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ΠΡΟΣ : 
Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Σχολικούς Συμβούλους Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (μέσω ΠΔΕ) 
ΚΕΔΔΥ της χώρας (μέσω ΠΔΕ) 

 
ΚΟΙΝ : 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
 

 

ΘΕΜΑ: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» 

Εν όψει της πραγματοποίησης επιμόρφωσης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) α) των 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών, χωρίς εξειδίκευση στην ΕΑΕ,  που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της Πράξης 
«Πρόγραμμα  εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες» και β) των μόνιμων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε δομές ΕΑΕ χωρίς εξειδίκευση, σας 
ενημερώνουμε πως η εν λόγω επιμόρφωση σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και 
να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Μαρτίου 2017.   

Την ευθύνη και το συντονισμό της επιμόρφωσης θα έχει το Ι.Ε.Π. και στην υλοποίησή της θα συμμετάσχουν 
οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΕΑΕ και στελέχη των ΚΕΔΔΥ. Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί σε επίπεδο νομού και θα 
αξιοποιηθεί υλικό από προηγούμενες επιμορφώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως θα 
λάβετε σχετική ειδοποίηση από το Ι.Ε.Π. για την υλοποίηση ενημερωτικής συνάντησης  συνεργασίας μέσω 
τηλεδιάσκεψης προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα οργάνωσης και διεξαγωγής της επιμόρφωσης. 

Καλούνται οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως α) αποστείλουν, έως την 
Παρασκευή 3/3/2017, στα οικεία ΚΕΔΔΥ τον επισυναπτόμενο πίνακα με τα στοιχεία των μόνιμων εκπαιδευτικών 
χωρίς κατάρτιση ή εξειδίκευση στην ΕΑΕ, που υπάγονται στην περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.3699/2008 (Α’ 
199), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 48, του Ν.4415/2016 (Α’ 159), προκειμένου να 
οργανωθεί έγκαιρα η επιμόρφωση και β) ενημερώσουν έγκαιρα τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς που 
θα λάβουν μέρος στην επιμόρφωση, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.  

Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής της επιμόρφωσης θα οριστούν από τα οικεία ΚΕΔΔΥ και θα 
ακολουθήσει σχετική ενημέρωση. Η συμμετοχή στην επιμόρφωση των μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, 
οι οποίοι εργάζονται σε θέσεις ΕΑΕ χωρίς την απαιτούμενη εξειδίκευση, είναι υποχρεωτική. 
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