ι. Τα συστατικά του μέλους 

10. Θεωρία - Σημειογραφία ΙΙ. Τα γένη των διαστημάτων και το σύστημα της 
οκτωηχίας 

11. Πρακτική Ι. Το ειρμολογικό γένος της μελοποιίας και οι τροπαριακοί ύμνοι 

12. Πρακτική ΙΙ. Το στιχηραρικό γένος της μελοποιίας 

13. Πρακτική IΙΙ. Το παπαδικό γένος της μελοποιίας και η εκφώνηση των 
αναγνωσμάτων 

14.1 Αισθητική και ιεροπρέπεια του ιεροψάλτου σήμερα 

14.2 Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση 
στόχων 

 
 

6. ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 
ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ (56 
διδακτικές ώρες)  

 

1.1.  Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

1.2.  Βυζαντινή Μουσική (Ψαλτική Τέχνη): ο αυτόνομος ελληνικός μουσικός 
πολιτισμός 

2. Η σημειογραφία της Ψαλτικής Τέχνης - Η προέλευση, η ετυμολογία, η 
ενέργεια και λειτουργία των ψαλτικών σημαδιών 

3. Η Οκταηχία της Ψαλτικής Τέχνης (ιστορική και θεωρητική προσέγγιση) 



 

  

4. Η βυζαντινή και μεταβυζαντινή Μελοποιία (μορφολογική και συστηματική 
θεώρηση) 

5. Θέματα ψαλτικού ρεπερτορίου (α´) του Στιχηραρίου – το Δοξαστάριον του 
Ιακώβου Πρωτοψάλτου 

6. Θέματα ψαλτικού ρεπερτορίου (β´) του Καλοφωνικού Ειρμολογίου 

7. Θέματα ψαλτικού ρεπερτορίου (γ´) της Καλοφωνίας – το Κρατηματάριον 

8. Οι παράγοντες της ψαλτικής επιτέλεσης - Συγκρότηση και λειτουργία του 
ψαλτικού χορού 

9. Υμνολογία  - Εορτολογία 

10. Το λειτουργικό περιβάλλον της ψαλμωδίας - Το τυπικό της Μ.τ. Χ. Ε. 

11. Εξωτερική (παραδοσιακή και έντεχνη) Μουσική γραμμένη και γραφόμενη με 
βυζαντινή σημειογραφία 

12. Θεωρητική διδασκαλία της Εξωτερικής Μουσικής από διδασκάλους -
παλαιούς τε και νέους- της Ψαλτικής και λόγος περί αντιστοιχίας των 
τροπικών συστημάτων 

13. Η Ψαλτική ως οικουμενική μουσική γλώσσα· προσαρμογή σε άλλες γλώσσες 
και μεταγραφή σε άλλες σημειογραφίες 

14.1. Αισθητική και ιεροπρέπεια του ιεροψάλτου σήμερα 

14.2. Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση 
στόχων 

 
 

7. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ 
ΜΟΥΣΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ (49 
διδακτικές ώρες)  

 

1.1.  Έναρξη – περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

1.2.  Εκκλησιαστική κοινότητα και μουσική έκφραση. Ο ρόλος της ψαλμωδίας κατά 
τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες 

2. Τύποι και περιβάλλοντα της Λατρείας και η μουσική έκφραση αυτών 

3. Η ανάπτυξη της Υμνογραφίας στην Ανατολή (από την πρωτοβυζαντινή μέχρι 
την μεσοβυζαντινή περίοδο). Δυτικά παράλληλα 

4. Η εμφάνιση, καθιέρωση  και εξέλιξη της Οκταηχίας στην Ανατολή και ως 
παράλληλη πραγματικότητα στο δυτικό μονοφωνικό μέλος 

5. Η γένεση και εξέλιξη της ψαλτικής σημειογραφίας. Σύγκριση με τις δυτικές 
νευματικές σημειογραφίες: κοινή αφετηρία για δύο αντίθετες πορείες 



 

  

6. Εκκλησιαστική ποίηση και πολυμορφία της βυζαντινής και μεταβυζαντινής 
μελοποιίας. Παραλληλισμός με την εξέλιξη της δυτικής εκκλησιαστικής 
μουσικής από την γρηγοριανή μονοφωνική έκφραση στην ars nova κι από κει 
στην σύγχρονη πολυφωνία 

7.  Θεολογία και μουσικό ύφος. Το παράδειγμα του Ησυχασμού και το μουσικό 
του αποτύπωμα και αντίστοιχα η Διαμαρτύρηση και οι μουσικές επιπτώσεις 
της 

8. 
Πρόσωπα και ορόσημα της εκκλησιαστικής μουσικής ιστορίας σε Ανατολή και 
Δύση 

9. Παράγοντες της μουσικής επιτέλεσης: χοροί ψαλτών-χορωδίες, 
μονοφωνάρηδες-σολίστες, συστήματα αδόντων. Σχολές, διδακτικές 
πρακτικές 

10. Εθνικές γλώσσες, τοπικές μουσικές παραδόσεις και εκκλησιαστική μουσική 

11. Από την δημιουργία στην ερμηνεία: σπουδαίοι ερμηνευτές του 20ού αι. 

12.1 Αισθητική και ιεροπρέπεια του ιεροψάλτου σήμερα 

12.2 Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση 
στόχων 

  
 

 

που θα υλοποιηθούν με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως μορφή εκπαίδευσης το επιμορφωτικό 
έτος Σεπτέμβριος 2022 – Αύγουστος 2023. 

 

Η εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της θα διέπεται από τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης 
ενηλίκων και θα γίνει μέσω των εκπαιδευτικών τεχνικών της εξ αποστάσεως σύγχρονης 
εκπαίδευσης (e-learning).  

 

Πιστοποίηση της επιμόρφωσης 

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως ως φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης 
σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 106 του Ν. 
4763/2020 και με το άρθρο 216 του Ν. 4823/2021, είναι αρμόδιο για την παροχή διά βίου 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και ποιμαντικής επιμόρφωσης των Κληρικών, των εκκλησιαστικών 
υπαλλήλων και των λοιπών στελεχών της Εκκλησίας.  



 

  

Αποτελεί Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Δομή παροχής πιστοποιημένων επιμορφωτικών 
προγραμμάτων στο Δημόσιο Τομέα (άρθρο 1 του Π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ Α΄ 59)). 

Οι συμμετέχοντες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης θα λαμβάνουν 
Βεβαίωση Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης. Η Βεβαίωση Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης των 
Κληρικών και των Δημοσίων Υπαλλήλων θα χορηγείται σύμφωνα με το «Σύστημα Πιστοποίησης 
της Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ Β’ 1657/2020) και θα μοριοδοτείται με βάση το καθεστώς 
μοριοδότησης των Δημοσίων Υπαλλήλων. 

 

Υλοποίηση 

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν μεσημβρινές - απογευματινές ώρες: από 15:00 έως 18:00 και 
από 18:00 έως 21:00. Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Ι.Π.Ε. 
(www.ipe.gr), στη σελίδα στο Facebook: 
https://www.facebook.com/IdrymaPoimantikisEpimorfoseosIAA. Επίσης οι συμμετέχοντες θα 
λάβουν ενημέρωση μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. 

Πληροφορίες - Αιτήσεις 

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ (www.ipe.gr) στη διαδρομή 
(Προσκλήσεις – Προκηρύξεις → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Εξ 
Αποστάσεως Επιμορφωτικά Προγράμματα). 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://ops.ipe.gr, επιλέγοντας 
«ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ» από την  
Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 έως και την Παρακευή 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 23.59.  

(Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερομένων στην ορθή και πλήρη συμπλήρωση των 
προσωπικών τους στοιχείων καθώς και της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, 
καθώς είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο  επιμορφωτικό πρόγραμμα.) 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν έως 2  προγράμματα. 

Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή. 

 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Ιδρύματος Ποιμαντικής 
Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στα τηλέφωνα: 210 3352362, 2103352373, 
210 3352374, και ώρες 10.00 π.μ. με 15.00 μ.μ. είτε στα e-mail: programmata.ipe@gmail.com , 
epikoinonia.ipe@yahoo.com , grammateia.ipe@gmail.com . 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στα προγράμματα είναι: 

Η αίτηση συμμετοχής 

 

http://www.ipe.gr/
https://www.facebook.com/IdrymaPoimantikisEpimorfoseosIAA/
http://www.ipe.gr/
http://ops.ipe.gr/
mailto:programmata.ipe@gmail.com
mailto:epikoinonia.ipe@yahoo.com
mailto:grammateia.ipe@gmail.com


 

  

Αποτελέσματα 

Η επιλογή των εκπαιδευομένων  θα γίνει με σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο 
υποβολής της αίτησης. Oι συμμετέχοντες θα λάβουν ενημέρωση μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου τους. 

Τα αποτελέσματα των επιλογών, οι ημέρες και οι ώρες διεξαγωγής θα δημοσιοποιηθούν στην 
ιστοσελίδα του Ι.Π.Ε. (www.ipe.gr). 

 

Ο  Διευθυντής 

του Ιδρύματος  Ποιμαντικής  Επιμορφωτικής Επιμορφώσεως Ι.Α.Α. 

 

 

Αρχιμ. Θεολόγος  Αλεξανδράκης 

http://www.ipe.gr/

