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                Βαθμός Ασφαλείας: 

             Να διατηρηθεί μέχρι: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ A΄ 

--- 

 

 

                                     

 

       

 

 
          Mαρούσι,     21-10 - 2010 

          Αρ. Πρωτ. Βαθμός προτερ. 

                                          132921/Δ3 
                           

 

Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37  
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 – ΜΑΡΟΥΣΙ   
Ιστοσελίδα: http://www.ypepth.gr  
email: pek@ypepth.gr  
Πληροφορίες: Ι. Διαμαντής  
Τηλέφωνο: 210 - 344 2066  
FAX: 210 - 344 2069  

ΠΡΟΣ: 1. Τους Περιφερειακούς   ∆/ντες             
                 Π.Ε. & ∆.Ε. όλης της χώρας 

             2. ∆ιευθύνσεις Π.Ε. & ∆.Ε. 
                 όλης της χώρας 
 

 ΚΟΙΝ.: 1. Π.Ε.Κ. όλης της χώρας 
             2. Ο.ΕΠ.ΕΚ. 
             

 
 
ΘΕΜΑ: Εισαγωγική Επιµόρφωση εκπαιδευτικών 

                

 
 Ως γνωστόν, κάθε σχολικό έτος πραγµατοποιούνται προγράµµατα Εισαγωγικής 
Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, βάσει 
του Π.∆. 45/1999, µε στόχο να δοθεί στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, αλλά και 
στους προσλαµβανόµενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, η ευκαιρία να 
ανανεώσουν τα επαγγελµατικά τους εφόδια, ούτως ώστε να συµβάλουν µε µεγαλύτερη 
αποτελεσµατικότητα στην αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης. 

 
 Για την καλύτερη δυνατή οργάνωση και υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών 
κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία σας και η συνδροµή σας γενικότερα, στην 
επιµορφωτική διαδικασία. 

  
 Για το σκοπό αυτό, οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντές παρακαλούνται: 

 
1. Να προτείνουν εν ενεργεία Σχολικούς Συµβούλους, όσο το δυνατόν περισσότερους 

κατά ειδικότητα, από τους οποίους τα Συντονιστικά Συµβούλια των ΠΕΚ θα 
επιλέξουν τους συντονιστές των εξακτινωµένων τµηµάτων, µε βάση τα τυπικά και 
ουσιαστικά τους προσόντα. 

2. Να ενηµερώσουν τους Σχολικούς Συµβούλους της Περιφέρειάς τους για την 
υποχρέωση συµµετοχής τους στην επιµορφωτική διαδικασία. 
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3. Να δώσουν σχετικές οδηγίες στους ∆ιευθυντές Σχολείων, για την πραγµατοποίηση 

του Προγράµµατος και ιδιαιτέρως των δειγµατικών διδασκαλιών στη σχολική 
µονάδα ευθύνης τους. 

 
Οι ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
παρακαλούνται: 

 
1. Να ενηµερώσουν όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ότι οφείλουν να 

παρακολουθήσουν όλοι ανεξαιρέτως το Πρόγραµµα της Εισαγωγικής 
Επιµόρφωσης, ακόµα και οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, µεταπτυχιακού 
διπλώµατος ειδίκευσης, πτυχίου ΠΑΤΕΣ και ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ, διότι, βάσει των 
άρθρων 40 & 47 του Ν.3258/2007 (Α΄ 26), η παρακολούθησή του είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την προαγωγή τους. Μέρος του Προγράµµατος οφείλουν επίσης 
να το παρακολουθήσουν και οι προσλαµβανόµενοι ως αναπληρωτές 
εκπαιδευτικοί. 

2. Να δώσουν στους υπόχρεους παρακολούθησης του Προγράµµατος 
εκπαιδευτικούς στοιχεία για το Επιµορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.), στο οποίο 
υπάγονται και στο οποίο θα παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα. 

3. Να διευκολύνουν µε κάθε πρόσφορο τρόπο τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα των 
προσοντούχων εκπαιδευτικών που επελέγησαν από τα Π.Ε.Κ. ως επιµορφωτές.  

4.  Να συνεργαστούν µε τις ∆ιοικήσεις των Π.Ε.Κ. για κάθε ζήτηµα που θα τους 
αναφερθεί και το οποίο σχετίζεται µε τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση του 
Προγράµµατος. 

5. Στους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε µονοθέσια ∆.Σ. ή όπου 
η παρακολούθηση του Προγράµµατος από επιµορφούµενους µπορεί να 
δηµιουργήσει πρόβληµα, οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης καλούνται να δώσουν την 
προσφορότερη λύση ώστε, χωρίς να παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία των 
σχολείων, να συµµετάσχουν οι εκπαιδευτικοί στην επιµόρφωση, η οποία θεωρείται 
υποχρεωτική. 
 
 
 
                                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
                                                                                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪ∆ΗΣ   
 
 

Εσωτερική διανοµή 
1. Γραφείο κας. Υπουργού 
2. Γραφείο κου Γενικού Γραµµατέα 
3. ∆ιεύθυνση Π.Ε.Κ. 

 
 


