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ΠΡΟΣ:  
1.Περιφερειακούς Διευθυντές 
Π.Ε. και Δ.Ε της χώρας 
 ΚΟΙΝ.: 
1 Προϊσταμένους  
 Επιστημονικής και Παδαγωγικής 
 Καθοδήγησης Π.Ε. και Δ.Ε. 
2.Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. και 
Δ.Ε. 
(μέσω Δ/νσεων και Γραφείων) 

 3. Διευθυντές Εκπ/σης  
 και Προϊσταμένους Γραφείων 
 Π.Ε και Δ.Ε. της χώρας              
 4. Διευθυντές και Προϊσταμένους 
 Σχολικών μονάδων της χώρας 
(μέσω Δ/νσεων και Γραφείων Π.Ε. 
 και Δ.Ε. της χώρας ) 
 

 

    ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» 

 

Μετά την τελευταία Σύνοδο των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης στη 

Θεσσαλονίκη, στην οποία συζητήθηκε και το θέμα της επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδης 

Στυλιανίδης αποφάσισε το θέμα της επιμόρφωσης να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση 

με την εκπαιδευτική κοινότητα, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στο σύνολο των 

εκπαιδευτικών και των στελεχών Εκπαίδευσης της χώρας να εκφράσουν την άποψή 

τους, σχετικά με το περιεχόμενο, τις μορφές, τις διαδικασίες και τον τρόπο 

διοργάνωσης της επιμόρφωσής τους. 

Για την πραγματοποίηση της δημόσιας διαβούλευσης θα ακολουθηθεί η εξής 

διαδικασία: 

Σε κάθε σχολική μονάδα, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα 

συγκληθεί με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου ο Σύλλογος Διδασκόντων, όπου ο 
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κάθε εκπαιδευτικός θα εκφράσει την άποψή του για την επιμόρφωση και θα 

καταγραφούν όλες οι απόψεις. Οι προτάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων θα 

υποβληθούν στο Σχολικό Σύμβουλο που έχει τη γενική παιδαγωγική ευθύνη της 

συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. 

Στη συνέχεια η διαβούλευση θα μεταφερθεί σε επίπεδο νομού ή Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης, με ευθύνη του Διευθυντή Εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας,  

όπου θα συμμετέχουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι για να παρουσιάσουν τη συνθετική 

εισήγηση όλων των σχολείων της περιφέρειάς τους και οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι 

Γραφείων. 

Στην τρίτη φάση η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο Περιφέρειας, με 

οργανωτική ευθύνη του Περιφερειακού Διευθυντή και με συμμετοχή των Διευθυντών 

Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης. 

Κάθε περιφέρεια θα συγκεντρώσει τα συνολικά συμπεράσματα, δηλαδή την 

κεντρική εισήγηση του νομού, τις εισηγήσεις  των σχολικών Συμβούλων, καθώς και 

τις εισηγήσεις των σχολείων.  

Η δημόσια διαβούλευση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 23 Μαίου, ώστε τα 

συμπεράσματά της να παρουσιαστούν στην επόμενη Διάσκεψη Περιφερειακών 

Διευθυντών, με συνθετική εισήγηση σε επίπεδο περιφέρειας, που θα περιλαμβάνει τις 

προτάσεις των νομών που εποπτεύει ο κάθε Περιφερειακός Διευθυντής. Παράλληλα, 

θα πρέπει να διαμορφωθεί ένας φάκελος σε επίπεδο περιφέρειας, ο οποίος να περιέχει 

τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από κάθε Νομό. 

Στη βάση αυτής της διαβούλευσης θα εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα, τα 

οποία θα παραδοθούν στην αρμόδια Επιτροπή, που θα οριστεί με απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για να επεξεργαστεί τα κείμενα και 

να διαμορφώσει τη θεσμική πρωτοβουλία, η οποία θα εκδηλωθεί νομοθετικά στις 

αρχές της επόμενης σχολικής χρονιάς.  

 
Εσωτερική Διανομή                                                                                                                        
1. Γραφείο κ. Υπουργού                                         Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα                                                                                                        
4. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα                                 
5. Δ/νση Σπουδών Π.Ε   
6. Δ/νση Σουδών Δ.Ε.                                                    ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΠΛΑΤΗΣ                                  
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