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ΘΕΜΑ: Ενημζρωςη των Ομάδων Εργαςίασ Επιμόρφωςησ Γ’ Φάςησ και διαρκοφσ 

Τποςτήριξησ των εκπαιδευτικών ςτο πλαίςιο των Πράξεων «Πρόγραμμα 

εξειδικευμζνησ εκπαιδευτικήσ υποςτήριξησ για ζνταξη μαθητών με αναπηρία ή/και 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ»  των Αξόνων Προτεραιότητασ 1, 2 και 3 του Ε.Π. 

«Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη του ΕΠΑ 

ασ γνωρίηουμε ότι οι Ομάδεσ Εργαςίασ Επιμόρφωςθσ Γ’ φάςθσ και διαρκοφσ Τποςτιριξθσ των 
εκπαιδευτικϊν ςτο πλαίςιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ 
για ζνταξθ μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ»  του Ε.Π. «Εκπαίδευςθ και 
Δια Βίου Μάκθςθ του ΕΠΑ ςυγκροτικθκαν με τθν υπ’αρ. πρωτ. 2080/16-2-2011 (ΦΕΚ 67ΤΟΔΔ/17-
3-2011) Τπουργικι Απόφαςθ. Ζργο των Ομάδων Εργαςίασ είναι θ τακτικι επίςκεψθ ςχολείων τθσ 
περιοχισ ευκφνθσ τουσ, προκειμζνου να ςυνεργάηονται με τουσ εκπαιδευτικοφσ και να τουσ 
υποςτθρίηουν ςε τυχόν προβλιματα που αντιμετωπίηουν (βλζπε ςυνθμμζνο υπόδειγμα εντφπου 
επιςκζψεων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ςτο πλαίςιο τθσ Γ’ φάςθσ επιμόρφωςθσ και υποςτιριξθσ 
εκπαιδευτικϊν. 

 Μια (1) φορά το μήνα, για μία (1) ημζρα, για τουλάχιςτον πζντε (5) ώρεσ τα μζλθ των Ομάδων 
Εργαςίασ κα παρευρίςκονται μαηί με τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ 
υποςτιριξθσ ςε πρόγραμμα επιμόρφωςθσ όπου κα ςυηθτοφνται τα εξειδικευμζνα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που εφαρμόηονται ςτουσ μακθτζσ με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 
ςτα ςχολεία και κζματα τα οποία κα επιλζγονται φςτερα από ςυνεργαςία και ςυηιτθςθ με τουσ 
εκπαιδευτικοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ (βλζπε ςυνθμμζνο υπόδειγμα 
παρουςιολογίου διεξαγωγισ ςεμιναρίων Γ’ φάςθσ)). Οι εκπαιδευτικοί που θα ςυμμετζχουν ςτο 
πρόγραμμα επιμόρφωςησ θεωρείται ότι θα βρίςκονται ςε διατεταγμζνη υπηρεςία και η απουςία 
τουσ από τη ςχολική μονάδα για μία (1) ημζρα το μήνα θεωρείται δικαιολογημζνη με 
υπηρεςιακή άδεια. Η ανωτζρω διαδικαςία αποτελεί τθν Γ΄ φάςη επιμόρφωςθσ και υποςτιριξθσ 
των εκπαιδευτικϊν όπωσ προβλζπεται ςτο εγκεκριμζνο Σεχνικό Δελτίο Ζργου. Σα μζλθ των Ομάδων  
Εργαςίασ κα επικοινωνοφν με τουσ Δ/ντεσ Πρωτ/κμιασ και Δευτ/κμιασ Εκπ/ςθσ ϊςτε να ορίηουν 
θμερομθνία διεξαγωγισ τθσ επιμόρφωςθσ. Κατά τισ θμζρεσ που κα πραγματοποιείται το 
πρόγραμμα επιμόρφωςθσ παρακαλοφνται οι Δ/ντεσ των Δ/νςεων Εκπ/ςθσ, οι Προϊςτάμενοι 
Γραφείων και οι Δ/ντεσ των ςχολικϊν μονάδων να διευκολφνουν τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν 
παρακολοφκθςθ του.  

Η διεξαγωγι του προγράμματοσ επιμόρφωςθσ κα πραγματοποιείται ανά ομάδα Διευκφνςεων 
Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ όπωσ ορίηεται ςτθν προαναφερκείςα Τπουργικι Απόφαςθ 
ςυγκρότθςθσ ςε χϊρουσ που κα επιλεγοφν από τισ Ομάδεσ Εργαςίασ Επιμόρφωςθσ Γ’ Φάςθσ και 
διαρκοφσ Τποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν. ε περιπτϊςεισ που ο αρικμόσ των επιμορφοφμενων ςε 
μία Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ είναι μικρόσ δφνανται οι επιμορφοφμενοι να μετακινθκοφν, κατά τθν 
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κρίςθ τθσ εκάςτοτε Ομάδασ ςε όμορουσ νομοφσ. Για τθν υποβοικθςθ υλοποίθςθσ των 
προγραμμάτων επιμόρφωςθσ τθσ τρίτθσ φάςθσ ο Πρόεδροσ τθσ κάκε Ομάδασ διαμζςου του 
γραμματζα κα ενθμερϊνει τουσ επιμορφοφμενουσ, τουσ Δ/ντεσ των ςχολικϊν μονάδων, τουσ 
Προϊςταμζνουσ  Γραφείων και τουσ Δ/ντεσ των ςχολικϊν μονάδων. Οι ανωτζρω κα ενθμερϊνονται 
και γραπτϊσ για τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγισ του προγράμματοσ ενϊ ο γραμματζασ κα 
παραβρίςκεται ςτο χϊρο που κα διεξάγεται κάκε επιμορφωτικό πρόγραμμα. Επίςθσ κα 
ςυνεργάηεται με τθν Ομάδα υποςτιριξθσ του προγράμματοσ που κα λειτουργεί κεντρικά για τθν 
υποςτιριξθ υλοποίθςθσ των δράςεων επιμόρφωςθσ των Πράξεων.  

Σα μζλθ των Ομάδων Εργαςίασ Επιμόρφωςθσ Γ’ φάςθσ και διαρκοφσ Τποςτιριξθσ των 
εκπαιδευτικϊν και οι εκπαιδευτικοί κα:  

 κάνουν καταγραφι του προφίλ αλλά και των αναγκϊν και δυνατοτιτων του ςχολικοφ 
πλαιςίου,  

 αναπτφξουν θμερολόγια (ςχζδια δράςθσ) τα οποία κα ςυμπλθρϊνονται κακϊσ και ςχζδια 
εξατομικευμζνου προγράμματοσ και ειδικζσ κλείδεσ παρατιρθςθσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ 
εφαρμογισ των πρακτικϊν του Προγράμματοσ. 

 

Δφο (2) φορζσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2010-2011 τα μζλθ των Ομάδων Εργαςίασ 
Επιμόρφωςθσ Γ’ φάςθσ και διαρκοφσ Τποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν κα ςυναντθκοφν κεντρικά 
μαηί με τθν Ομάδα παιδαγωγικισ και επιςτθμονικισ τεκμθρίωςθσ για ενθμζρωςθ, 
ανατροφοδότθςθ, επίλυςθ προβλθμάτων κ.λπ. ςχετικά με τθν ομαλι υλοποίθςθ του 
προγράμματοσ. 

Η Γ’ φάςη επιμόρφωςθσ και υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν για το ςχολικό ζτοσ 2010-2011 κα 
ξεκινιςει πριν τθν αρχικι επιμόρφωςθ τθσ Α’ και Βϋ φάςθσ λόγω αντικειμενικϊν δυςκολιϊν οι 
οποίεσ κακυςτζρθςαν τθν ζναρξθ αυτϊν των φάςεων. Για τθν υλοποίθςθ τθσ Α’ και Β’ φάςθσ 
επιμόρφωςθσ κα υπάρξει ενθμζρωςθ ςε μεταγενζςτερο χρόνο.  

Παράλλθλα με τθν Γ’ φάςθ επιμόρφωςθσ και τθ διαρκι Τποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν κα 
διεξάγεται και η Δ’ φάςη του προγράμματοσ που αφορά ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ. Η διαδικαςία 
αυτι ςυμπεριλαμβάνει τθ ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίων που κα ζχουν ςυνταχκεί από τθν Ομάδα 
παιδαγωγικισ και επιςτθμονικισ τεκμθρίωςθσ. Η αξιολόγθςθ εμπεριζχει  τρεισ άξονεσ:  

 Αξιολόγθςθ πάνω ςτισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που απζκτθςε ο επιμορφοφμενοσ.  

 Αξιολόγθςθ των επιμορφωτϊν του προγράμματοσ. Η αξιολόγθςθ των επιμορφωτϊν κα γίνει 
από  τουσ επιμορφοφμενουσ με βάςθ αντικειμενικά (μετριςιμα) κριτιρια. Επίςθσ, κα 
γίνεται από τουσ ίδιουσ τουσ οργανωτζσ με τθ μορφι απολογιςμοφ του ζργου που 
διοργάνωςαν.  

 Αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που χρθςιμοποιικθκε.  

 Αξιολόγθςθ του προγράμματοσ. Η αξιολόγθςθ του προγράμματοσ κα γίνει από όλουσ τουσ 
εμπλεκόμενουσ. 

Σα ερωτθματολόγια κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν από τα μζλθ των Ομάδων Εργαςίασ για τθν 
επιμόρφωςθ Γ’ Φάςθσ και τθ διαρκι Τποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν κακϊσ και από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ που εργάηονται ςτο Πρόγραμμα (βλζπε ςυνθμμζνα ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ) 
και να  αποςταλοφν ςτθν Ε.Τ.Ε. Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (βλζπε ενότθτα 3) ϊςτε να λθφκοφν υπόψθ 
ςτθν εςωτερικι αξιολόγθςθ των Πράξεων.  

Επίςθσ προβλζπεται θ εξωτερικι αξιολόγθςθ των Πράξεων θ οποία κα πραγματοποιθκεί από 
Ανάδοχο που κα προκφψει μετά από διαδικαςία διαγωνιςμοφ.  

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ Γ’ ΦΑΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΟΤ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΟΤΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

Για τθ μετακίνθςθ και τθν θμεριςια αποηθμίωςθ των ςυμμετεχόντων εφαρμόηονται οι διατάξεισ 
του Νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35Α) άρκρα 1-9 και 12 όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τον νόμο 3833/2010 
άρκρο 9 (ΦΕΚ40Α). 
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ασ επιςθμαίνουμε ότι  ςφμφωνα με το Ν. 2685/1999 όπωσ τροποποιικθκε με τον 3833/2010 
διανυκτζρευςθ επιτρζπεται όταν θ απόςταςθ από τθν ζδρα του υπαλλιλου είναι μεγαλφτερθ από 
εκατόν εξιντα (160) km εφόςον κινείται με ιδιόκτθτο αυτοκίνθτο και μεγαλφτερθ από εκατόν είκοςι 
(120) km όταν κινείται με ςυγκοινωνιακά μζςα  και για μετακινιςεισ ςτθ νθςιωτικι Ελλάδα ςε 
απόςταςθ μεγαλφτερθ από είκοςι (20) ναυτικά μίλια. 

Σα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν εκκακάριςθ των δαπανϊν μετακίνθςθσ που πρζπει να 
αποςτείλει ο κάκε μετακινοφμενοσ μετά  από τθν μετακίνθςι του είναι τα κάτωκι:  

 Κατάςταςθ οδοιπορικϊν εξόδων ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον μετακινοφμενο 
(επιςυνάπτεται) 

 Εντολι ι απόφαςθ μετακίνθςθσ (από το αρμόδιο όργανο) θ οποία πρζπει να εκδίδεται πριν από 
τθν θμερομθνία αναχϊρθςθσ του μετακινοφμενου και ςτθν οποία κα αναγράφονται τα εξισ: 

α. Σο ονοματεπϊνυμο και θ ιδιότθτα του υπαλλιλου (κλάδοσ , βακμόσ, ειδικότθτα) 

β. Η ζδρα του 

γ. Ο τόποσ μετάβαςισ του 

δ. Η ςυγκεκριμζνθ αιτία μετακίνθςθσ με ςυνοπτικι περιγραφι των εργαςιϊν που κα 
εκτελεςτοφν 

ε. Σο μζςο μετακίνθςθσ 

η. Η δαπάνθ κα καλυφκεί από τον Ειδικό Λογαριαςμό και κα βαρφνει τον Προχπολογιςμό τθσ  
Πράξθσ «Πρόγραμμα εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για ζνταξθ μακθτϊν με 
αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» του Άξονα Προτεραιότθτασ 1, 2 και 3 
(ςυμπληρώνεται ο Άξονασ Προτεραιότητασ που αντιςτοιχεί ο νομόσ προζλευςησ του 
μετακινοφμενου). 

θ. Ο αρικμόσ των θμερϊν που κα παραμείνει εκτόσ ζδρασ 

κ. Ημερομθνία αναχϊρθςθσ / θμερομθνία επιςτροφισ 

 Πρωτότυπα ειςιτιρια ι θλεκτρονικά του μζςου μετακίνθςθσ 

 Απόδειξθ είςπραξθσ ειςιτθρίων  

 Κάρτεσ επιβίβαςθσ (ςτθ μετακίνθςθ με αεροπλάνο)  

 Αποδείξεισ διοδίων (υποχρεωτικά για διαδρομζσ με ςτακμοφσ διοδίων)  

 Βεβαίωςθ χιλιομετρικισ απόςταςθσ 

 Απόδειξθ παροχισ υπθρεςιϊν από το ξενοδοχείο ή Τπεφκυνθ Διλωςθ για διανυκτζρευςθ ςε 
φιλικό ςπίτι, όπου κα αναφζρονται τα ςτοιχεία του ιδιοκτιτθ και θ διεφκυνςθ τθσ κατοικίασ 
(επιςυνάπτεται υπόδειγμα Τπεφκυνθσ Διλωςθσ). 

 

Η εξόφλθςθ από τον Ειδικό Λογαριαςμό, κα γίνεται με κατάκεςθ ςτο λογαριαςμό του δικαιοφχου 
ςτθν  Σράπεηα, ο οποίοσ κα πρζπει να ζχει δθλωκεί ςτθν κατάςταςθ οδοιπορικϊν εξόδων. 

 

2. ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ Γ΄ ΦΑΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΟΤ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

Οι ςυνεδριάςεισ των Ομάδων Εργαςίασ για τθν επιμόρφωςθ Γϋ Φάςθσ και τθ διαρκι Τποςτιριξθ  
εκπαιδευτικϊν (μζχρι τζςςερισ ςυνεδριάςεισ το μινα) κα πραγματοποιοφνται εκτόσ ωραρίου 
εργαςίασ και ςε χρόνο που δεν καλφπτεται από υπερωριακι αποηθμίωςθ. τισ ςυνεδριάςεισ των 
Ομάδων Εργαςίασ ςυηθτοφνται αναλυτικά κζματα που αναλαμβάνουν να καλφψουν τα μζλθ τθσ 
Ομάδασ Εργαςίασ και ςχεδιάηονται τρόποι παρζμβαςθσ. Επίςθσ ςυηθτοφνται τα αποτελζςματα των 
επιςκζψεων των εκπαιδευτικϊν και των ςεμιναρίων τθσ Γ’ φάςθσ και ςχεδιάηονται οι επόμενεσ 
δραςτθριότθτεσ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ ωσ προσ τα κζματα αυτά.  

Σα πρακτικά των ςυνεδριάςεων μονογράφονται ςε κάκε ςελίδα από τον Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ 
Ομάδασ Εργαςίασ εκτόσ από τθν τελευταία ςελίδα θ οποία ζχει τισ υπογραφζσ και τα 
ονοματεπϊνυμα του Προζδρου και των μελϊν τθσ Ομάδασ Εργαςίασ. Σα πρακτικά αποςτζλλονται 
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κάκε μινα ςε δφο (2) πρωτότυπα αντίγραφα ςτθν Ε.Τ.Ε. Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (βλζπε ενότθτα 3) 
ενϊ ζνα πρωτότυπο αντίγραφο παραμζνει ςτθν ζδρα του Προζδρου τθσ κάκε Ομάδασ εργαςίασ.  
 

3. ΑΠΟΣΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΩΝ, ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΤΙΟΛΟΓΙΩΝ, ΕΝΣΤΠΩΝ 
ΕΠΙΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗΝ Ε.ΤΕ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 
ΔΡΑΕΩΝ 

την ταχυδρομική διεφθυνςη: 

Τπ.Παιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. 

Ειδικι Τπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων  

Μονάδα Β3 

Ανδρζα Παπανδρζου 37 

151 80 Ακινα 

Τπόψθ κασ Μ. Ηλιάκθ 

θα αποςτζλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. τα δικαιολογθτικά μετακινιςεων: 

    α) των Ομάδων Εργαςίασ Επιμόρφωςθσ Γ’ φάςθσ και διαρκοφσ υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν  

    β) των επιμορφοφμενων εκπαιδευτικϊν  

2. τα πρακτικά των Ομάδων Εργαςίασ Επιμόρφωςθσ Γ’ φάςθσ και διαρκοφσ υποςτιριξθσ των 
εκπαιδευτικϊν (δφο (2) πρωτότυπα αντίγραφα) 

3. τα ςυμπλθρωμζνα παρουςιολόγια διεξαγωγισ ςεμιναρίων Γ’ φάςθσ  

4. τα ςυμπλθρωμζνα ζντυπα επιςκζψεων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ςτο πλαίςιο τθσ Γ’ φάςθσ 
επιμόρφωςθσ και υποςτιριξθσ εκπαιδευτικϊν 

5. τα ερωτθματολόγια εςωτερικισ αξιολόγθςθσ 
 

5. ΟΜΑΔΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Για τθν υποςτιριξθ τθσ Γϋ φάςθσ ζχει ςυγκροτθκεί Ομάδα Τποςτιριξθσ του Προγράμματοσ θ οποία 
κα ζχει ςυνεργαςία με τισ Ομάδεσ Επιμόρφωςθσ Γϋ Φάςθσ και διαρκοφσ Τποςτιριξθσ εκπαιδευτικϊν 
για: 

 τθν ςυγκζντρωςθ ωρϊν επιμορφωτϊν και επιμορφοφμενων ανά Ομάδα, 

 τθ ςφνταξθ βεβαιϊςεων παρακολοφκθςθσ επιμόρφωςθσ ανά Ομάδα, 

 τθν υποβοικθςθ ςτον ζλεγχο των παραςτατικϊν δαπανϊν μετακίνθςθσ και διανυκτζρευςθσ και 

 τθ ςυγκζντρωςθ πρακτικϊν και ερωτθματολογίων από κάκε Ομάδα.   

Για  περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν επιμόρφωςθ Γ’ φάςθσ και τθ διαρκι υποςτιριξθ των 
εκπαιδευτικϊν μπορείτε να απευκφνεςτε  ςτθν Ομάδα υποςτιριξθσ του Προγράμματοσ τθλεφωνικά 
ςτο τθλζφωνο 210-3443947 ι θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
eey_support@minedu.gov.gr. 

 

 
 

 

  

  
 
 

 

 
 
 
 
 

Ο Προϊςτάμενοσ τησ ΕΤΕ  
Εκπαιδευτικών Δράςεων  

 
 
 

Θεόδωροσ Κομνηνόσ 
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υνημμζνα: 
1. Πίνακασ αποδεκτϊν 
2. Τπόδειγμα παρουςιολογίου διεξαγωγισ ςεμιναρίων Γ’ φάςθσ 
3. Τπόδειγμα εντφπου επιςκζψεων ςχολικϊν μονάδων ςτο πλαίςιο τθσ Γ’ φάςθσ επιμόρφωςθσ 
4. Τπόδειγμα ερωτθματολογίου για τουσ χολικοφσ υμβοφλουσ Ειδικισ Αγωγισ και τα ςτελζχθ των ΚΕΔΔΤ 
5. Τπόδειγμα ερωτθματολογίου για τουσ εκπαιδευτικοφσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ  
6. Τπόδειγμα κατάςταςθσ οδοιπορικϊν εξόδων 
 
Εςωτερική Διανομή: 
1. Γρ. Γενικοφ Γραμματζα 
2. Γρ. Προϊςτ. ΕΤΕ ΕΔ 
3. Μονάδεσ Β3 
4. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ 
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