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               Βαθμός Ασφαλείας: 

            Να διατηρηθεί μέχρι: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ A΄ 

Μαρούσι, 31-10-2012 

Αρ. πρωτ.: 135323/Δ3 

Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37               ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

              
 ΠΡΟΣ: 1. Τους Περιφερειακούς 

Διευθυντές Π.Ε. και Δ.Ε. όλης της 

χώρας 

2. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. όλης 

της χώρας 

3. Περιφερειακά Επιμορφωτικά 

Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας 

 

ΚΟΙΝ.: Ι.Ε.Π. 

Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 – ΜΑΡΟΥΣΙ   
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr  
email: pek@minedu.gov.gr  
Πληροφορίες: Γ. Καζάκου  
Τηλέφωνο: 210 - 344 2704, 2066  
FAX: 210 - 344 2069  

 

Θέμα: «Συντονισμός της Β’ Φάσης της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-13» 

Σχετ.: 1. η με αρ. πρωτ. 81870/Δ3/17-07-2012 Υ.Α. με θέμα «Πραγματοποίηση   Προγράμματος   Εισαγωγικής    

Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας  και  Β/θμιας  Εκπαίδευσης  σχολικού  έτους  2012-2013» 

2. το αρ. πρωτ. 99003/Δ3/31-08-2012 έγγραφό μας με θέμα «Εισαγωγική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-13» 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων σας ενημερώνουμε ότι, για την 

καλύτερη δυνατή οργάνωση και υλοποίηση της Β’ φάσης της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για 

νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2012-13 και εξαιτίας του πολύ μικρού 

αριθμού συμμετεχόντων, θα δημιουργηθούν τμήματα επιμόρφωσης στο 2
ο
 Π.Ε.Κ. Αθήνας 

και στο 2
ο
 Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, χωρίς περιορισμό ως προς τον ελάχιστο αριθμό 

συμμετεχόντων. Οι επιμορφούμενοι που ανήκουν σε περιοχές ευθύνης άλλων Π.Ε.Κ. 

μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σε ένα από τα προαναφερόμενα Π.Ε.Κ. 

Οι δαπάνες μετακίνησής τους θα καλυφθούν από το συγχρηματοδοτούμενο έργο 

«Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2012-2013» του επιχειρησιακού προγράμματος  

«Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» ΕΠΕΔΒΜ (σχετ. προσκλ. 13288/24-08-2012). 

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές σ’ αυτή την περίπτωση σε συνεργασία με τα 

Π.Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους να μεριμνήσουν για την έγκριση των σχετικών 

αποφάσεων μετακίνησης. 

Για την επιμόρφωση των αναπληρωτών ισχύουν τα οριζόμενα στη με αριθ. πρωτ. 

81870/Δ3/17-07-2012 Υ.Α. με θέμα «Πραγματοποίηση   Προγράμματος   Εισαγωγικής    
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Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας  και  Β/θμιας  Εκπαίδευσης  σχολικού  έτους  2012-

2013» σχετικά με τη δημιουργία τμημάτων Α Φάσης, σύμφωνα με την οποία  τα τμήματα 

στην Α' Φάση λειτουργούν με μέγιστο αριθμό επιμορφούμενων 30 και ελάχιστο 20. 

Τμήματα ολιγομελή, λόγω της γεωγραφικής διασποράς των εκπαιδευτικών, μπορούν να 

λειτουργήσουν σε εξακτινωμένα κυρίως προγράμματα με ελάχιστο αριθμό μέχρι και 10 

ατόμων και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέχρι και 5 ατόμων, με γνώμονα πάντα την 

εξυπηρέτηση των επιμορφούμενων και τη βέλτιστη παροχή επιμόρφωσης. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι στην περίπτωση υποβολής λιγότερων των πέντε 

(05) αιτήσεων συμμετοχής αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανά Π.Ε.Κ., δεν δημιουργείται 

τμήμα. 

 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  

  

  

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
  
Εσωτερική Διανομή:  

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα  

-Δ/νση ΠΕΚ  

 


