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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα 
αθνινπζνύλ ηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκόξθσζεο (ΠΑΚΔ) ζην έξγν ηνπο 
πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ ζην πιαίζην ησλ Πξάμεσλ κε 
γεληθό ηίηιν «Δπηκόξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη 
Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε», πνπ είλαη εληαγκέλεο ζηνπο 
άμνλεο 1, 2 θαη 3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα 
Βίνπ Μάζεζε» ηνπ ΔΠΑ (2007-2013) θαη νη νπνίεο πινπνηνύληαη κε ηε 
ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν) 
θαη ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, πξνθεηκέλνπ:  

 αθ’ ελόο, λα επηηεπρζεί ε θαιύηεξε νξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
πξνγξακκάησλ,  

 αθ’ εηέξνπ, λα δηεπθνιπλζεί ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, θαζώο θαη ε ζπγθέληξσζε θαη δηαρείξηζε ησλ 
επηκέξνπο ζηνηρείσλ από ηελ εθηέιεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο, ηα νπνία 
είλαη απαξαίηεηα λα πξνζθνκίδνπλ ζε απηή. 

Οη δηαδηθαζίεο αθνξνύλ ζε Οξγαλσηηθά ζέκαηα ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ζε 
Γηαρεηξηζηηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

ηo θεθάιαην 5 πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 
αθνινπζνύληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα θαη επηκέξνπο δξάζεηο ηνπ έξγνπ, ελώ 
ζην θεθάιαην 6 ηνπ παξόληνο πεξηέρνληαη ηα δηάθνξα έληππα πνπ πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηέο, γηα ιόγνπο θαιύηεξεο νξγάλσζεο, νκνηνγέλεηαο 
παξνπζίαζεο θαη παξάδνζεο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ησλ δεηνπκέλσλ 
ζηνηρείσλ.  

Τπελζπκίδεηαη όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ αλαθεξνκέλσλ εξγαζηώλ έρεη 
απηνκαηνπνηεζεί θαη πινπνηείηαη κέζσ «Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο» (MIS) ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

http://b-epipedo2.cti.gr   

 
 

http://b-epipedo2.cti.gr/
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1. Διζαγωγή – Γενικό Πλαίζιο 
 

Οη Πξάμεηο κε γεληθό ηίηιν «Δπηκόξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ 
Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε», πνπ είλαη 
εληαγκέλεο ζηνπο άμνλεο 1, 2 θαη 3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 
«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ ΔΠΑ (2007-2013), αλαθέξνληαη δε 
αθνινύζσο σο «ε Πξάμε» θαη πινπνηνύληαη κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν) θαη ηνπ Διιεληθνύ 
Γεκνζίνπ από ζύκπξαμε θνξέσλ κε Σειηθό Γηθαηνύρν ηνλ Οξγαληζκό 
Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ (Ο.ΔΠ.ΔΚ.) θαη ζπλδηθαηνύρνπο - 
ζπκπξάηηνληεο επηζηεκνληθνύο θνξείο ην Δξεπλεηηθό Αθαδεκατθό Ιλζηηηνύην 
Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ (Δ.Α. ΙΣΤ) θαη ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην (ΠΙ), 
πεξηιακβάλνπλ: 

Α) Ππογπάμμαηα επιμόπθωζηρ για 27.500 εκπαιδεςηικούρ ηηρ Α’θμιαρ 
και Β’θμιαρ εκπαίδεςζηρ, θαη εηδηθόηεξα ησλ θιάδσλ α) ΠΔ02 (θηιόινγνη), 
β) ΠΔ03 (καζεκαηηθνί), γ) ΠΔ04 (θαζεγεηέο θπζηθώλ επηζηεκώλ), δ) ΠΔ60/70 
(λεπηαγσγνί/ δάζθαινη), ε) ΠΔ05/06/07 (θαζεγεηέο γαιιηθήο, αγγιηθήο θαη 
γεξκαληθήο γιώζζαο), θαη ζη) ΠΔ19/20 (θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο). Σα 
επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα αθνξνύλ ζηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ γηα ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ ηεο 
Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνύ 
ηνπο αληηθεηκέλνπ (επηκόξθσζε Β’ επηπέδνπ). Η επηκόξθσζε απηή απνηειεί 
ζπλέρεηα, ζε επξύηεξε θιίκαθα, ηεο επηκόξθσζεο πνπ πινπνηήζεθε ζην 
πιαίζην ηεο Πξάμεο «Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε 
ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία» ηνπ Μέηξνπ 2.1 ηνπ 
ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ (ζην δηάζηεκα 2007 – 2008) θαη είλαη ζρεδηαζκέλε ώζηε λα δώζεη 
ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ηεο ππάξρνπζαο θαη ηεο 
δεκηνπξγνύκελεο ππνδνκήο ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ ζε ΣΠΔ.  

πλνπηηθά, ηα Πξνγξάκκαηα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ Β’ Δπηπέδνπ 
πεξηιακβάλνπλ:  

1. Σελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο παηδαγσγηθέο αξρέο – 
κεζνδνινγηθέο θαη δηδαθηηθέο – ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε κάζεζε κε ηελ 
ππνζηήξημε ησλ ΣΠΔ. 

2. Σελ εθπαίδεπζε ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνύ 
ινγηζκηθνύ, ινγηζκηθνύ γεληθήο ρξήζεο θαη άιισλ ζρεηηθώλ εξγαιείσλ. 

3. Σελ επηκόξθσζε ζε ζέκαηα εθαξκνγήο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο λέαο Πξάμεο αμηνπνηνύληαη ηα απνηειέζκαηα θαη νη δνκέο 
παιαηόηεξσλ Πξάμεσλ επηκόξθσζεο.  

Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα δηεμάγνληαη απνθιεηζηηθά ζε Κέληξα ηήξημεο 
Δπηκόξθσζεο (Κ..Δ.), ζε επηκνξθσηηθέο πεξηόδνπο, θάζε κηα από ηηο νπνίεο 
θαιύπηεη θαηά πξνζέγγηζε ηε δηάξθεηα ελόο ζρνιηθνύ έηνπο. Σα επηκνξθσηηθά 
πξνγξάκκαηα  πινπνηνύληαη ζε νκάδεο 10 έσο 15 αηόκσλ ελ γέλεη, ελώ ε 
δηδαζθαιία  δηαξθεί 96 ώξεο, θαηαλεκεκέλεο ζε 6 ώξεο θαηά κέγηζην αλά 
εβδνκάδα. Σα καζήκαηα γίλνληαη εθηόο ζρνιηθνύ σξαξίνπ, ώζηε λα κελ 
παξεκπνδίδεηαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Σα επηκνξθσηηθά 
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πξνγξάκκαηα ζπκπιεξώλνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ γλώζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ Β’ επηπέδνπ κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε από ηνπο επηκνξθνύκελνπο, 
σο νξγαληθό θνκκάηη ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ηελ ππνζηήξημε θαη 
θαζνδήγεζε ησλ επηκνξθσηώλ θαη ησλ ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ ηεο Πξάμεο. 
Οη δύν πξώηνη κήλεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ απνηεινύληαη 
απνθιεηζηηθά από επηκνξθσηηθέο ζπλεδξίεο ζηα ΚΔ (δύν 3σξα αλά 
εβδνκάδα), ελώ ζηε ζπλέρεηα ππάξρνπλ αλάκεηθηα δηαζηήκαηα 
επηκνξθσηηθώλ ζπλεδξηώλ, εθαξκνγήο ζηελ ηάμε θαη άιισλ ππνζηεξηθηηθώλ 
δξάζεσλ γηα ηνπο επηκνξθνύκελνπο. Οη ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξόπνπ δηεμαγσγήο 
ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ γλσζηνπνηνύληαη εγθαίξσο ζε όινπο 
ηνπο εκπιεθόκελνπο, από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο πινπνίεζεο κέζσ ησλ 
δνκώλ ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο Πξάμεο (πρ. δεκνζίεπζε 
Αλαθνηλώζεσλ ζηελ Πύιε Δλεκέξσζεο θαη πλεξγαζίαο ηεο Πξάμεο: http://b-
epipedo2.cti.gr, Οδεγνί δηαδηθαζηώλ θαη δηαρείξηζεο, θ.α.) 

Έλαο αξηζκόο επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ζα πινπνηεζνύλ κε ην κνληέιν 
ηεο κηθηήο κάζεζεο, ζπλδπάδνληαο ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε εμ απνζηάζεσο 
κάζεζε θαη πεξηνξηζκέλν αξηζκό δηα δώζεο ζπλεδξηώλ θιαζζηθνύ ηύπνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη ηδηαίηεξεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο νξηζκέλσλ 
πεξηνρώλ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ζα ππάξμεη λεώηεξε Πξόζθιεζε. 

Β) Ππογπάμμαηα εκπαίδεςζηρ επιμοπθωηών, ηα νπνία αθνξνύλ ζηελ 
εθπαίδεπζε  κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ ώζηε λα αμηνπνηεζνύλ σο επηκνξθσηέο 
Β’ επηπέδνπ, εληαζζόκελνη ζην ππάξρνλ Μεηξών Δπηκνξθσηώλ. Η δηάξθεηα 
θάζε Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Δπηκνξθσηώλ είλαη 350 δηδαθηηθέο ώξεο, 
νη νπνίεο ζπκπιεξώλνληαη κε ώξεο Πξαθηηθήο άζθεζεο (πεξίπνπ 30 
επηπιένλ ώξεο γηα θάζε εθπαηδεπόκελν). Σα Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο 
Δπηκνξθσηώλ δηεμάγνληαη ζε επηιεγκέλα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα 
Δπηκόξθσζεο (ΠΑΚΔ) ζε όιε ηε ρώξα. Σηε δξάζε απηή αθνξά ν παξώλ 
Οδεγόο Εθαξκνγήο Δηαδηθαζηώλ. 

Δπηπξόζζεηα ησλ παξαπάλσ βαζηθώλ δξάζεσλ ηεο Πξάμεο, πινπνηνύληαη 
εμεηδηθεπκέλεο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ αλάγθεο 
εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ζπζηεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ επξύηεξν 
ζρεδηαζκό ηνπ ΤπΓΒΜΘ  γηα ην «Φεθηαθό ρνιείν» (πρ. επηκόξθσζε 
εθπαηδεπηηθώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε δηαδξαζηηθώλ ζπζηεκάησλ 
δηδαζθαιίαο).  

 

2. Η Δκπαίδεςζη ηων Δπιμοπθωηών – Τποσπεώζειρ 
ΠΑΚΔ 

 

Με βάζε ηε ζρεηηθή ζύκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα αξρή, νη ππνρξεώζεηο ησλ 
ΠΑΚΔ ζπλνπηηθά πεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ επηκόξθσζε νξηζκέλνπ αξηζκνύ εθπαηδεπηηθώλ (αλάινγα κε ηελ 
γεσγξαθηθή πεξηνρή ή πεξηνρέο όπνπ ιεηηνπξγνύλ) ησλ θιάδσλ 
εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ Δηζαγσγή ηνπ παξόληνο 
Οδεγνύ, νξγαλσκέλσλ ζε 20κειή ελ γέλεη ηκήκαηα, κε βάζε 

http://b-epipedo2.cti.gr/
http://b-epipedo2.cti.gr/
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πξόγξακκα επηκόξθσζεο δηάξθεηαο 350 δηδαθηηθώλ σξώλ θαη Πξαθηηθή 
άζθεζε δηάξθεηαο πεξίπνπ 30 σξώλ γηα θάζε εθπαηδεπόκελν.  

 Σελ άξηηα αθαδεκατθή θαη δηνηθεηηθή ηνπο ζηειέρσζε, κε ηε δηάζεζε ησλ 
παλεπηζηεκηαθώλ δαζθάισλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζα 
δηεμάγνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ.  

 Σελ εμαζθάιηζε δηαζεζηκόηεηαο ησλ θαηάιιεισλ ρώξσλ (ρσξίο νη 
ρώξνη απηνί λα βξίζθνληαη απαξαίηεηα εληόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
ΠΑΚΔ) θαη ηελ ύπαξμε ζε απηνύο ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ γηα ηνπο επηκνξθσηέο Β’ 
επηπέδνπ (ππνινγηζηέο, δηθηπαθή ππνδνκή, δηαδξαζηηθνί πίλαθεο θιπ).  

 Σελ πξνκήζεηα (θαη εγθαηάζηαζε, όπνπ απηό ρξεηάδεηαη) ηνπ 
απαξαίηεηνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ 
ινγηζκηθνύ θαη εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (ηίηινη εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ, 
εξγαιεία γεληθήο ρξήζεο, ζπζηήκαηα LMS θαη αζύγρξνλεο εμ 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, βηβιία θιπ). 

 Σελ παξνρή ηεο αλαγθαίαο γξακκαηεηαθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο. 

 Σελ πινπνίεζε νξηζκέλνπ αξηζκνύ Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ γηα 
ηνπο επηκνξθσηέο Β’ επηπέδνπ (αλάινγα κε ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ή 
πεξηνρέο όπνπ ιεηηνπξγνύλ, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπεη ε ζύκβαζε κε 
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή), αθνινπζώληαο ην Πξόγξακκα πνπδώλ θαη ηνλ 
παξόληα Οδεγό εθαξκνγήο δηαδηθαζηώλ. 

 Μέξηκλα γηα ηα portfolios ησλ εθπαηδεπόκελσλ, θαζώο θαη γηα ηελ 
πξαθηηθή ηνπο άζθεζε, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ παξόληα 
Οδεγό εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηώλ. 

 πκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ηεο 
Πξάμεο, ζύκθσλα κε νδεγίεο πνπ ζα δίλνληαη θαηά πεξίπησζε από ηελ 
Αλαζέηνπζα αξρή (πρ. ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ, ζπκκεηνρή ζε 
ζπλεληεύμεηο/ focus groups θ.α.). 

 Υξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ππνζηεξηθηηθώλ ππνδνκώλ πνπ ζα 
δηαηεζνύλ θεληξηθά από ην έξγν γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηεθκεξίσζε ησλ 
πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο επηκνξθσηώλ: 

- Ολοκληπωμένο Πληποθοπιακό ύζηημα (MIS) γηα ηε δηαρείξηζε 
ησλ πξνγξακκάησλ, εηζαγσγή σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ηήξεζε 
παξνπζηνινγίσλ θ.α.,  

- ύζηημα (Πύλη/ Portal) Δνημέπωζηρ και ςνεπγαζίαρ ΠΑΚΔ κε 
νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο όπσο: Βηβιηνζήθε πιηθνύ (Content 
Management System - CMS), πδεηήζεηο (Fora), Αλαθνηλώζεηο, 
Help Desk, FAQ, Σήξεζε Portfolio εθπαηδεπνκέλσλ, ζύζηεκα 
αζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (Learning Management 
System – LMS) θ.α. 
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Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζα δηαηεζνύλ νδεγίεο θαη 
θαηάιιεια ζελάξηα ρξήζεο από ην έξγν. 

3. Βαζικέρ απσέρ ςλοποίηζηρ Ππογπαμμάηων 
Δπιμόπθωζηρ 

3.1 Ωπολόγιο Ππόγπαμμα 

Σν Χξνιόγην Πξόγξακκα ησλ καζεκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 
επηκνξθσηώλ ην νπνίν εθπνλείηαη θαη θαηαρσξίδεηαη από ην ΠΑΚΔ ζην 
Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα (MIS) ηεο Πξάμεο: 

- βαζίδεηαη ζην πεξηερόκελν ζπνπδώλ αλά θιάδν εθπαηδεπηηθώλ1, ην 
νπνίν παξαδίδεηαη από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην ΠΑΚΔ, κεηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο αλάζεζεο, 

- πξνβιέπεη 350 δηδαθηηθέο ώξεο γηα θαζέλαλ από ηνπο θιάδνπο 
εθπαηδεπόκελσλ επηκνξθσηώλ (ελ γέλεη 160 ώξεο ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ, 
θνηλό γηα όινπο ηνπο Κιάδνπο θαη 190 ώξεο ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ, γηα 
θαζέλα θιάδν μερσξηζηά), νη νπνίεο δηεμάγνληαη από ηνπο δηδάζθνληεο 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά πνπ ππέβαιε ην ΠΑΚΔ ζην 
ζρεηηθό δηαγσληζκό πινπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο επηκνξθσηώλ, 

- πξνβιέπεη ελ γέλεη 12 – 24 δηδαθηηθέο ώξεο εβδνκαδηαίσο, εθηόο 
ζρνιηθνύ σξαξίνπ θαη εηδηθόηεξα: 

o κέρξη 18 ώξεο εβδνκαδηαίσο (απνγεπκαηηλέο ώξεο ηηο 
θαζεκεξηλέο θαη - εθόζνλ θξηζεί ζθόπηκν - πξσηλά αββάηνπ) 
γηα ηηο εβδνκάδεο πνπ νη εθπαηδεπόκελνη αζθνύλ δηδαθηηθά 
θαζήθνληα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ππεξεηνύλ ή  

o κέρξη 24 ώξεο εβδνκαδηαίσο  (θαζεκεξηλέο θαη - εθόζνλ θξηζεί 
ζθόπηκν - άββαην) γηα ηηο εβδνκάδεο πνπ  νη εθπαηδεπόκελνη 
δελ έρνπλ καζήκαηα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ππεξεηνύλ (πρ 
θαηά ην κήλα Ινύλην, Ινύιην θαη ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ 
επηεκβξίνπ), 

o κε κέγηζην, ζηελ πεξίπησζε αββάηνπ, 6 δηδαθηηθέο ώξεο αλά 
εκέξα. 

Δηδηθόηεξα, γηα ηελ πξώηε πεξίνδν εθπαίδεπζεο επηκνξθσηώλ ΠΑΚΔ (ζην 
πιαίζην ηεο Γηαθήξπμεο 1034/ 14.12.2010): 

- Χο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ καζεκάησλ νξίδεηαη ε 9ε Μαΐνπ 2011 θαη 
ιήμεο, ε 9ε Γεθεκβξίνπ 2011. 

- Σα καζήκαηα ζα δηαθνπνύλ από ηα κέζα Ινπιίνπ κέρξη ηα ηέιε 
Απγνύζηνπ 2011. 

                                            
1
 Η πξώηε πεξίνδνο εθπαίδεπζεο επηκνξθσηώλ ζηα ΠΑΚΔ, ζην πιαίζην ηεο Γηαθήξπμεο 1034/ 

14.12.2010, αθνξά ζηνπο θιάδνπο εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ02, ΠΔ03, ΠΔ04, ΠΔ60/70, ΠΔ19/20. Οη θιάδνη 
ΠΔ05/06/07 πξνβιέπεηαη λα πξνζηεζνύλ ζε επόκελεο πεξηόδνπο εθπαίδεπζεο επηκνξθσηώλ ζε ΠΑΚΔ, 
ζην πιαίζην επόκελεο ζρεηηθήο Πξνθήξπμεο Γηαγσληζκνύ. 
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3.2 Ππακηική Άζκηζη Δπιμοπθούμενων 

Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο επηκνξθσηώλ ζηα ΠΑΚΔ πεξηιακβάλνπλ 
επίζεο, σο αλαπόζπαζην ηκήκα απηώλ, ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ 
εθπαηδεπνκέλσλ, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 30 ώξεο.  
 
Σα ΠΑΚΔ επηβιέπνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ 
εθπαηδεπόκελσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη 4 δηαθξηηά ζηνηρεία:  
 
α) ν εθπαηδεπόκελνο παξαηεξεί ηε δηαδηθαζία ηεο επηκόξθσζεο ζε θάπνην 
ΚΔ,  
β) ν εθπαηδεπόκελνο αλαιακβάλεη νξηζκέλεο ώξεο επηκόξθσζεο ζην ΚΔ.  
γ) ν εθπαηδεπόκελνο παξαηεξεί δηδαζθαιία κε αμηνπνίεζε ΣΠΔ κέζα ζε 
ζρνιείν,  
δ) ν εθπαηδεπόκελνο πξαγκαηνπνηεί δηδαζθαιία ζε ζρνιείν κε αμηνπνίεζε 
ΣΠΔ. 
 
Σόζν νη εθπαηδεπόκελνη, όζν θαη νη ππεύζπλνη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
Πξαθηηθήο Άζθεζεο δηδάζθνληεο ζα ζπκπιεξώλνπλ εηδηθά έληππα θαη ζα 
θαηαζέηνπλ αλαθνξέο κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο (MIS) ηεο 
Πξάμεο, ηα νπνία αθνξνύλ ζην ζρεδηαζκό, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηνλ 
απνινγηζκό ηεο Πξαθηηθήο άζθεζεο. Δπίζεο, ην ΠΑΚΔ κεξηκλά ώζηε νη 
εθπαηδεπόκελνη λα θαηαρσξίδνπλ ζην πξνζσπηθό ηνπο ειεθηξνληθό portfolio, 
(ζε ππνδνκή πνπ ζα δηαηεζεί θεληξηθά από ηελ Πξάμε), όιεο ηηο ζρεηηθέο κε 
ηελ Πξαθηηθή άζθεζε, εξγαζίεο ηνπο. 
 
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 
θαη ηελ θαηαρώξηζε ησλ απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ από πιεπξάο δηδαζθόλησλ 
θαη εθπαηδεπνκέλσλ ζα γίλνπλ γλσζηέο αξγόηεξα, κε ηε δηάζεζε ησλ 
ζρεηηθώλ ππνινγηζηηθώλ ππνδνκώλ (εηδηθέο ιεηηνπξγηθόηεηεο MIS, e-portfolio 
θ.α.) από ηελ Πξάμε. 
 

3.3 Αξιολόγηζη και πιζηοποίηζη εκπαιδεςομένων 
επιμοπθωηών (ηήπηζη portfolio κ.α.) 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο νη εθπαηδεπόκελνη ζπκκεηέρνπλ 
ζε δνθηκαζίεο πηζηνπνίεζεο, νη νπνίεο δηελεξγνύληαη θεληξηθά από Δπηηξνπή 
Πηζηνπνίεζεο ηεο Πξάμεο, γηα έληαμε ζην Μεηξών Δπηκνξθσηώλ Β’ 
επηπέδνπ. ην ηειηθό απνηέιεζκα (βαζκνινγία) ηεο πηζηνπνίεζεο 
ζπλππνινγίδεηαη ε επίδνζε ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαηά ηε θνίηεζή ηνπ ζην 
ΠΑΚΔ.  
 
Η εθπαίδεπζε ελόο εθπαηδεπόκελνπ ζεσξείηαη επηηπρήο θαη νδεγεί ζε 
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο δνθηκαζίεο πηζηνπνίεζεο, εθόζνλ έρεη 
παξαθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ ην 90% ησλ δηδαθηηθώλ σξώλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο (βάζεη παξνπζηνινγίσλ) θαη έρεη νινθιεξώζεη επαξθώο ηελ 
Πξαθηηθή άζθεζε θαη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαηίζεληαη ζην πιαίζην ηεο 
εθπαίδεπζήο ηνπ (βάζεη ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξίδνληαη ηηο ζρεηηθέο 
ππνινγηζηηθέο ππνδνκέο ηεο Πξάμεο πρ. e-Portfolio, ζρεηηθά έληππα θαη 
αλαθνξέο MIS). 



ειίδα 9 από 49 

 
Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ζα γίλνπλ γλσζηά ζηα ΠΑΚΔ από ηελ 
Αλαζέηνπζα αξρή ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, κε ηε δηάζεζε ησλ ζρεηηθώλ 
ππνδνκώλ θαη έγθαηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. 
 

4. Αναθέηοςζα απσή – Δπικοινωνία  

Αλαζέηνπζα αξρή είλαη ν Οξγαληζκόο Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ 
(Ο.ΔΠ.ΔΚ.), ηειηθόο δηθαηνύρνο ηεο Πξάμεο.   

Γηεύζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
(ΟΔΠΔΚ): 

3εο επηεκβξίνπ 42 & Πνιπηερλείνπ 

T.K. 104 33 Αζήλα 

Σειέθσλν: +30 210 5203250 (10 γξακκέο) 

Φαμ: +30 210 5203254, 52 

Ιζηνζειίδα: http://www.oepek.gr  

Τπεύζπλνο Δπηθνηλσλίαο: Κώζηαο ηκσηάο 

e-mail: ksimotas@oepek.gr  

 

Σν ΔΑ.ΙΣΤ, ζπλδηθαηνύρνο – ζπκπξάηησλ επηζηεκνληθόο θνξέαο ηεο Πξάμεο, 
έρεη ην ζπληνληζκό θαη επίβιεςε ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ 
εθπαίδεπζεο επηκνξθσηώλ ζηα ΠΑΚΔ (νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, έγθαηξε αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ, αλάδξαζε κε 
ηνπο ζπληειεζηέο πινπνίεζεο ηειεθσληθά θαη κε επηηόπηεο επηζθέςεηο/ 
ειέγρνπο, νξζόο ρξνλνπξνγξακκαηηζκόο θ.α.). 

Γηεύζπλζε Φνξέα πληνληζκνύ 
ΠΑΚΔ (ΔΑ.ΙΣΤ): 

Γαβάθε 10, 

Σ.Κ. 115 26  Ακπειόθεπνη, Αζήλα 

Σειέθσλν: 210 6930700 

Φαμ: 210 6930750 

Ιζηνζειίδα: http://www.cti.gr  

Τπεύζπλνο Δπηθνηλσλίαο: Μαξία Καξαβά 

e-mail: mkarava@cti.gr   

 

http://www.oepek.gr/
mailto:ksimotas@oepek.gr
http://www.cti.gr/
mailto:mkarava@cti.gr
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5. Γιαδικαζίερ  

5.1 Δνέπγειερ για ηην αξιοποίηζη ηος Πληποθοπιακού 
ςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) ηηρ ππάξηρ 

 
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απηνκαηνπνίεζε ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ησλ 
δηαδηθαζηώλ πνπ θαιείηαη λα αθνινπζεί ην ΠΑΚΔ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ πνπ 
έρεη αλαιάβεη, είλαη απαξαίηεην λα θαηαρσξίδεη ζην MIS, ηόζν ζηελ έλαξμε 
(αξρηθνπνίεζε) όζν θαη θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
πξνγξακκάησλ, ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 
πινπνίεζή ηνπο (πρ. ζηνηρεία δηδαζθόλησλ, αηζνπζώλ δηεμαγσγήο ησλ 
καζεκάησλ, πξνγξακκάησλ πνπ ζα δηεμαρζνύλ, σξνιόγηα πξνγξάκκαηα, 
παξνπζηνιόγηα θιπ.), ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη 
αμηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο MIS, πνπ ζα ηνπ δηαζέζεη ε Αλαζέηνπζα αξρή. 

  

5.2 Οπγανωηικά ηηρ Δκπαίδεςζηρ 

5.2.1 Γιαδικαζία οπγάνωζηρ ημημάηων εκπαίδεςζηρ και 
διεξαγωγή ηηρ εκπαίδεςζηρ 

Πξόθεηηαη γηα ηε βαζηθή δηαδηθαζία πνπ αθνξά ζηε δηεπθόιπλζε ηεο 
νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, θαζώο θαη 
ζηελ ελεκέξσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εθ κέξνπο ηνπ ΠΑΚΔ, ζρεηηθά κε ην 
έξγν ηεο εθπαίδεπζεο επηκνξθσηώλ, πνπ απηό έρεη αλαιάβεη. 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Βήμα 1: Η Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξώλεη ην ΠΑΚΔ γηα ηε δπλαηόηεηα 
νξγάλσζεο ηκεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη ην εθνδηάδεη κε α) ην 
Πεξηερόκελν πνπδώλ (αλαιπηηθή πεξηγξαθή), β) ην επηκνξθσηηθό 
πιηθό θαη γ) ηα νλόκαηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (αλαθέξνληαη ζηνλ 
παξόληα νδεγό θαη σο επηκνξθνύκελνη) αλά εηδηθόηεηα. 

Βήμα 2: Σν ΠΑΚΔ πξνρσξά ζηελ εγγξαθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζύκθσλα 
κε ηε δηαδηθαζία 5.2.2. 

Βήμα 3: Σν ΠΑΚΔ νξγαλώλεη ηα ηκήκαηα εθπαίδεπζεο (βι. επίζεο 5.1) θαη 
ελεκεξώλεη ηελ Αλαζέηνπζα αξρή γηα α) ηνπο δηδάζθνληεο πνπ ζα 
απαζρνιεζνύλ ζην θάζε πξόγξακκα θαη β) ην σξνιόγην 
πξόγξακκα εθπαίδεπζεο θάζε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ/σλ ηόπνπ/σλ δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ 
(αθξηβήο δηεύζπλζε, αίζνπζα) θαη ησλ δηδαζθόλησλ, θαζώο θαη ησλ 
ηερληθώλ ππνζηήξημεο πνπ ζα απαζρνιεζνύλ, απνζηέιινληαο ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ην ζρεηηθό έληππν (Δ4) γηα θάζε πξόγξακκα. Σα 
έληππα απηά, έλα γηα θάζε πξόγξακκα πνπ αλαιακβάλεη ην ΠΑΚΔ, 
πξέπεη λα απνζηαινύλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ην αξγόηεξν 2 
εβδνκάδεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο αλάζεζεο ή ηελ 
θνηλνπνίεζε ζην ΠΑΚΔ ηνπ Πεξηερνκέλνπ πνπδώλ (αλάινγα κε ην 
πνην από ηα δπν ζα ζπκβεί αξγόηεξα). 

Βήμα 4:  Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο εθπαίδεπζεο:  
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Σν ΠΑΚΔ κέζσ ησλ ππνζηεξηθηηθώλ ππνδνκώλ ηεο Πξάμεο α) 
ηεξεί αλαιπηηθά παξνπζηνιόγηα γηα ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, β) ηεξεί 
αλαιπηηθά παξνπζηνιόγηα γηα ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο ηερληθνύο 
ππνζηήξημεο, γ) ηεξεί ην portfolio εξγαζηώλ θάζε εθπαηδεπνκέλνπ 
θαη δ) ελεκεξώλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα 
πνπ παξνπζηάδνληαη θαη άιια ζρεηηθά ζέκαηα πνπ πξνθύπηνπλ (πρ. 
αληηθαηάζηαζε δηδάζθνληνο/αίζνπζαο, αλαβνιή καζήκαηνο), κέζσ 
ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζρεηηθώλ δηαδηθαζηώλ ηνπ παξόληνο νδεγνύ. 

Οη αξκόδηνη θνξείο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο είλαη δπλαηόλ: α) λα 
επηζθέπηνληαη ηα ΠΑΚΔ θαη ηνπο ρώξνπο δηεμαγσγήο ηεο 
επηκόξθσζεο β) λα παξεπξίζθνληαη θαη λα παξαθνινπζνύλ θάπνηα 
καζήκαηα ηεο επηινγήο ηνπο θαη γ) λα έρνπλ πξόζβαζε ζηα 
portfolio εξγαζηώλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 
ΔΝΣΤΠΑ:  

Δ4:  Χξνιόγην Πξόγξακκα εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Δ5: Ηκεξήζην Παξνπζηνιόγην εθπαηδεπνκέλσλ πξνγξάκκαηνο  

Δ6: Παξνπζηνιόγην Γηδαζθόλησλ θαη Σερληθώλ Τπνζηήξημεο 
πξνγξάκκαηνο 

Δ7: Καηάινγνο εξγαζηώλ εθπαηδεπνκέλνπ (e-portfolio) 

 (βι. Κεθάιαην 6 ηνπ παξόληνο) 
 

5.2.2 Γιαδικαζία εγγπαθήρ εκπαιδεςομένος 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Βήμα 1: Σν ΠΑΚΔ εηδνπνηεί ηνπο εθπαηδεπόκελνπο (ζύκθσλα κε ηνλ 
θαηάινγν πνπ έρεη ιάβεη από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) λα 
πξνζέιζνπλ λα εγγξαθνύλ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα 
πινπνηήζεη. Η δηαδηθαζία ηεο εγγξαθήο έρεη θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη από ην ΠΑΚΔ θαη είλαη κία ηνπιάρηζηνλ 
εκέξα πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

Βήμα 2: Μεηά ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη αλ δελ έρεη 
ζπκπιεξσζεί ν αξηζκόο ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην εθπαηδεπηηθό 
πξόγξακκα, ην ΠΑΚΔ ελεκεξώλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηε δπλαηόηεηα ζπκπιήξσζεο ησλ ζέζεσλ. 
   

Βήμα 4:  Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εγγξαθώλ ην ΠΑΚΔ εθηππώλεη κέζσ 
ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε 
εγγεγξακκέλσλ (έληππν Δ3). Γηα όζνπο εγγεγξακκέλνπο 
εθπαηδεπηηθνύο δεηήζνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο, επηζπλάπηεη ην 
ζρεηηθό έληππν (έληππν Δ2).  

Βήμα 5: Απνζηέιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ην έληππν Δ3 θαη ηα έληππα Δ2 
γηα όζνπο εθπαηδεπόκελνπο ην δεηήζνπλ. 
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Βήμα 6: Η Αλαζέηνπζα Αξρή επηζηξέθεη ζην ΠΑΚΔ ππνγεγξακκέλα ηα 
έληππα Δ2, ώζηε λα δνζνύλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ηα έρνπλ 
δεηήζεη. 

 
ΔΝΣΤΠΑ:  

Δ1:  Αίηεζε/ Γήισζε Δγγξαθήο εθπαηδεπηηθνύ ζην Πξόγξακκα 
Δθπαίδεπζεο Δπηκνξθσηώλ 

Δ2:  Βεβαίσζε Δγγξαθήο Δθπαηδεπνκέλνπ 

Δ3: πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε εγγεγξακκέλσλ ζην Πξόγξακκα 
Δθπαίδεπζεο Δπηκνξθσηώλ 

(βι. Κεθάιαην 6 ηνπ παξόληνο) 
 

5.2.3 Γιαδικαζία διάθεζηρ εκπαιδεςηικού ςλικού 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Βήμα 1: Σν ΠΑΚΔ εηνηκάδεη ην θάθειν εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ ζα 
παξαδώζεη ζε θαζέλα εθπαηδεπόκελν (αλά εηδηθόηεηα). Σν πιηθό ηνπ 
θαθέινπ ζα βαζίδεηαη ζην πξνηεηλόκελν επηκνξθσηηθό πιηθό (πιηθό 
ηεθκεξίσζεο θαη ινγηζκηθό) θάζε εηδηθόηεηαο πνπ παξέδσζε ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή ζηα ΠΑΚΔ, είλαη όκσο δπλαηόλ ν θάθεινο λα 
πεξηέρεη επίζεο πξόζζεην πιηθό πνπ θξίλεηαη από πιεπξάο ΠΑΚΔ, 
όηη εμππεξεηεί ηνπο ζηόρνπο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Βήμα 2:  Σν ΠΑΚΔ αλαπαξάγεη ην «θάθειν εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ» (έληππε 
ή/θαη ειεθηξνληθή κνξθή πρ. ζε CD-ROM) θαη παξαδίδεη έλα 
αληίηππν ζε θάζε εθπαηδεπόκελν. Σν πιηθό κπνξεί λα παξαδνζεί 
είηε όιν καδί ζην μεθίλεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, είηε 
ζηελ αξρή θάζε ελόηεηαο λα παξαδίδεηαη ην πιηθό πνπ αθνξά ζηε 
ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα. Ο εθπαηδεπόκελνο ππνγξάθεη βεβαίσζε 
παξαιαβήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. 

Βήμα 3: Σν ΠΑΚΔ απνζηέιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηηο Βεβαηώζεηο 
Παξαιαβήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ππνγεγξακκέλεο από ηνπο 
εθπαηδεπόκελνπο, ην αξγόηεξν 2 εβδνκάδεο πξηλ ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

ΔΝΣΤΠΑ:  

Δ14:  Βεβαίσζε Παξαιαβήο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

(βι. Κεθάιαην 6 ηνπ παξόληνο) 
 

5.2.4 Γιαδικαζία ανηικαηάζηαζηρ ζηελέσοςρ ομάδαρ έπγος 

 
Η δηαδηθαζία απηή αθνινπζείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ γηα ζνβαξό ιόγν ην 
ΠΑΚΔ επηζπκεί λα αληηθαηαζηήζεη έλα ζηέιερνο ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ, κε 
άηνκν αληίζηνηρσλ νπζηαζηηθώλ θαη ηππηθώλ πξνζόλησλ. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Βήμα 1: Σν ΠΑΚΔ ππνβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αίηεκα 
αληηθαηάζηαζεο ζηειέρνπο νκάδαο έξγνπ επηζπλάπηνληαο 
βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ πξνηεηλόκελνπ λένπ ζηειέρνπο (Δ15). 

Βήμα 2: Η Αλαζέηνπζα Αξρή κεηά από αμηνιόγεζε, πξνρσξά ζηελ έγθξηζε 
ή ζηελ απόξξηςε ηνπ αηηήκαηνο θαη ελεκεξώλεη ζρεηηθά ην ΠΑΚΔ, 
ζε δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο από ηε ιήςε ηνπ αηηήκαηνο. 

Βήμα 3: Με ηε ιήςε ηεο απάληεζεο από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ην ΠΑΚΔ: α) 
ζε πεξίπησζε έγθξηζεο, αληηθαζηζηά ην ζηέιερνο θαη απνζηέιιεη 
πίζσ επηθαηξνπνηεκέλα ηπρόλ έληππα πνπ επεξεάδεη απηή ε 
αιιαγή (πρ. Δ4: Χξνιόγην πξόγξακκα εθπαηδεπηηθώλ 
πξνγξακκάησλ, ζηελ πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ελόο δηδάζθνληα) 
ή β) ζε πεξίπησζε απόξξηςεο, επαλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία κε λέν 
ππνςήθην. 

ε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο είλαη δπλαηή ε εθ ησλ πζηέξσλ 
έγθξηζε αληηθαηάζηαζεο ζηειέρνπο, κε ηελ πξνζθόκηζε θαηάιιειεο 
ηεθκεξίσζεο. 
 
 ΔΝΣΤΠΑ:  

Δ15:  Αίηεκα αληηθαηάζηαζεο ζηειέρνπο νκάδαο έξγνπ 

(βι. Κεθάιαην 6 ηνπ παξόληνο) 
 

5.2.5 Γιαδικαζία αλλαγήρ αίθοςζαρ διδαζκαλίαρ 

Η δηαδηθαζία απηή αθνινπζείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ γηα ζνβαξό ιόγν ην 
ΠΑΚΔ επηζπκεί λα αιιάμεη κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο είηε πξνζσξηλά ή κόληκα 
κε αίζνπζα ηζνδύλακσλ πξνδηαγξαθώλ. 
 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Βήμα 1: Σν ΠΑΚΔ ελεκεξώλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ αλαγθαηόηεηα 
αιιαγήο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο. Η αιιαγή κπνξεί λα αθνξά είηε κηα 
κηθξή ρξνληθή πεξίνδν δειαδή κία εβδνκάδα ην κέγηζην 
(πξνζσξηλή αιιαγή) ή νιόθιεξν ηνλ ππνιεηπόκελν ρξόλν ελόο 
εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο (κόληκε αληηθαηάζηαζε). Η 
ελεκέξσζε γίλεηαη έγθαηξα (ηνπιάρηζηνλ 2 εκέξεο πξηλ ηελ 
αιιαγή), ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ MIS, ελώ εηδηθά ζηελ πεξίπησζε 
κόληκεο αιιαγήο/αληηθαηάζηαζεο αίζνπζαο, ε ζρεηηθή ελεκέξσζε 
απνζηέιιεηαη επηπξόζζεηα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνγεγξακκέλε 
θαη ζε έληππε κνξθή (Δ16).  

Βήμα 2: Σν ΠΑΚΔ πξνρσξά ζε κόληκε αληηθαηάζηαζε αίζνπζαο εθόζνλ 
ιάβεη ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη απνζηέιιεη 
επηθαηξνπνηεκέλα ηα έληππα πνπ επεξεάδεη απηή ε αιιαγή (Δ4: 
Χξνιόγην πξόγξακκα εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ). 
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 ΔΝΣΤΠΑ:  

Δ16:  Αίηεκα αιιαγήο αίζνπζαο 

(βι. Κεθάιαην 6 ηνπ παξόληνο) 
 

5.2.6 Γιαδικαζία Ολοκλήπωζηρ Δκπαιδεςηικού Ππογπάμμαηορ 

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Βήμα 1:  ην ηέινο θάζε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ην ΠΑΚΔ κεξηκλά 
ώζηε νη εθπαηδεπηηθνί πνπ παξαθνινύζεζαλ ην ζπγθεθξηκέλν 
πξόγξακκα, λα ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην εζσηεξηθήο 
αμηνιόγεζεο. Σν εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη 
ζέκαηα όπσο ην πεξηερόκελν, ε νξγάλσζε θαη ε δηεμαγσγή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζα δηαηεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ 
πζηήκαηνο, έγθαηξα πξηλ από ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Βήμα 2: Μεηά ηε ιήμε θάζε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ην ΠΑΚΔ. 
θαηαξηίδεη ην θάθειν νινθιήξσζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
πξνγξάκκαηνο πνπ πεξηέρεη: α) Καηάινγν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 
πνπ παξέδσζε ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο (αλά θιάδν), 
επηζπλάπηνληαο ην ίδην ην πιηθό (πρ. άξζξα, ινγηζκηθό θιπ.) ζηελ 
πεξίπησζε πξόζζεηνπ πιηθνύ  (δει. πιηθνύ πνπ δελ πεξηέρεηαη ζην 
παθέην επηκνξθσηηθνύ πιηθνύ πνπ παξέδσζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
ζην ΠΑΚΔ, αιιά πξόζζεηνπ πιηθνύ πνπ δηέζεζε ζηνπο 
επηκνξθνύκελνπο ην ΠΑΚΔ) (έληππν Δ8). β) πγθεληξσηηθή 
θαηάζηαζε παξνπζηώλ επηκνξθνύκελσλ (έληππν Δ9), γ) 
πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε παξνπζηώλ δηδαζθόλησλ (έληππν Δ10), 
δ) πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε παξνπζηώλ ηερληθώλ ππνζηήξημεο 
(έληππν Δ11) ε) βεβαηώζεηο παξαθνινύζεζεο (έληππν Δ12) δ) 
βεβαηώζεηο απαζρόιεζεο δηδαζθόλησλ (έληππν Δ13). 

Βήμα 3:  Απνζηέιιεη ην θάθειν νινθιήξσζεο πξνγξάκκαηνο ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή εληόο 10 εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε ιήμε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο.  

Πποζοσή: όπωο αλαγξάθεηαη ζηηο νδεγίεο ζπκπιήξωζεο ηωλ εγγξάθωλ, 
νπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε ζηνηρείωλ πνπ πεξηέρνληαη ζε έγγξαθα ζρεηηθά 
κε ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ζα πξέπεη λα έρνπλ αληίζηνηρε κνλνγξαθή 
όπωο πεξηγξάθεηαη ζηηο νδεγίεο ζπκπιήξωζεο.  
Η ζπκπιήξωζε ηωλ εξωηεκαηνινγίωλ γίλεηαη απνπζία κειώλ ηνπ ΠΑΚΕ. 
Σην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ζπκπιήξωζεο ζπγθεληξώλνληαη όια ηα 
εξωηεκαηνιόγηα από θάζε εθπαηδεπόκελν, ηνπνζεηνύληαη ζε θάθειν, ν νπνίνο 
θιείλεη θαη κνλνγξάθεηαη από όινπο όζνπο ηα ζπκπιήξωζαλ. 
 
ΔΝΣΤΠΑ:  

Δ8:  Καηάινγνο πεξηερνκέλσλ παθέηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

Δ9:  πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε παξνπζηώλ εθπαηδεπνκέλσλ 

Δ10: πγθεληξσηηθό Παξνπζηνιόγην Γηδαζθόλησλ Πξνγξάκκαηνο 
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Δ11: πγθεληξσηηθό Παξνπζηνιόγην Σερληθώλ Τπνζηήξημεο 
Πξνγξάκκαηνο 

Δ12: Βεβαίσζε Παξαθνινύζεζεο (γηα εθπαηδεπόκελνπο) 

Δ13: Βεβαίσζε Απαζρόιεζεο (γηα δηδάζθνληεο ΠΑΚΔ) 

(βι. Κεθάιαην 6 ηνπ παξόληνο) 

5.2.7 Γιαδικαζία αξιολόγηζηρ / πιζηοποίηζηρ επιμοπθωηών 

Η δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο/ πηζηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ επηκνξθσηώλ 
κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο, ζε έλα κέξνο ηεο νπνίαο 
ζπκκεηέρεη ην ΠΑΚΔ, πεξηγξάθεηαη ζε ζρεηηθή απόθαζε ηεο Κεληξηθήο 
Δπηηξνπήο πληνληζκνύ ηεο Δπηκόξθσζεο (Κ.Δ..Δ./ όξγαλν δηνίθεζεο ηεο 
Πξάμεο), ε νπνία ζα θνηλνπνηεζεί ζηα ΠΑΚΔ από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε 
κεηαγελέζηεξν ζηάδην. 

 

5.3 Γιασειπιζηικά 

5.3.1 Γιαδικαζία ςποβολήρ παπαδοηέων, ενηύπων κλπ. ζύμθωνα 
με ηιρ παπαπάνω διαδικαζίερ  

 
Η ππνβνιή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ από ην ΠΑΚΔ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 
γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηε ζρεηηθή ζύκβαζε. 
 
Η απνζηνιή ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ησλ εληύπσλ ζην πιαίζην ησλ 
δηαδηθαζηώλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξόληα νδεγό, ζπλνδεύεηαη 
ππνρξεσηηθά από έλα δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ηνπ ΠΑΚΔ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή, ην νπνίν: 

 πεξηιακβάλεη θαηάινγν ζπλεκκέλσλ (έληππα θιπ.) 

 αλαθέξεη ζην πιαίζην πνηάο δηαδηθαζίαο  ηνπ παξόληνο νδεγνύ (πρ 
ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο «4.1.5 Γηαδηθαζία Οινθιήξσζεο 
Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο») γίλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή. 

Κάζε απνζηνιή γίλεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, θαηαρσξίδνληαο όιν ην 
πιηθό, ζηνλ εηδηθό ρώξν πνπ έρεη πξνβιεθζεί γηα απηό ζηα ππνζηεξηθηηθά 
ζπζηήκαηα ηνπ έξγνπ (portal θαη MIS). 
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6. Ένηςπα 

ςγκενηπωηικόρ Πίνακαρ σπήζηρ Δνηύπων  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζεκεηώλεηαη ζπλνπηηθά ν ηξόπνο ρξήζεο ησλ 
εληύπσλ πνπ αθνξνύλ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξόληα 
Οδεγό: 
 

Σίηλορ ενηύπος Καηασώ-
πιζη ή/και 
εκηύπωζη 
μέζω ηος 

MIS* 

Αποζηολή 
ζηον 

ΟΔΠΔΚ ζε 
ένηςπη 
μοπθή 

Υπόνορ 
αποζηολήρ 

Γιαδικαζία  Θέζη 
ενηύπος 

(# ζει) 

Δ1: Αίηεζε/ Γήισζε 
Δγγξαθήο εθπαηδεπηηθνύ ζην 
πξόγξακκα εθπαίδεπζεο 
επηκνξθσηώλ 

ΝΑΙ ΟΥΙ - 5.2.2 18 

Δ2:  Βεβαίσζε Δγγξαθήο 
Δθπαηδεπνκέλνπ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
(γηα 

ππνγξαθή 
από ΤΔ) 

Οπνηεδήπνηε θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο. 

5.2.2 20 

Δ3:  πγθεληξσηηθή 
Καηάζηαζε εγγεγξακκέλσλ 
ζην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο 
επηκνξθσηώλ 

ΝΑΙ ΝΑΙ Μεηά ην πέξαο ησλ 
εγγξαθώλ. 

5.2.2 21 

Δ4: Χξνιόγην Πξόγξακκα 
Δθπαηδεπηηθνύ 
Πξνγξάκκαηνο 

ΝΑΙ ΝΑΙ Με ηελ νινθιήξσζε 
ηεο νξγάλσζεο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο, 
εληόο 5 εξγαζίκσλ 
εκεξώλ. 

5.2 24 

Δ5: Ηκεξήζην 
Παξνπζηνιόγην 
Δθπαηδεπνκέλσλ 
Πξνγξάκκαηνο 

ΝΑΙ OXI - 5.2 27 

Δ6: Παξνπζηνιόγην 
Γηδαζθόλησλ/ Σερληθώλ 
Τπνζηήξημεο Πξνγξάκκαηνο 

ΝΑΙ OXI - 5.2 30 

Δ7: Καηάινγνο εξγαζηώλ 
εθπαηδεπνκέλνπ (e-portfolio) 

ΝΑΙ ΟΥΙ - 5.2 33 

Δ8: Καηάινγνο 
πεξηερνκέλσλ παθέηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

ΝΑΙ ΝΑΙ Με ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο, 
εληόο 10 εξγαζίκσλ 
εκεξώλ. 

5.2 35 

Δ9: πγθεληξσηηθή 
Καηάζηαζε Παξνπζηώλ 
Δθπαηδεπνκέλσλ 
Πξνγξάκκαηνο 

ΝΑΙ ΝΑΙ Με ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο, 
εληόο 10 εξγαζίκσλ 
εκεξώλ. 

5.2.6 37 

Δ10: πγθεληξσηηθό 
Παξνπζηνιόγην Γηδαζθόλησλ 
Πξνγξάκκαηνο 

ΝΑΙ ΝΑΙ Με ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο, 
εληόο 10 εξγαζίκσλ 
εκεξώλ. 

5.2.6 39 

Δ11: πγθεληξσηηθό 
Παξνπζηνιόγην Σερληθώλ 
ππνζηήξημεο Πξνγξάκκαηνο 

ΝΑΙ ΝΑΙ Με ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
εληόο 10 εξγαζίκσλ 
εκεξώλ. 

5.2.6 41 



ειίδα 17 από 49 

Σίηλορ ενηύπος Καηασώ-
πιζη ή/και 
εκηύπωζη 
μέζω ηος 

MIS* 

Αποζηολή 
ζηον 

ΟΔΠΔΚ ζε 
ένηςπη 
μοπθή 

Υπόνορ 
αποζηολήρ 

Γιαδικαζία  Θέζη 
ενηύπος 

(# ζει) 

Δ12: Βεβαίσζε 
Παξαθνινύζεζεο 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
(γηα 

ππνγξαθή 
από ΤΔ) 

Με ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο, 
εληόο 10 εξγαζίκσλ 
εκεξώλ. 

5.2.6 42 

Δ13: Βεβαίσζε 
Απαζρόιεζεο (γηα 
δηδάζθνληεο ΠΑΚΔ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ Με ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο, 
εθόζνλ δεηεζεί. 

5.2.6 43 

Δ14: Βεβαίσζε Παξαιαβήο 
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

ΝΑΙ ΝΑΙ Με ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο, 
εληόο 10 εξγαζίκσλ 
εκεξώλ. 

5.2.6 44 

Δ15: Αίηεκα αληηθαηάζηαζεο 
ζηειέρνπο νκάδαο έξγνπ 

ΝΑΙ ΝΑΙ Οπνηεδήπνηε θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο, 
εθόζνλ ππάξμεη 
αλάγθε. 

5.2.4 46 

Δ16: Αίηεκα Αιιαγήο 
Αίζνπζαο Γηδαζθαιίαο 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
(γηα κόληκε 
αληηθαηά-
ζηαζε) 

Οπνηεδήπνηε θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο, 
εθόζνλ ππάξμεη 
αλάγθε. 

5.2.5 47 

 
 
* Σεκεηώλεηαη όηη ην ειεθηξνληθό ηζνδύλακν ηωλ εληύπωλ πνπ ζα πξνθύπηεη από ην 
Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα Δηαρείξηζεο (MIS), είλαη πηζαλόλ λα παξνπζηάδεη κηθξήο έθηαζεο 
δηαθνξέο ωο πξνο ηελ εκθάληζε ηωλ ζηνηρείωλ, ζε ζρέζε κε ηα έληππα πνπ παξνπζηάδνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνύλ. 
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Δ1: Αίηηζη/ Γήλωζη Δγγπαθήρ εκπαιδεςηικού ζηο ππόγπαμμα 
εκπαίδεςζηρ επιμοπθωηών 
Κωδικόρ Ππογπάμμαηορ: ......../......../.......

 (1) Δ1 

Αίηηζη/ Γήλωζη εκπαιδεςηικού Δγγπαθήρ  
ζηο Ππόγπαμμα Δκπαίδεςζηρ Δπιμοπθωηών 

“ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ 
ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ” 

    

Κλάδοι
(2)

: ……………….. Πεπιόδος από …./…./…… ωρ …./…./…… 
(3)

 

    

Ππορ ηο ΠΑΚΔ 
(4)

:………………………………………….. 

  

Απιθμόρ Μηηπώος Δκπαιδεςηικού:  

Α.Φ.Μ. Δκπαιδεςηικού: 

Γιεύθςνζη Α’θμιαρ ή Β’θμιαρ
(5)

: ……………………………  

Δπώνςμο:……………………… Όνομα:………………………………… 

Όνομα παηπόρ:……………….. Έηορ Γέννηζηρ:……………….. 

Γιεύθςνζη:……………………… Σ.Κ.: ……………...  

Σηλέθωνο:……………………… Κινηηό Σηλέθωνο:…………………………. 

e-mail: 

Κλάδορ/Διδικόηηηα:…………………… Οπγανική Θέζη
(6)

: ………………………… 

Ιδιόηηηα ηελέσοςρ
(7)

:…………………… Γιανςόμενο έηορ 
ςπηπεζίαρ: 

 

Φύλλο: ΓΤΝΑΙΚΑ •  ΑΝΓΡΑ •   

 
Γηλώνω όηι επιθςμώ να ζςμμεηάζσω ζηο παπαπάνω ππόγπαμμα επιμόπθωζηρ. 

  Ημεπομηνία,  

    

    

  Ο/Η εκπαιδεςηικόρ  

 
  

Γικαιούσορ Φοπέαρ ςμππάηηονηερ Δπιζηημονικοί Φοπείρ 

  

http://www.oepek.gr/
http://www.pi-schools.gr/
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Οδηγίερ ςμπλήπωζηρ 

Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο κε θεθαιαία γξάκκαηα θαη ρσξίο ζβεζίκαηα. 

Σα ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη πξνο ζπκπιήξσζε είλαη απαξαίηεηα θαη ζα βνεζήζνπλ ζηε ζηαηηζηηθή 
επεμεξγαζία θαη αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηκόξθσζεο. 

(1) 
Αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο ηνπ πξνγξάκκαηνο όπσο εκθαλίδεηαη ζην αληίζηνηρν έληππν Δ4. 

(2)
 πκπιεξώλνληαη νη θιάδνη εθπαηδεπηηθώλ πνπ εμππεξεηεί ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ ζα 

παξαθνινπζήζεη ν εθπαηδεπόκελνο κε κηα ή πεξηζζόηεξεο από ηηο αθόινπζεο ηηκέο: ΠΔ02 (θηιόινγνη), 
ΠΔ03 (καζεκαηηθνί), ΠΔ04 (θαζεγεηέο θπζηθώλ επηζηεκώλ), ΠΔ60/ΠΔ70 (δάζθαινη θαη λεπηαγσγνί), 
ΠΔ19/ΠΔ20 (θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο). 
(3)

 πκπιεξώλεηαη ε αξρή θαη ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ επηκόξθσζεο πνπ ζα παξαθνινπζήζεη ν 
εθπαηδεπόκελνο. 
(4)

 Κάζε εθπαηδεπηηθόο ππνβάιιεη αίηεζε εγγξαθήο ζην ΠΑΚΔ (Παλεπηζηεκηαθό Κέληξν Δπηκόξθσζεο) 
ζην νπνίν έρεη επηιεγεί λα θνηηήζεη.

 

(5)
 πκπιεξώλεηαη ε Γηεύζπλζε ζηελ νπνία αλήθεη ν αηηώλ. 

(6)
 πκπιεξώλεηαη ε νλνκαζία ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο ζηελ νπνία έρεηε νξγαληθή ζέζε. 

(7)
  Απηό ην πεδίν ζπκπιεξώλεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε ζηειέρνπο ηεο Δθπαίδεπζεο. 
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Δ2:  Βεβαίωζη Δγγπαθήρ Δκπαιδεςομένος  

 
 

Βεβαίωζη  Δγγπαθήρ 
 
 
 
Βεβαηώλεηαη όηη ν/ε…………………………………………………….  
 
Δθπαηδεπηηθόο ………./βάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο ....................., έρεη 
εγγξαθεί γηα ηελ παξαθνινύζεζε πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο επηκνξθσηώλ 
350 σξώλ, (θσδηθόο πξνγξάκκαηνο ....../....../......), από…....... έσο………...,    
κε ηίηιν 
 
“Δπηκόξθσζε Δπηκνξθσηώλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία’’ 
 
ζην Παλεπηζηεκηαθό Κέληξν Δπηκόξθσζεο (ΠΑΚΔ) ………………..................., 
 
ζηo πιαίζηo ηεο Πξάμεο “Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη 
εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή πξάμε’’ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 
Πξνγξάκκαηνο “Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε’’, ΔΠΑ 2007-2013. 
 
 
Σόπνο…………………………..  Ηκεξνκελία…………………………… 
 
 
 

Ο πληνληζηήο ηνπ  ΠΑΚΔ                Ο  Τπεύζπλνο Έξγνπ (ΟΔΠΔΚ) 
              

 
 
 

 

“ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ 
ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ” 

 
  

Γικαιούσορ Φοπέαρ ςμππάηηονηερ Δπιζηημονικοί Φοπείρ 

  

 
 

http://www.oepek.gr/
http://www.pi-schools.gr/
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Δ3:  ςγκενηπωηική Καηάζηαζη εγγεγπαμμένων ζηο ππόγπαμμα εκπαίδεςζηρ επιμοπθωηών 

ςγκενηπωηική Καηάζηαζη Δγγεγπαμμένων Ππογπάμμαηορ ……………………….
(1)

 

  Δ3 

          

Από ΠΑΚΔ:   Ππορ ΟΔΠΔΚ:   

Ημεπ/νία ςποβολήρ
(2)

:      

ΑΑ 

ηοισεία επιμοπθούμενος 

σόλιο Απιθμόρ 
Μηηπώος 

Δπώνςμο Όνομα 
Όνομα 
παηπόρ 

Γιεύθςνζη 
Σηλέθωνο καηοικίαρ/ 

κινηηό ηηλέθωνο 
Διδικόηηηα 

Γιεύθςνζη Α’θμιαρ ή 
Β’θμιαρ Δκπαίδεςζηρ 

1           
       

2           
        

3           
        

4           
        

5           
        

6           
        

7           
        

8           
        

9           
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10           
        

11           
        

12           
        

13           
        

14           
        

15           
        

16      
    

17      
    

18      
    

19      
    

20      
    

        Τπογπαθή ςνηονιζηή ΠΑΚΔ 

          

“ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ” 

 
  

 
Γικαιούσορ Φοπέαρ ςμππάηηονηερ Δπιζηημονικοί Φοπείρ 

 

http://www.oepek.gr/
http://www.pi-schools.gr/
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Οδηγίερ ςμπλήπωζηρ 

Η ζπκπιήξσζε γίλεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα. 
(1) Γηα θάζε πξόγξακκα επηκόξθσζεο δηάξθεηαο 350 σξώλ ππνβάιιεηε ην παξόλ έληππν. Αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο ηνπ πξνγξάκκαηνο όπσο εκθαλίδεηαη ζην αληίζηνηρν 
έληππν Δ4. 

(2) Η εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ παξόληνο εληύπνπ. 
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Δ4: Ωπολόγιο Ππόγπαμμα Δκπαιδεςηικού Ππογπάμμαηορ  

Ωπολόγιο Ππόγπαμμα Δκπαιδεςηικού Ππογπάμμαηορ (Δ4) 

Ημεπομηνία ςποβολήρ:   

Από ΠΑΚΔ   

Ππορ ΟΔΠΔΚ   

Κωδικόρ ππογπάμμαηορ
(1α)

 ……../……./……. 

Κλάδορ/οι εκπαιδεςηικών
(1β)

  

ςνηονιζηήρ ΠΑΚΔ
(2α)

   
Δπιζηημονικόρ/οί  Τπεύθςνορ/οι 
Ππογπάμμαηορ

(2β)
  

Γςναμικόηηηα ππ/ηορ   

ΑΑ Ημ/νία
(3)

 Ημέπα
(4)

 
Ώπα

(5)
 

έναπξηρ 
Ώπα

(6)
 

λήξηρ 

Γιδάζκων/ονηερ 
(7)

 
(ονομαηεπώνςμο) 

Σεσνικόρ 
Τποζηήπιξηρ  

(8)
 

(ονομαηεπώνςμο) Αίθοςζα
(9)

 

  
  
  
Δνόηηηα ΑΠ

(10)
 

  
Σύπορ 

μαθήμαηορ
(11)

 

1     

         

       

       

2     

         

       

       

3     

         

       

       

4     
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5     

         

       

       

6     

         

       

       

7     

         

       

       

       
       

λ     
     

  

Η διάπκεια ηων εκπαιδεςηικών ππογπαμμάηων είναι εν γένει 3- 6 ώπερ για κάθε ημέπα διεξαγωγήρ.  

       

Τπογπαθή Δπιζηημονικού/ων Τπεύθςνος/ων Ππογπάμμαηορ Τπογπαθή ςνηονιζηή ΠΑΚΔ 

      

       

“ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ” 

 
  

 
Γικαιούσορ Φοπέαρ ςμππάηηονηερ Δπιζηημονικοί Φοπείρ 

 

http://www.oepek.gr/
http://www.pi-schools.gr/
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Οδηγίερ ςμπλήπωζηρ 

Η ζπκπιήξσζε γίλεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

(1α) Γηα θάζε πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ππνβάιιεηαη ην παξόλ έληππν. Αλαγξάθεηαη: ν θωδηθόο ηνπ ΠΑΚΕ / ν θωδηθόο ηκήκαηνο / ν αύμωλ αξηζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

(1β) Αλαγξάθεηαη: ν θιάδνο (εηδηθόηεηα) ή νη θιάδνη εθπαηδεπηηθώλ, αλ είλαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο, ζηνπο νπνίνπο αθνξά ην παξόλ πξόγξακκα. 

(2α) πκπιεξώλεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ πληνληζηή ηνπ ΠΑΚΔ 
(2β) πκπιεξώλεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Τπεπζύλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή ησλ Δπηζηεκνληθώλ Τπεπζύλσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο εάλ είλαη πεξηζζόηεξνη ηνπ 
ελόο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξόγξακκα αθνξά ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο θιάδνπο εθπαηδεπηηθώλ). 

(3) πκπιεξώλεηαη ε εκεξνκελία ηεο 1
εο

, 2
εο

 θ.ν.θ. εκέξαο πνπ δηεμάγεηαη κάζεκα. 
(4) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο ε εκέξα ηνπ καζήκαηνο. Κάζε κάζεκα κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο δηαζηήκαηα, πνπ ην θαζέλα λα αθνξά ζε άιιε ελόηεηα ηνπ 
ΑΠ ή/θαη λα αθνξά ζε άιινπ ηύπνπ κάζεκα 

(5) Αλαγξάθεηαη ε ώξα έλαξμεο ελόο ηκήκαηνο ηνπ καζήκαηνο ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα. 

(6) Αλαγξάθεηαη ε ώξα ιήμεο ελόο ηκήκαηνο ηνπ καζήκαηνο ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα. 

(7) πκπιεξώλεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ δηδάζθνληα ή ησλ δηδαζθόλησλ εάλ είλαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο (κέρξη 3 ηαπηόρξνλνη δηδάζθνληεο) 

(8) πκπιεξώλεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ηερληθνύ ππνζηήξημεο. 

(9) πκπιεξώλεηαη ε νλνκαζία ηεο αίζνπζαο πνπ γίλεηαη ην κάζεκα ζύκθσλα κε ηελ νλνκαζία πνπ απνδόζεθε θαηά ηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ ΠΑΚΔ ζην MIS. 

(10) πκπιεξώλεηαη ε ελόηεηα ηνπ Αλαιπηηθνύ Πεξηερνκέλνπ πνπδώλ (ΑΠ) ζηελ νπνία αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ καζήκαηνο. 

(11) Αλαγξάθεηαη ν ηύπνο καζήκαηνο (Θεσξεηηθό ή Δξγαζηεξηαθό κάζεκα) γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ καζήκαηνο ηεο εκέξαο. 
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Δ5: Ημεπήζιο Παποςζιολόγιο Δκπαιδεςομένων Ππογπάμμαηορ 

 

Ημεπήζιο Παποςζιολόγιο Δκπαιδεςομένων Ππογπάμμαηορ ……/…………/……….(1)  

Δ5 

Ημεπ/νία
(2)

:  

         

Από ΠΑΚΔ:  Ππορ ΟΔΠΔΚ: 

Ημ/νία
(3)

: Ημέπα
(4)

: Αίθοςζα
(5)

: 

Ώπα έναπξηρ
(6)

: 
 

Μέπορ ΑΠ
(7)

: 

Ώπα λήξηρ
(6)

: 

         

ΑΑ Α.Μ.
(8)

 Ονομαηεπώνςμο εκπαιδεςόμενος
(9)

 Κλάδορ
(10)

 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ
(11)

 

1
η
 ώπα 2

η
 ώπα 3

η
 ώπα 4

η
 ώπα ... ώπα 

1             

2             

3             

4             

5             
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6             

7             

8             

         

         

             

λ             

         

         

  Ονομαηεπώνςμο -    Ονομαηεπώνςμο -  

  Τπογπαθή διδάζκονηα/ ων    
Τπογπαθή 

ςνηονιζηή ΠΑΚΔ  

         

“ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ” 

 
  

 
Γικαιούσορ Φοπέαρ ςμππάηηονηερ Δπιζηημονικοί Φοπείρ 

 

         

http://www.oepek.gr/
http://www.pi-schools.gr/
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Οδηγίερ ςμπλήπωζηρ 

Η ζπκπιήξσζε γίλεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

(1) Αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο πξνγξάκκαηνο ηνπο εκθαλίδεηαη ζην αληίζηνηρν Έληππν Δ4 

(2) Η εκεξνκελία ηνπο έλαξμεο πινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

(3)-(6) Σα ζηνηρεία απηά ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηνπο αληίζηνηρεο γξακκήο πνπ ππνβιήζεθαλ ζην Δ4. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θάπνηα από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 
δηαθνξνπνηνύληαη από απηά πνπ εκθαλίδνληαη ζην αληίζηνηρεο γξακκέο ηνπ Δ4 ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηελ αληίζηνηρε γξακκή ηνπ παξόληνο ηελ κνλνγξαθή ηνπ ππεπζύλνπ 
ηνπ ΠΑΚΔ. 

(7) πκπιεξώλεηαη ην κέξνο ηνπ ΑΠ ζην νπνίν αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα (δει. Γεληθό Μέξνο ή Δηδηθό κέξνο/Κιάδνο x, όπνπ x ηνπο από ηνπο 4 θιάδνπο (ΠΔ02, 
ΠΔ03, ΠΔ04, ΠΔ60/70, ΠΔ19/20 πνπ ππνζηεξίδνληαη ζηε Πξάμε). 

(8) Ο αξηζκόο κεηξώνπ ηνπ εθπαηδεπόκελνπ 

(9) Σα ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ην έληππν Δ3. 

(10) πκπιεξώλεηαη ν θιάδνο (εηδηθόηεηα) ηνπ εθπαηδεπόκελνπ (πρ. ΠΔ02, ΠΔ70, ΠΔ19) 

(11) Τπνγξαθή ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ γηα θάζε ώξα επηκόξθσζεο. 
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Δ6: Παποςζιολόγιο Γιδαζκόνηων/ Σεσνικών Τποζηήπιξηρ Ππογπάμμαηορ  

Παποςζιολόγιο Γιδαζκόνηων/ Σεσνικών ςποζηήπιξηρ  
Ππογπάμμαηορ ……………………….(1) 

  

Δ6 

Από ΠΑΚΔ: .......................                                                                                                            Ππορ ΟΔΠΔΚ 

Ημεπομηνία ςποβολήρ(2): ........................................ 

ΑΑ Ημ/νία
(3)

 Ημέπα
(4)

 
Αίθοςζα 

(5)
 

Ώπα 
έναπξηρ

(6)
 

Ώπα 
λήξηρ

(7)
 

Δνόηηηα 
ΑΠ

(8) 

Γιδάζκων ή 
Σεσνικόρ 

Τποζηήπιξηρ
(9)

 
(ονομαηεπώνςμο) σόλια

(10)
 

Τπογπαθή
(11)

 

1η 
ώπα 

2η ώπα 
3η 

ώπα 
4η 

ώπα 
5η 

ώπα 
... 

ώπα 

1         

 

          

          

2         

 

          

          

3         
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4         

 

          

          

         

 

          

          

λ         
           

           

    

  Ονομαηεπώνςμο-Τπογπαθή  

  ςνηονιζηήρ ΠΑΚΔ  

    

    

    

    

    

“ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ” 

 
  

 
Γικαιούσορ Φοπέαρ ςμππάηηονηερ Δπιζηημονικοί Φοπείρ 

 

http://www.oepek.gr/
http://www.pi-schools.gr/
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Οδηγίερ ςμπλήπωζηρ 

Η ζπκπιήξσζε γίλεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

(1) Γηα θάζε πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ππνβάιιεηε ην παξόλ έληππν. Αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο ηνπ πξνγξάκκαηνο όπσο εκθαλίδεηαη ζην αληίζηνηρν έληππν Δ4. 

(2) Η εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ παξόληνο εληύπνπ. 

(3)-(7), Σα ζηνηρεία απηά ηαπηίδνληαη κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ ζην Δ4. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θάπνηα από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δηαθνξνπνηνύληαη από 
απηά πνπ εκθαλίδνληαη ζην αληίζηνηρεο γξακκέο ηνπ Δ4 ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηελ αληίζηνηρε γξακκή ηνπ παξόληνο ηελ κνλνγξαθή ηνπ πληνληζηή ηνπ ΠΑΚΔ. 

(8) πκπιεξώλεηαη/ Δμεηδηθεύεηαη από ηνλ δηδάζθνληα, ε ελόηεηα ΑΠ ζηελ νπνία αθνξνύζε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

(9) ηηο πξώηεο γξακκέο ζπκπιεξώλεηαη ην νλνκαηεπώλπκν θαζελόο από ηνπο δηδάζθνληεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ην κάζεκα (αλ είλαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο) θαη ζηελ 
ηειεπηαία γξακκή ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ηερληθνύ ππνζηήξημεο. 

(10) πκπιεξώλνληαη ηπρόλ ζρόιηα ησλ δηδαζθόλησλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

(11) Τπνγξάθεηαη από ηνπο δηδάζθνληεο γηα θάζε ώξα καζήκαηνο  θαη ζηελ θάησ γξακκή από ηνλ ηερληθό ππνζηήξημεο. 
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Δ7: Καηάλογορ επγαζιών εκπαιδεςομένος (e-portfolio) 

   Δ7 

Καηάλογορ επγαζιών εκπαιδεςομένος ζηο πλαίζιο ηος εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ 

Κωδικόρ Ππογπάμμαηορ
(1)

: ……/……/…….. Πεπιόδος από …./…./…… ωρ …./…./…… 
(2)

 

Απιθμόρ Μηηπώος Δκπαιδεςηικού: ................... Κλάδορ/Διδικόηηηα:………………… 

Δπώνςμο:……………………… Όνομα:………………………………… 

Σηλέθωνο:……………………… Κινηηό Σηλέθωνο:…………………………. 

e-mail: 

Α/Α Σίηλορ επγαζίαρ Δνόηηηα ΑΠ πος 
αθοπά 

ύνηομη πεπιγπαθή Τπεύθςνορ Γιδάζκων 

1     

2     

3     

...     

 Ημεπομηνία, 

  

 Ονομαηεπώνςμο-Τπογπαθή                                                              Ονομαηεπώνςμο-Τπογπαθή 

 ςνηονιζηή ΠΑΚΔ                                                                                Δπιζηημονικού Τπεύθςνος  
                                                                                                               (ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν εθπαηδεπόκελνο) 

“ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ” 

 
  

 
Γικαιούσορ Φοπέαρ ςμππάηηονηερ Δπιζηημονικοί Φοπείρ 

 

http://www.oepek.gr/
http://www.pi-schools.gr/
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Οδηγίερ ςμπλήπωζηρ 

 Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο κε θεθαιαία γξάκκαηα θαη ρσξίο ζβεζίκαηα.  

Σα ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη πξνο ζπκπιήξσζε είλαη απαξαίηεηα θαη ζα βνεζήζνπλ ζηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηκόξθσζεο. 

(1) Αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο ηνπ πξνγξάκκαηνο όπσο εκθαλίδεηαη ζην αληίζηνηρν έληππν Δ4. 
(2) πκπιεξώλεηαη ε αξρή θαη ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ εθπαίδεπζεο παξαθνινύζεζε ν εθπαηδεπόκελνο. 
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Δ8: Καηάλογορ πεπιεσομένων πακέηος εκπαιδεςηικού ςλικού 

Καηάλογορ πεπιεσομένων πακέηος εκπαιδεςηικού ςλικού                                                                                                       Δ8 

Ημεπομηνία ςποβολήρ:   

Από ΠΑΚΔ   

Ππορ ΟΔΠΔΚ   
Κλάδορ/οι (ειδικόηηηα/ερ) πος απεςθύνεηαι ηο 
ππόγπαμμα 

(1)
  

Κωδικόρ ππογπάμμαηορ
(2)

 ……../……./……. 

ςνηονιζηήρ ΠΑΚΔ
(3)

   

Δπιζηημονικόρ/οι Τπεύθςνορ/οι ππογπάμμαηορ
(3α)

  

Γςναμικόηηηα ππ/ηορ   

ΑΑ Πεπιγπαθή / Σίηλορ ςλικού Δίδορ 
(4)

 

Σπόπορ/ 
μέζο 

διάθεζηρ
(5)

  

  
  Παπαπο

μπή ΑΠ
(6)

 

Κλάδορ/οι 
(ειδικόηηηα/ερ)

 

(7)
   σόλια

(8)
 

1       
  

2       
  

3     
  

4     
  

...     
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λ     
  

       

 
Τπογπαθή Δπιζηημονικού/ών 
Τπεςθύνος/ων   Τπογπαθή ςνηονιζηή ΠΑΚΔ 

      

       

“ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ” 

 
  

 
Γικαιούσορ Φοπέαρ ςμππάηηονηερ Δπιζηημονικοί Φοπείρ 

 

Οδηγίερ ςμπλήπωζηρ 

Η ζπκπιήξσζε γίλεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

(1) Αλαγξάθεηαη ν θιάδνο ή νη θιάδνη εθπαηδεπηηθώλ αλ είλαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο, ζηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη ην πξόγξακκα 

(2) Αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο ηνπ πξνγξάκκαηνο όπσο εκθαλίδεηαη ζην αληίζηνηρν έληππν Δ4. 

(3) πκπιεξώλεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ πληνληζηή ΠΑΚΔ 
(3α) πκπιεξώλεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Τπεπζύλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή ησλ Δπηζηεκνληθώλ Τπεπζύλσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο εάλ είλαη πεξηζζόηεξνη ηνπ 
ελόο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξόγξακκα αθνξά ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο θιάδνπο εθπαηδεπηηθώλ). 

(4) Πρ. Άξζξν, ύγγξακκα/ Βηβιίν, Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό, άιιν 

(5) Πρ. Ηιεθηξνληθή κνξθή / CD-ROM, έληππε κνξθή 

(6) πκπιεξώλεηαη ε ελόηεηα ηνπ ΑΠ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

(7) πκπιεξώλεηαη ν θιάδνο (εηδηθόηεηα) ή νη θιάδνη εθπαηδεπηηθώλ (αλ είλαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο) ζηνπο νπνίνπο απεπζύλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πιηθό. 
(8) εκεηώλεηαη αλ ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ είλαη πξόζζεην πιηθό πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παθέην πνπ δηέζεζε ε Αλαζέηνπζα αξρή, αιιά ην ΠΑΚΔ 
δηέζεζε ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ πιηθνύ (πρ έλα άξζξν, έλα ινγηζκηθό θιπ) πξέπεη λα 
επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ έληππν. 

http://www.oepek.gr/
http://www.pi-schools.gr/
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Δ9: ςγκενηπωηική Καηάζηαζη Παποςζιών Δκπαιδεςομένων 
Ππογπάμμαηορ 

ςγκενηπωηική Καηάζηαζη Παποςζιών Δκπαιδεςομένων Ππογπάμμαηορ 
………/…………/…….(1) 

Ημεπ/νία(2): Δ9 

         

Από ΠΑΚΔ: .......................... Ππορ ΟΔΠΔΚ 

         

ΑΑ Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο εκπαιδεςομένος
(3)

 Παποςζίερ 
(4)

 
Βεβαίωζη 

(5)
 

Τπογπαθή 
(6)

 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16      

17      
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18      

19      

20      

         

         

      Τπογπαθή  

      ςνηονιζηή ΠΑΚΔ  

         

         

         

“ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ 
ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ” 

 
  

Γικαιούσορ Φοπέαρ ςμππάηηονηερ Δπιζηημονικοί Φοπείρ 

  

 
 
 

Οδηγίερ ςμπλήπωζηρ 

Η ζπκπιήξσζε γίλεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

(1) Γηα θάζε πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ππνβάιιεηε ην παξόλ έληππν. Αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο ηεο πεξηνρήο / ν 
θσδηθόο ηνπ ΠΑΚΔ / ν αξηζκόο πξνγξάκκαηνο. 
(2) Η εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ εληύπνπ. 
(3) Σν νλνκαηεπώλπκν ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ ηαπηίδεηαη κε ην αληίζηνηρν νλνκαηεπώλπκν ζην έληππν Δ3. 
(4) Δκθαλίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ παξνπζηώλ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ όπσο απηό πξνθύπηεη από ηα έληππα Δ5 
γηα θάζε εκέξα επηκόξθσζεο. 
(5) Δκθαλίδεηαη ε έλδεημε ΝΑΙ αλ ην άζξνηζκα ησλ παξνπζηώλ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ είλαη κεγαιύηεξν από ηνλ 
ειάρηζην αξηζκό παξνπζηώλ πνπ πξνβιέπεηαη γηα λα ζεσξεζεί πεξαησκέλε ε επηκόξθσζε. Οη απνπζίεο ελόο 
επηκνξθνύκελνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ δηδαθηηθώλ ωξώλ, πξνθεηκέλνπ 
λα ζεωξεζεί επηηπρήο ε παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

(6) Τπνγξαθή ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. 

http://www.oepek.gr/
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Δ10: ςγκενηπωηικό Παποςζιολόγιο Γιδαζκόνηων 
Ππογπάμμαηορ 

 

ςγκενηπωηικό Παποςζιολόγιο Γιδαζκόνηων Ππογπάμμαηορ 
……/…………/……….(1) 

  Δ10 

        

Από ΠΑΚΔ: ....................................... Ππορ ΟΔΠΔΚ 

Ημεπ/νία ςποβολήρ
(2)

:      

ΑΑ Ονομαηεπώνςμο Γιδάζκονηα
(3)

 Α.Μ.
(4)

 ύνολο 
(5)

 ωπών Τπογπαθή
(6)

 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

     

     

λ     

     

   Τπογπαθή ςνηονιζηή ΠΑΚΔ  

     

     

 
 
 
 

   
 
 

 

“ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ 
ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ” 

 
  

Γικαιούσορ Φοπέαρ ςμππάηηονηερ Δπιζηημονικοί Φοπείρ 

  

 
 
 

http://www.oepek.gr/
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Οδηγίερ ςμπλήπωζηρ 

Η ζπκπιήξσζε γίλεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα. 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο  ππνβάιιεηε ην παξόλ έληππν.  

(1) Αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο ηνπ πξνγξάκκαηνο όπσο εκθαλίδεηαη ζην αληίζηνηρν έληππν Δ4. 

(2) Η εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ παξόληνο εληύπνπ. 
(3)-(4) Σα νλόκαηα ησλ δηδαζθόλησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην έληππν Δ6 (παξνπζηνιόγην δηδαζθόλησλ) κε ηνπο 
αληίζηνηρνπο θσδηθνύο (όπσο εκθαλίζηεθαλ ζην έληππν Δ4). Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θάπνηα από ηα 
παξαπάλσ ζηνηρεία δηαθνξνπνηνύληαη από απηά πνπ εκθαλίδνληαη ζην αληίζηνηρεο γξακκέο ηνπ Δ4 ζα πξέπεη 
λα έρνπλ ζηελ αληίζηνηρε γξακκή ηνπ παξόληνο ηελ κνλνγξαθή ηνπ πληνληζηή ηνπ ΠΑΚΔ. 

(5) Σν άζξνηζκα ησλ σξώλ επηκόξθσζεο θάζε δηδάζθνληα όπσο πξνθύπηεη από ην παξνπζηνιόγην 
δηδαζθόλησλ (Δ6). 
(6) Η ππνγξαθή ηνπ δηδάζθνληα πνπ δίδαμε ζην αληίζηνηρν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο. 
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Δ11: ςγκενηπωηικό Παποςζιολόγιο Σεσνικών ςποζηήπιξηρ 
Ππογπάμμαηορ 

 

ςγκενηπωηικό Παποςζιολόγιο Σεσνικών Τποζηήπιξηρ Ππογπάμμαηορ 
……/…………/……….(1) 

  Δ11 

        

Από ΠΑΚΔ: ....................................... Ππορ ΟΔΠΔΚ 

Ημεπ/νία ςποβολήρ
(2)

:......................      

ΑΑ Ονομαηεπώνςμο Σεσνικού 
ςποζηήπιξηρ

(3)
 

Α.Μ.
(4)

 ύνολο 
(5)

 ωπών Τπογπαθή
(6)

 

1         

2         

3         

     

v     

   Τπογπαθή ςνηονιζηή ΠΑΚΔ  

     

     

“ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ 
ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ” 

 
  

Γικαιούσορ Φοπέαρ ςμππάηηονηερ Δπιζηημονικοί Φοπείρ 

 

 
 
 

Οδηγίερ ςμπλήπωζηρ 

Η ζπκπιήξσζε γίλεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα. 
(1) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ππνβάιιεηε ην παξόλ έληππν. Αλαγξάθεηε o 
θσδηθόο ηεο πεξηνρήο / ν θσδηθόο ηνπ ΠΑΚΔ / ν αξηζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(2) Η εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ παξόληνο εληύπνπ. 
(3)-(4) Σα νλόκαηα ησλ ηερληθώλ ππνζηήξημεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην έληππν Δ6 (παξνπζηνιόγην δηδαζθόλησλ/ 
ηερληθώλ ππνζηήξημεο) κε ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνύο (όπσο εκθαλίζηεθαλ ζην έληππν Δ4). Αλ γηα 
νπνηνδήπνηε ιόγν θάπνηα από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δηαθνξνπνηνύληαη από απηά πνπ εκθαλίδνληαη ζην 
αληίζηνηρεο γξακκέο ηνπ Δ4 ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηελ αληίζηνηρε γξακκή ηνπ παξόληνο ηελ κνλνγξαθή ηνπ 
πληνληζηή ηνπ ΠΑΚΔ. 
(5) Σν άζξνηζκα ησλ σξώλ επηκόξθσζεο θάζε ηερληθνύ ππνζηήξημεο όπσο πξνθύπηεη από ην 
παξνπζηνιόγην δηδαζθόλησλ/ ηερληθώλ ππνζηήξημεο (Δ6). 

(6) Η ππνγξαθή ηνπ επηκνξθσηή πνπ δίδαμε ζην αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. 

http://www.oepek.gr/
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Δ12: Βεβαίωζη Παπακολούθηζηρ 

 
 

Βεβαίωζη  Παπακολούθηζηρ 
 
 
Βεβαηώλεηαη όηη ν/ε…………………………………………………….  
 
Δθπαηδεπηηθόο ………./βάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο ...................... 
παξαθνινύζεζε ην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο επηκνξθσηώλ 350 σξώλ,         
(θσδηθόο πξνγξάκκαηνο ......../......../........),  από………….... έσο…………....,     
κε ηίηιν 
 
“Δπηκόξθσζε Δπηκνξθσηώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή πξάμε’’ (Β’ επίπεδν) 
 
ζην Παλεπηζηεκηαθό Κέληξν Δπηκόξθσζεο (ΠΑΚΔ) ………………..................., 
 
ζηo πιαίζηo ηεο Πξάμεο “Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη 
εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή πξάμε’’ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 
Πξνγξάκκαηνο “Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε’’, ΔΠΑ 2007-2013. 
 
 
 
Σόπνο…………………………..                 Ηκεξνκελία…………………………… 
 
 
 

Ο πληνληζηήο ηνπ  ΠΑΚΔ                Ο  Τπεύζπλνο ηνπ έξγνπ (ΟΔΠΔΚ) 
 
 
 
 

“ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ 
ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ” 

 
  

Γικαιούσορ Φοπέαρ ςμππάηηονηερ Δπιζηημονικοί Φοπείρ 

 

 
 

http://www.oepek.gr/
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Δ13: Βεβαίωζη Απαζσόληζηρ (για διδάζκονηερ ΠΑΚΔ) 

 
 
 
 

Βεβαίωζη  Απαζσόληζηρ 
 
 
 
 
Βεβαηώλεηαη όηη ν/ε…………………………………………………….  
 
απαζρνιήζεθε σο ................................... γηα …..... δηδαθηηθέο ώξεο από 
…/…/……… έσο …/…/……… ζην Παλεπηζηεκηαθό Κέληξν Δθπαίδεπζεο 
(ΠΑΚΔ) …………………………………………………………………… ζην 
πξόγξακκα κε θσδηθό ………………………… 
 
ζηo πιαίζηo ηεο Πξάμεο “Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη 
εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή πξάμε’’ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 
Πξνγξάκκαηνο “Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε’’, ΔΠΑ 2007-2013. 
 

Σόπνο …………………………..  Ηκεξνκελία …/…/……… 
 
 

Ο πληνληζηήο ηνπ  ΠΑΚΔ                Ο Τπεύζπλνο Έξγνπ (ΟΔΠΔΚ) 
 
 
 
 
 
 
 

“ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ 
ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ” 

 
  

Γικαιούσορ Φοπέαρ ςμππάηηονηερ Δπιζηημονικοί Φοπείρ 

 

 
 

http://www.oepek.gr/
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Δ14: Βεβαίωζη Παπαλαβήρ εκπαιδεςηικού ςλικού 

 

   Δ14 

Βεβαίωζη/ Γήλωζη Παπαλαβήρ εκπαιδεςηικού ςλικού 

 

Κωδικόρ Ππογπάμμαηορ
(1)

: ……/……/…….. Πεπιόδος από …./…./…… ωρ …./…./…… 
(2)

 

Απιθμόρ Μηηπώος Δκπαιδεςηικού:  

Δπώνςμο:……………………… Όνομα:………………………………… 

Σηλέθωνο:……………………… Κινηηό Σηλέθωνο:…………………………. 

e-mail: 

Κλάδορ/Διδικόηηηα:………………… 

 

Γειώλσ όηη παξέιαβα ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
 

ΑΑ Πεπιγπαθή / Σίηλορ ςλικού 
Δίδορ 

(3)
 

Σπόπορ/ μέζο 
διάθεζηρ

(4)
  Παπαπομπή ΑΠ

(5)
 

Κλάδορ/οι 
(ειδικόηηηα/ερ)

 

(6)
  σόλια

(7)
 

1          
2          

3       
4       
5       

 
 

   
   

λ       
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     Ημεπομηνία,  

    

    

  Ονομαηεπώνςμο-Τπογπαθή  

  Δκπαιδεςομένος  

 

 

“ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ” 

 
  

 
Γικαιούσορ Φοπέαρ ςμππάηηονηερ Δπιζηημονικοί Φοπείρ 

 

 
Οδηγίερ ςμπλήπωζηρ 

Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο κε θεθαιαία γξάκκαηα θαη ρσξίο ζβεζίκαηα. 

Σα ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη πξνο ζπκπιήξσζε είλαη απαξαίηεηα θαη ζα βνεζήζνπλ ζηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
επηκόξθσζεο. 

Σα ζηνηρεία ηνπ θαηαιόγνπ πιηθνύ ζπκπιεξώλνληαη από ην ΠΑΚΔ. Ο επηκνξθνύκελνο επαιεζεύεη ηα ζηνηρεία θαη ππνγξάθεη ην έληππν. 

(1) Αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο ηνπ πξνγξάκκαηνο όπσο εκθαλίδεηαη ζην αληίζηνηρν έληππν Δ4. 
(2) πκπιεξώλεηαη ε αξρή θαη ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ επηκόξθσζεο παξαθνινύζεζε ν εθπαηδεπόκελνο. 

(3) Πρ. Άξζξν, ύγγξακκα/ Βηβιίν, Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό, άιιν 

(4) Πρ. Ηιεθηξνληθή κνξθή / CD-ROM, έληππε κνξθή 

(5) πκπιεξώλεηαη ε ελόηεηα ηνπ ΑΠ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

(6) πκπιεξώλεηαη ν θιάδνο (εηδηθόηεηα) ή νη θιάδνη εθπαηδεπηηθώλ (αλ είλαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο) ζηνπο νπνίνπο απεπζύλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πιηθό. 
(7) εκεηώλεηαη αλ ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ είλαη πξόζζεην πιηθό πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παθέην πνπ δηέζεζε ε Πξάμε, αιιά ην ΠΑΚΔ 
δηέζεζε ζηνπο επηκνξθνύκελνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. 

http://www.oepek.gr/
http://www.pi-schools.gr/


ειίδα 46 από 49 

Δ15: Αίηημα ανηικαηάζηαζηρ ζηελέσοςρ ομάδαρ έπγος 

 

Αίηημα ανηικαηάζηαζηρ ζηελέσοςρ ομάδαρ έπγος 

Ημεπ/νία(2): Δ15 

         

Από ΠΑΚΔ: .......................... Ππορ ΟΔΠΔΚ 

Αιηούμεθα ηην ανηικαηάζηαζη ηος ζηελέσοςρ .............................................
 (1)

 πος 

πεπιλαμβάνεηαι ζηην ομάδα ζηελεσών ηος έπγος εκπαίδεςζηρ επιμοπθωηών πος έσοςμε 
αναλάβει ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ  “ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ”, ηος Δπισειπηζιακού 
Ππογπάμμαηορ “Δκπαίδεςζη & Για Βίος Μάθηζη’’, ΔΠΑ 2007 - 2013, αναλαμβάνονηαρ 

ηον πόλο ..................................................
 (2)

 με ηον/ηην ..........................................................
 (3)

,  

βιογπαθικό ζημείωμα ηος/ηηρ οποίος/οιαρ επιζςνάπηοςμε ζηο παπόν αίηημα. 
 
Παπακαλούμε για ηη ζύμθωνη γνώμη ζαρ ηο ζςνηομόηεπο δςναηό. 
         

         

      Τπογπαθή  

      ςνηονιζηή ΠΑΚΔ  

         

         

“ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ 
ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ” 

 
  

Γικαιούσορ Φοπέαρ ςμππάηηονηερ Δπιζηημονικοί Φοπείρ 

 

 
 
 

 

Οδηγίερ ςμπλήπωζηρ 

Η ζπκπιήξσζε γίλεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

(1) πκπιεξώλεηαη ν ηίηινο θαη ην νλνκαηεπώλπκν (πρ Γξ, θνο, θα) ηνπ πξνο αληηθαηάζηαζε ζηειέρνπο. 
(2) πκπιεξώλεηαη ν ξόινο πνπ έρεη αλαιάβεη ζην έξγν ην πξνο αληηθαηάζηαζε ζηέιερνο ζύκθσλα κε ηε 
ζύκβαζε. 

(3) πκπιεξώλεηαη ν ηίηινο θαη ην νλνκαηεπώλπκν (πρ Γξ, θνο, θα) ηνπ λένπ ζηειέρνπο πνπ πξννξίδεηαη λα 
αληηθαηαζηήζεη ην ππάξρνλ ζηέιερνο. 

http://www.oepek.gr/
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Δ16: Αίηημα Αλλαγήρ Αίθοςζαρ Γιδαζκαλίαρ 

 

Αίηημα Αλλαγήρ Αίθοςζαρ Γιδαζκαλίαρ 

Ημεπ/νία(2): Δ16 

         

Από ΠΑΚΔ: .......................... Ππορ ΟΔΠΔΚ 

Πεπίοδορ αλλαγήρ αίθοςζαρ(1):  

    Από ................ έωρ ....................... (πποζωπινή αλλαγή) 

    Μόνιμη ανηικαηάζηαζη αίθοςζαρ 

Αιηούμεθα ηην ανηικαηάζηαζη ηηρ αίθοςζαρ με κωδικό ..............................
 (2)

 η οποία 

βπίζκεηαι  ζηη διεύθςνζη .........................................................
 (3)

 και σπηζιμοποιείηαι για ηο 

έπγο εκπαίδεςζηρ επιμοπθωηών πος έσοςμε αναλάβει ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ  
“ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ 
ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ”, ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ “Δκπαίδεςζη & Για Βίος 
Μάθηζη’’, ΔΠΑ 2007 - 2013, ζηο εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα με κωδικό  με ηην αίθοςζα με 

κωδικό ........................................
 (4)

, η οποία βπίζκεηαι ζηη διεύθςνζη 

......................................................
 (5)

.  

Η ανηικαηάζηαζη αθοπά ζηη σπήζη ηηρ αίθοςζαρ ζηα εκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα με 

κωδικό/ούρ απιθμούρ: ......../....../........, ......../....../........, .....
 (6)

 

Βεβαιώνοςμε ηο ιζοδύναμο ηων πποδιαγπαθών ηων δςο αιθοςζών όπωρ αςηέρ 
αναθέπονηαι ζηο εδάθιο ΙΙΙβ ηος Άπθπος 6 ηος Κεθαλαίος Α ηηρ Πποκήπςξηρ Γιεθνούρ 
Ανοικηού Γιαγωνιζμού ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ (απ. 1034/14.12.2010: «Τλοποίηζη ηηρ 
εκπαίδεςζηρ ηων επιμοπθωηών»). 

Παπακαλούμε για ηη ζύμθωνη γνώμη ζαρ ηο ζςνηομόηεπο δςναηό
(7)

. 

         

         

      Τπογπαθή  

      ςνηονιζηή ΠΑΚΔ  
         

“ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ 
ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ” 

 
  

Γικαιούσορ Φοπέαρ ςμππάηηονηερ Δπιζηημονικοί Φοπείρ 

 

 
 
 

http://www.oepek.gr/
http://www.pi-schools.gr/


ειίδα 48 από 49 

Οδηγίερ ςμπλήπωζηρ 

Η ζπκπιήξσζε γίλεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα. 
(1) πκπιεξώλεηαη ε αηηνύκελε πεξίνδνο αιιαγήο ηεο αίζνπζαο. Η πξνζσξηλή αιιαγή δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ηελ κηα (1) εβδνκάδα. ε πεξίπησζε κόληκεο αληηθαηάζηαζεο ην παξόλ έληππν απνζηέιιεηαη θαη 
ζε έληππε κνξθή ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
(2) πκπιεξώλεηαη ν θσδηθόο αξηζκόο ηεο πξνο αληηθαηάζηαζε αίζνπζαο, όπσο έρεη δεισζεί ζην MIS θαη 
εκθαλίδεηαη ζην έληππν Δ4. 

(3) πκπιεξώλεηαη ε δηεύζπλζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε πξνο αληηθαηάζηαζε αίζνπζα. 

(4) πκπιεξώλεηαη ν θσδηθόο αξηζκόο ηεο λέαο αίζνπζαο, όπσο ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγνπκέλσο δεισζεί 
ζην MIS. 

(5) πκπιεξώλεηαη ε δηεύζπλζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε «λέα» αίζνπζα. 

(6) πκπιεξώλεηαη ν θσδηθόο αξηζκόο πξνγξάκκαηνο όπσο ζεκεηώλεηαη ζην έληππν Δ4. 

(7) Η θξάζε απηή πεξηιακβάλεηαη ζην αίηεκα κόλν ζηελ πεξίπησζε κόληκεο αληηθαηάζηαζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


