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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  19501 (1)
 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαί−

δευσης σχολικού έτους 2011− 2012 στο πλαίσιο των 
Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτε−
ραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
1.1. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρ−

μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμ−
ματική περίοδο 2007 − 2013» (ΦΕΚ 267 Α), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α). «Διαχείριση, παρακολούθη−
ση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και 
άλλες διατάξεις».

1.2. Του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ειδική Υπη−
ρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Παι−
δείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ) 
και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 
(ΦΕΚ 152 Α) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών 

Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 
περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκ−
παιδευτικών Δράσεων, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
12 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α).

1.3. Τoυ άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α) «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση τα Κυ−
βερνητικά όργανα».

1.4. Των άρθρων 28 και 29 περί επιμόρφωσης εκπαι−
δευτικών του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α), του άρθρου 12 
του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α) 

1.5. Του Π.Δ. 250/1992 (ΦΕΚ 138 Α) όπως τροποποιήθηκε 
με τα Π.Δ. 101/1994 (ΦΕΚ 78 Α), 145/1997 (ΦΕΚ 127 Α) και 
45/1999 (ΦΕΚ 46 Α).

1.6. Του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243 Α).

1.7. Του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α) «Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευ−
τικές ανάγκες»και κάθε τροποποίηση αυτού.

1.8. Του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α) «Ανά−
πτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» και 
κάθε τροποποίηση αυτού.

1.9. Του άρθρου 17 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α) «Εθνικό 
σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και άλλες διατάξεις».

1.10. Του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α) «Προστασία της εθνι−
κής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της δημοσιονομικής κρίσης».

1.11. Του άρθρου 56 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α) «Θε−
σμικό πλαίσιο των πρότυπων Πειραματικών σχολείων, 
ίδρυση Ινστιτούτου εκπαιδευτικής πολιτικής, οργάνωση 
του Ινστιτούτου τεχνολογίας υπολογιστών και εκδόσε−
ων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

1.12. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις.

2. Τις Αποφάσεις:
2.1 Με αριθμό 20087/2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2665 Β) σχετικά 

με την «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 
Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την 11726/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2126 Β).

3. Το με αρ. πρωτ. 33/05−01−2009 έγγραφο της Ειδι−
κής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» του Υπ.ΠΔΒΜΘ περί επιβεβαίωσης 
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διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων ΕΣΠΑ κατά τη με−
ταβατική περίοδο.

4. Τις υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠEΔΒΜ 11652/10−8−10, ΕΥΔ/
ΕΠEΔΒΜ 11654/10−8−10 και 11653/10−8−10 Αποφάσεις 
ένταξης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκ−
παιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με ανα−
πηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους ΑΠ 
1, 2 και 3 αντίστοιχα του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση».

5. Τα Τεχνικά Δελτία Έργου των Πράξεων «Πρόγραμμα 
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη 
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες» στους ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση».

6. Την 26/2010 πράξη του Συντονιστικού Συμβουλίου 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με την οποία γνωμοδό−
τησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το πρόγραμμα της 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

7. Την ανάγκη καθορισμού του πλαισίου για την πραγμα−
τοποίηση ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος(αρχική 
επιμόρφωση Α’ και Β’ φάση) στο πλαίσιο των «Πρόγραμ−
μα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για έντα−
ξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες» στους ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και 
Διά Βίου Μάθηση», αποφασΊζουμε:

Άρθρο 1
Στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος και

εμπλεκόμενοι φορείς

1. Στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η 
επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού που έχει 
προσληφθεί για την υλοποίηση του προγράμματος της 
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για έντα−
ξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες (παράλληλη στήριξη κ.ά.) σε πρώτη (Α) φάση 
γενική επιμόρφωση σε θέματα που θεωρούνται βασικά 
και απαραίτητα για την εφαρμογή του προγράμματος 
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την έντα−
ξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και σε δεύτερη (Β) φάση στη συστηματική εκ−
παίδευση και κατάρτιση των επιμορφούμενων για την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

2. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα της Α’ και Β’ φάσης 
θα πραγματοποιηθεί το σχολικό έτος 2011−2012 στις 
έδρες των Π.Ε.Κ. και στα εξακτινωμένα τμήματα του 
Π.Ε.Κ. Πειραιά σε Σύρο και Ρόδο.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο επιμορφωτικού προγράμματος

1. Οι θεματικές ενότητες για το επιμορφωτικό πρό−
γραμμα της πρώτης (Α’) και της δεύτερης (Β’) φάσης 
είναι οι ακόλουθες:
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Άρθρο 3
Διάρκεια − Υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος

1. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα της πρώτης (Α) και 
δεύτερης (Β) φάσης θα είναι διάρκειας δύο εβδομάδων 
και εβδομήντα (70) διδακτικών ωρών. 

2. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των επιμορ−
φωτικών προγραμμάτων θα ορισθούν από την ΕΥΕ Εκ−
παιδευτικών Δράσεων σε συνεργασία με την Διεύθυνση 
Ειδικής Αγωγής και τα κατά τόπους ΠΕΚ.  

3. Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στα ακόλουθα 
Π.Ε.Κ.:
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Άρθρο 4
Προϋποθέσεις συμμετοχής επιμορφούμενων

1. Υποχρέωση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρό−
γραμμα έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί 
στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης 
εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με ανα−

πηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους ΑΠ 1, 
2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

2. Ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών που θα 
συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα για το 
2011 − 2012 ανέρχεται ενδεικτικά σε 838 και κατανέμε−
ται στα Π.Ε.Κ. και τα εξακτινωμένα τμήματα των Π.Ε.Κ. 
ενδεικτικά σε 35 τμήματα, ως ακολούθως:
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 739 99 35
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Ο ανωτέρω αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
και τμημάτων μπορεί να αυξομειώνεται σύμφωνα με 
τις προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν το σχολικό 
έτος 2011 − 2012.

3. Οι επιμορφούμενοι θα παρακολουθήσουν το επι−
μορφωτικό πρόγραμμα στο Π.Ε.Κ. αρμοδιότητας της 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του νομού στον οποίο έχουν 
τοποθετηθεί. 

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις και διαδικασία επιλογής επιμορφωτών

1. Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα της πρώτης (Α) και 
δεύτερης (Β) φάσης θα διδάξουν δημόσιοι λειτουργοί 
και υπάλληλοι καθώς και ιδιώτες που διαθέτουν τα απαι−
τούμενα επιστημονικά και διδακτικά προσόντα οι οποίοι 
θα ενταχθούν σε Μητρώο Επιμορφωτών σύμφωνα με 
αρ. πρωτ. 23890/Γ6/28−2−2011 Απόφαση Έγκρισης της 
Υφυπουργού του ΥΠΔΒΜΘ περί «Έγκρισης δημοσίευσης 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο 
μητρώο επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρό−
γραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για 
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτι−
κές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) 1, 2, 
3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» και της με όμοιο αρ. πρωτ. συ−
νημμένης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
ένταξη στο Μητρώο επιμορφωτών των Πράξεων «Πρό−
γραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για 
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτι−
κές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) 1, 2, 
3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 3966/2011 
δύνανται να διδάξουν με ωριαία αντιμισθία:

α) Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) των 
Α.Ε.Ι., Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι., Σύμβουλοι 
και  Πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και συναφών ειδικο−
τήτων. 

β) Ειδικοί επιστήμονες, Σχολικοί Σύμβουλοι και εκπαι−
δευτικοί με αυξημένα προσόντα 

γ) Συνταξιούχοι Καθηγητές Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, 
Σύμβουλοι ή Πάρεδροι του Π.Ι., Ειδικοί επιστήμονες, 
Σχολικοί Σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί με αυξημένα 
προσόντα.

δ) Ιδιώτες απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Προϋπόθεση ένταξης, όπως ορίστηκαν στην 23890/

Γ6/28−2−2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
των ενδιαφερομένων στο Μητρώο Επιμορφωτών είναι 
οι σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πτυχίο ΑΕΙ ή 
ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής) 
και ένας επιπλέον τίτλος στην Ειδική Αγωγή και Εκ−
παίδευση (ΕΑΕ) (Β’ Πτυχίο Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./ή ισότιμο 
και αντίστοιχο της αλλοδαπής ή Πτυχίο Διδασκαλείου 
ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Διδακτορικό 
Δίπλωμα).  

Σε περίπτωση επιπλέον τίτλων στην Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση (ΕΑΕ) αυτοί μοριοδοτούνται σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα.

Κριτήρια για την αξιολόγηση του κάθε Επιμορφωτή, 
όπως ορίστηκαν στην 23890/Γ6/28−2−2011 πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποτελούν:

α) Επιπλέον Τίτλοι σπουδών συναφείς με την Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και συναφών ειδικοτήτων

β) Πρόσθετα  προσόντα (Ξένες Γλώσσες, Επιμόρφωση 
στις Τ.Π.Ε.)

γ) Εμπειρία ως επιμορφωτής (σε διδακτικές ώρες)
δ) Διδακτική εμπειρία 
ε) Συγγραφικό και επιστημονικό έργο συναφές με την 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)
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(Σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού, για τα παραπάνω 
προσόντα είναι απαραίτητη η αναγνώριση ισοτιμίας και 
αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.)

2. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια της πρώτης (Α) και 
δεύτερης (Β) φάσης  για τη σχολική χρονιά 2011−12 θα 
υλοποιηθούν έως 30/6/ 2012. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής 
του προγράμματος επιμόρφωσης ορίζονται μετά από 
συνεργασία κάθε ΠΕΚ με την ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δρά−
σεων και την Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΔΒΜΘ.

Άρθρο 6
Μετακινήσεις – Ημερήσια Αποζημίωση

1. Στους Επιμορφωτές οι οποίοι μετακινούνται από 
την οργανική τους θέση ή τον τόπο που υπηρετούν, 
ή τη μόνιμη διαμονή τους (εφόσον πρόκειται για ιδιώ−
τες) εκτός έδρας, για τις ανάγκες του Προγράμματος 
στην έδρα του Π.Ε.Κ. ή σε άλλες πόλεις της περιοχής 
ευθύνης του Π.Ε.Κ., καταβάλλονται, πέραν της ωριαίας 
αποζημίωσης και τα κατά νόμο έξοδα μετακίνησης και 
διανυκτέρευσης, και ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Στους Επιμορφούμενους Εκπαιδευτικούς που με−
τακινούνται εκτός έδρας από την οργανική τους θέση 
ή τον τόπο που υπηρετούν για τις ανάγκες του Προ−
γράμματος, στην έδρα του Π.Ε.Κ. ή σε άλλες πόλεις 
της περιοχής ευθύνης του Π.Ε.Κ., καταβάλλονται τα 
κατά νόμο έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης και 
ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 7
Ολοκλήρωση επιμορφωτικού προγράμματος

1. Η παρακολούθηση των επιμορφούμενων της πρώτης 
(Α) και δεύτερης (Β) φάσης θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε 
εάν δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες απουσίες  ενώ οι 
δικαιολογημένες δεν θα δύναται να υπερβαίνουν τις 
επτά (7) διδακτικές ώρες. 

2. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης θα διανεμη−
θούν ερωτηματολόγια για τους επιμορφούμενους τα 
οποία αφού συμπληρωθούν θα συλλεχθούν ώστε να 
πραγματοποιηθεί η αποτίμηση του επιμορφωτικού προ−
γράμματος. 
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3. Οι επιμορφούμενοι που θα ολοκληρώσουν το επιμορ−
φωτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανω−
τέρω παρ. 1, θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης. 

4.Οι εκπαιδευτικοί για το χρονικό διάστημα που επι−
μορφώνονται απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους 
καθήκοντα στις σχολικές τους μονάδες ενώ καταβάλ−
λονται κανονικά οι αποδοχές τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 29 Δεκεμβρίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(2)

    Στην υπ’ αριθμ. 18303/112026 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στε−
ρεάς Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2316/τ.Β’/17.10.2011, γίνονται οι εξής διορθώσεις:

Στη σελίδα 32043 από το εσφαλμένο:

ΤΕ Οικονομικού − Λογιστικού 1 1

Στο ορθό: 

ΤΕ Οικονομικού − Λογιστικού 1 1

Στη σελίδα 32044 από το εσφαλμένο:

Π.Ε. Ιατρός Εργασίας 1 1

Υ.Ε. Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων 5 5

Στο ορθό: 

Π.Ε. Ιατρός Εργασίας 1 1

Υ.Ε. Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων 5 5

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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