
ΘΕΜΑ:  Επιμόρφωση  εκπαιδευτικών  Α’  και  Β’  φάσης  στο  πλαίσιο  των  Πράξεων 
«Πρόγραμμα  εξειδικευμένης    εκπαιδευτικής  υποστήριξης  για  ένταξη  μαθητών  με 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 
του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Εκπαίδευση  και  Δια  Βίου  Μάθηση»  του  ΕΣΠΑ 
2007-2013.

Σχετ.: το με αριθμ. πρωτ.: 2047/13-02-2014 της ΕYE- ΜΟΝΑΔΑ Β3 του ΥΠΑΙΘ

Το ΠΕΚ Ιωαννίνων καλεί τους εκπαιδευτικούς που προσελήφθησαν  το σχολικό έτος 
2013-2014 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης 
για  ένταξη  μαθητών  με  αναπηρία  ή/και  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες»  των  Αξόνων 
Προτεραιότητας 1,2 και 3, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 να 
κάνουν  αίτηση συμμετοχής σε ένα από τα προτεινόμενα τμήματα (βλ. αίτηση συμμετοχής). 
Υπενθυμίζεται  ότι  σύμφωνα με την υπ’  αρ.  10587/03-12-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 3347/Β/2012)  όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1293/27-01-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 156/Β/2014) η επιμόρφωση Α’ και Β’ 
φάσης για το σχολ. έτος 2013-2014 θα είναι διάρκειας πέντε (05) ημερών και τριάντα πέντε 
(35) διδακτικών  ωρών   και  θα  διεξαχθεί  απογευματινές  ώρες.  Οι  επιμορφούμενοι  θα 
παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Π.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης του νομού στον οποίο έχουν τοποθετηθεί.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο  επιμορφωτικό  πρόγραμμα  συμμετέχουν  μόνο  οι  εκπαιδευτικοί  που  έχουν 
προσληφθεί στο πλαίσιο της προαναφερόμενης πράξης.
Η  συμμετοχή  και  παρακολούθηση  του  επιμορφωτικού  προγράμματος  της  Α’  και  Β’  φάσης 
επιμόρφωσης  για το σχολ.  έτος 2013-2014 είναι  υποχρεωτική   για τους  εκπαιδευτικούς οι 
οποίοι προσλήφθηκαν από τους ενιαίους πίνακες Γενικής Αγωγής  και προαιρετική για τους 
εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλήφθηκαν από τους πίνακες Ειδικής Αγωγής. 

Όσοι  εκπαιδευτικοί  παρακολούθησαν  την  Α’  και  Β’  Φάση  Επιμόρφωσης  κατά  το 
σχολικό έτος 2012-2013 δεν θα παρακολουθήσουν την Α’ και Β’ Φάση Επιμόρφωσης κατά το 
σχολικό έτος 2013-2014. 
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Εξαιρούνται οι  εκπαιδευτικοί  που  παρακολούθησαν  την  Α’  και  Β’  φάση  επιμόρφωσης  το 
σχολικό έτος 2012-2013 και δεν έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης λόγω απουσιών. Για να 
λάβουν τη βεβαίωση παρακολούθησης  μπορούν να παρακολουθήσουν κατά το σχολικό έτος 
2013-2014 μόνο τις θεματικές ενότητες και τις ώρες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση της 
επιμόρφωσης, όπως είχε προσδιοριστεί για το σχολικό έτος 2012-2013, με την προϋπόθεση ότι  
στο  τροποποιημένο  επιμορφωτικό  πρόγραμμα  του  σχολικού  έτους  2013-2014  (1293/27-01-
2014  ΥΑ)  εμπεριέχεται  η  θεματική  ενότητα  ή  οι  θεματικές  ενότητες  που  υπολείπεται  ή 
υπολείπονται.

Διευκρινίσεις σχετικά με την παρακολούθηση και ολοκλήρωση του Προγράμματος

Οι εκπαιδευτικοί για το χρονικό διάστημα που επιμορφώνονται απαλλάσσονται από τα 
διδακτικά  τους  καθήκοντα  στις  σχολικές  τους  μονάδες  ενώ  καταβάλλονται  κανονικά  οι 
αποδοχές τους. 

Η  παρακολούθηση  των  επιμορφούμενων  της  πρώτης  (Α)  και  δεύτερης  (Β)  φάσης 
θεωρείται  ότι  ολοκληρώθηκε  εάν  δεν  υπάρχουν  αδικαιολόγητες  απουσίες  ενώ  οι 
δικαιολογημένες δε δύναται να υπερβαίνουν  τις τέσσερις (4) διδακτικές  ώρες για το σχολικό 
έτος  2013-2014  σύμφωνα  με  το  άρθρο  7  της  υπ’  αριθ.  πρωτ.  1293/27-1-2014  ΥΑ  (ΦΕΚ 
156/Β/2014).  Σε  περίπτωση  που  κάποιος  εκπαιδευτικός  απουσιάσει  από  το  σεμινάριο 
επιμόρφωσης Α’ και Β’  Φάσης αδικαιολόγητα για ημέρες ή και  ορισμένες  ώρες,  εργάσιμης  
ημέρας, εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία για αδικαιολόγητη απουσία από την υπηρεσία, ενώ 
πραγματοποιείται ανάλογη περικοπή του μισθού του.

Δικαιολογημένες  απουσίες σε εργάσιμη ημέρα που πραγματοποιείται η επιμόρφωση 
Α’  και  Β’  Φάσης θεωρούνται  όσες έχουν χορηγηθεί  στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με 
απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Δαπάνες μετακίνησης των επιμορφούμενων 

Τα  έξοδα  μετακίνησης,  διανυκτέρευσης  και  ημερήσιας  αποζημίωσης  των 
επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των Υποέργων 1 και 2 , θα καλυφθούν από τον 
προϋπολογισμό των Πράξεων. Ο τρόπος υπολογισμού αυτών των δαπανών πραγματοποιείται 
με  βάση  τον  Ν.  2685/1999  όπως  έχει  τροποποιηθεί  με  τον  Ν.3833/2010  και  ισχύει.  Οι 
επιμορφούμενοι  θα  ενημερωθούν  από  τις  Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης   για  τον  τρόπο 
συμπλήρωσης και υποβολής των αναγκαίων εγγράφων. 

Παρακαλούνται  οι  Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης  να  ενημερώσουν  τους  αναπληρωτές 
εκπαιδευτικούς  που  έχουν  προσληφθεί  στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος,  να  υποβάλλουν 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ηλεκτρονικά ή με Fax) για τη συγκεκριμένη επιμόρφωση το αργότερο 
έως τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 και ώρα 14:00μ.μ. Η αίτηση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του 
Π.Ε.Κ  (www.pekioann.ioa.sch.gr) 

Επίσης,  οι  Διευθυντές  των  σχολικών  μονάδων  παρακαλούνται   να  ενημερώσουν 
ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς, που καλούνται να επιμορφωθούν στο Π.Ε.Κ. Ιωαννίνων.

                                                                                                     Ο Διευθυντής του ΠΕΚ

                                                                                                Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου
                         Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
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