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           Εκπαίδευσης 

 
ΘΕΜΑ: Όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής στα προγράµµατα εκπαίδευσης των 
επιµορφωτών Β΄ Επιπέδου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Επιµόρφωση 
Εκπαιδευτικών στην Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική ∆ιδακτική 
∆ιαδικασία», κατηγορία πράξεων 2.1.1.θ ΕΠΕΑΕΚ 
 

Σε συνέχεια της µε αρ. πρωτ. 1466/27-4-2006 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για εκπαίδευση επιµορφωτών Β΄ Επιπέδου, του ελέγχου πλήρωσης των 
προϋποθέσεων συµµετοχής και της εξέτασης των ατοµικών φακέλων των ενδιαφεροµένων, 
γνωρίζουµε στους εκπαιδευτικούς που έχουν επιλεγεί να παρακολουθήσουν τα προγράµµατα 
εκπαίδευσης επιµορφωτών Β΄ Επιπέδου τα ακόλουθα:  
 

1. Οι υποψήφιοι επιµορφωτές θα εκπαιδευθούν κατανεµηµένοι σε περιφέρειες. Η 
κατανοµή των υποψήφιων επιµορφωτών στις περιφέρειες αυτές έγινε λαµβάνοντας 
υπόψη τις δηλώσεις προτίµησης των ενδιαφεροµένων, όπως αυτές αποτυπώθηκαν 
στις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους.  

2. Οι υποψήφιοι επιµορφωτές, προκειµένου να παρακολουθήσουν το πρόγραµµα 
εκπαίδευσης, θα αποσπασθούν για την τρέχουσα σχολική χρονιά (2006-2007) από 
τη θέση υπηρεσίας τους στην αντίστοιχη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία 
υπάγονται.  

3. Όσοι επιµορφωτές εκπαιδευθούν και πιστοποιηθούν κατά την 1η εκπαιδευτική 
περίοδο (10/2006 – 2/2007), θα µπορούν να αναλάβουν αµέσως µετά (άνοιξη του 
2007) την υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων Β’ επιπέδου. Ταυτόχρονα θα 
βρίσκονται στη διάθεση της αντίστοιχης ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, όπου θα έχουν 
αποσπασθεί, και θα υποστηρίζουν τις Επιτροπές Επιµόρφωσης της Πράξης. Οι 
υπόλοιποι, εν αναµονή της εκπαίδευσής τους κατά την 2η εκπαιδευτική περίοδο 
(2/2007 – 6/2007) θα βρίσκονται στη διάθεση της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην 
οποία υπάγονται, και θα υποστηρίζουν τις Επιτροπές Επιµόρφωσης της Πράξης κατά 
το διάστηµα Οκτώβριος 2006 – Φεβρουάριος 2007. 

4. Κάθε Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Επιµορφωτών διαρκεί συνολικά 350 ώρες. Από 
αυτές, περίπου 150 έως 170 ώρες αφορούν στην απόκτηση γενικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων, ανεξάρτητων από τον κλάδο του εκπαιδευόµενου επιµορφωτή, ενώ οι 
180 έως 200 θα αφορούν σε ειδικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικές µε τον κλάδο του 
εκπαιδευόµενου. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα κατανέµεται σε πέντε πεντάωρες 
εκπαιδευτικές περιόδους ανά εβδοµάδα (συνολικά περίπου 14 εβδοµάδες).  

5. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι επιµορφωτές θα κληθούν να 
συµµετάσχουν σε ενιαία διαδικασία πιστοποίησης για ένταξη στο Μητρώο 
Επιµορφωτών Β’ επιπέδου. Τα µέλη του Μητρώου θα δύνανται να αναλάβουν την 
υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων Β΄ Επιπέδου.  

6. Σε περίπτωση που η εκπαίδευση ενός επιµορφωτή Β΄ επιπέδου λάβει χώρα σε 
Πανεπιστηµιακό Κέντρο Εκπαίδευσης (ΠΑΚΕ) που βρίσκεται σε άλλο τόπο από τον 

http://www.eye-ypepth.gr/
mailto:


τόπο υπηρεσίας του, τα έξοδα διαµονής, διατροφής και µετακίνησης θα καλυφθούν 
από τον προϋπολογισµό της πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και 
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική ∆ιδακτική ∆ιαδικασία», κατηγορία πράξεων 
2.1.1.θ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Τονίζεται ότι σε ό,τι αφορά 
στα έξοδα µετακίνησης, αυτά περιλαµβάνουν τη µετακίνηση από και προς την έδρα 
του ΠΑΚΕ στην αρχή και στο τέλος του προγράµµατος εκπαίδευσης, σύµφωνα µε 
όσα προβλέπονται στο Ν 2685/1999 (ΦΕΚ Α 35/18.2.1999).  

 
Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί έχουν επιλεγεί να παρακολουθήσουν τα 

προγράµµατα εκπαίδευσης επιµορφωτών Β΄ Επιπέδου και συµφωνούν µε τα παραπάνω να 
υπογράψουν και να αποστείλουν ταχυδροµικά στη διεύθυνση: Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 
Προγραµµάτων ΚΠΣ – ΥπΕΠΘ, Ξενοφώντος 15α 10557 Αθήνα, το έντυπο της 
υπεύθυνης δήλωσης εντός σφραγισµένου φακέλου µε την ένδειξη «∆ήλωση Αποδοχής - 
Εκπαίδευση Επιµορφωτών Β΄ Επιπέδου».  
 

Προθεσµία ιδιόχειρης υποβολής του εντύπου στην υπηρεσία ορίζεται η 03/08/06 και 
ώρα 14:00. Σε περίπτωση που ο φάκελος υποβληθεί µε συστηµένη επιστολή θα πρέπει να 
φέρει ηµεροµηνία ταχυδροµικής σφραγίδας όχι µεταγενέστερη της 3ης Αυγούστου 2006.  
 

Ο Γενικός Γραµµατέας του ΥπΕΠΘ 

 

 

Καθ. Ανδρέας Καραµάνος 
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