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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ 
 

ΜΕ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 75% 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Στο πλαίσιο του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ και στη βάση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, µε αριθ. 

πρωτ.263/9.1.2004, της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, για την Κατηγορία 

Πράξεων 2.1.1.ιγ ’’Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις  τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ)’’, σχεδιάζεται η υλοποίηση από το ΥΠ.Ε.Π.Θ./ Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρµογής Προγραµµάτων Κ.Π.Σ. της Πράξης: ’’Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση’’, που 

συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. 

 Η Πράξη αυτή έχει ως αντικείµενο την επιµόρφωση και πιστοποίηση, στην 

απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων στη χρήση των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση, 

35.000 εκπαιδευτικών, των ελληνικών δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων της 
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πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, 

συµπεριλαµβανοµένου του Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί στις 

εκπαιδευτικές δοµές Ειδικής Αγωγής. Η συγκεκριµένη Πράξη συµπληρώνει και επεκτείνει 

το αντικείµενο της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε 

στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2. του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» και για την οργάνωση, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση της επιµόρφωσης καθώς επίσης και την πιστοποίηση των γνώσεων και 

δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε, θα αξιοποιηθούν οι υποδοµές επιµόρφωσης 

και πιστοποίησης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του αντίστοιχου έργου της ΚτΠ.  

Η επιµόρφωση υλοποιείται σε δύο φάσεις: η πρώτη φάση αντιστοιχεί στη 

διεξαγωγή του προγράµµατος επιµόρφωσης και η δεύτερη φάση αντιστοιχεί στην 

πιστοποίηση των δεξιοτήτων.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης της επιµόρφωσης έχει εκπονηθεί, από το ΥΠ.Ε.Π.Θ, 

Πρόγραµµα Σπουδών που στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων 

στη χρήση των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση. Το πρόγραµµα Σπουδών καλύπτει εισαγωγικές 

έννοιες της πληροφορικής και βασικά στοιχεία χρήσης προσωπικού Η/Υ, χρήση 

επεξεργαστή κειµένου, υπολογιστικών φύλλων και λογισµικού παρουσίασης, διαδίκτυο 

και επικοινωνίες. Επίσης, αφορά στην απόκτηση ορισµένων εισαγωγικών γνώσεων για 

την περαιτέρω αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία, µέσω της χρήσης 

εκπαιδευτικού λογισµικού και της καλλιέργειας του τρίπτυχου: γνώσεις, δεξιότητες και 

στάσεις, µε στόχο οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί να µπορούν να αντιλαµβάνονται τις 

δυνατότητες που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε για την αναβάθµιση της διαδικασίας της 

διδασκαλίας και της µάθησης και την επαγγελµατική τους εξέλιξη. Η επιµορφωτική 

διαδικασία θα πρέπει να είναι πλήρως συµβατή µε το Πλαίσιο του Προγράµµατος 

Σπουδών και θα υποστηρίζεται από επιµορφωτικό υλικό το οποίο θα διανεµηθεί στους 

εκπαιδευτικούς και στους επιµορφωτές. 

 Η υλοποίηση των προγραµµάτων επιµόρφωσης θα γίνεται σε Κέντρα Στήριξης 

Επιµόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.  

Ως Επιµορφωτές µπορεί να είναι µέλη του συλλόγου διδασκόντων ή εξωτερικοί 

συνεργάτες.  

Το πρόγραµµα επιµόρφωσης θα διαρκεί 48 ώρες και θα διεξάγεται σε οµάδες 

εκπαιδευτικών που αποτελούνται από 10-15 µέλη. Ο κάθε κύκλος µαθηµάτων θα είναι 

τρίωρης διάρκειας. Τα µαθήµατα επιµόρφωσης πρέπει να γίνονται εκτός σχολικού 

ωραρίου, ώστε να µην παρεµποδίζεται η κανονική λειτουργία των  σχολείων.  

Τα προγράµµατα επιµόρφωσης θα διεξάγονται στις περιόδους επιµόρφωσης που θα 

καθορίζονται από το ΥΠΕΠΘ/ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων Κ.Π.Σ. και θα 
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υλοποιηθούν από τα Κέντρα Στήριξης Επιµόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) σε κατάλληλους 

εργαστηριακούς χώρους /αίθουσες, που αυτά θα διαθέσουν. 

Επισηµαίνεται ότι κάθε εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει επιµορφωθεί υποχρεούται  να 

συµµετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης που θα γίνει σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις). 

Στη διαδικασία της πιστοποίησης δύναται, επίσης,  να συµµετέχει και οποιοσδήποτε 

εκπαιδευτικός επιθυµεί να πιστοποιηθεί. Σκοπός της πιστοποίησης είναι να διαπιστωθεί 

κατά πόσον ο εκπαιδευτικός έχει αποκτήσει τις δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να 

χρησιµοποιήσει µε επιτυχία τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στα 

καθηµερινά του καθήκοντα.  

Το Έργο της επιµόρφωσης θα παρακολουθείται για την καλή του εκτέλεση και θα 

συντονίζεται σε πρώτο επίπεδο από τοπικές, ανά ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, Επιτροπές 

Επιµόρφωσης (Ε.Ε.) και, σε κεντρικό επίπεδο, από το ΥΠ.Ε.Π.Θ./ Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρµογής Προγραµµάτων Κ.Π.Σ. και την Κεντρική Επιτροπή Επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε 

(Κ.Ε.Ε.Τ.Π.Ε.) µε την επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου (Π.Ι.) και του Ερευνητικού Ακαδηµαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας 

Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.). 

 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ  
 
Το ΥΠ.Ε.Π.Θ, ως Τελικός ∆ικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης της Πράξης 

’’Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε 

βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 

εκπαίδευση’’ του Μέτρου 2. 1. ‘’Αναβάθµιση της Ποιότητας της Παρεχόµενης 

Εκπαίδευσης’’, Ενέργεια 2.1.1. ‘’Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών’’, Κατηγορία πράξεων 

2.1.1.ιγ. ‘’Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ)’’ ΕΠΕΑΕΚ και στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1 «∆ιοίκηση, 

Οργάνωση, Υλοποίηση και ∆ιαχείριση της πράξης» της ως άνω Πράξης, απευθύνεται µε 

την παρούσα προκειµένου :  

α) να προσδιορίσει τις προϋποθέσεις ένταξης των υποψηφίων Επιµορφωτών στο 

αντίστοιχο Μητρώο 

β) να προσκαλέσει, για υποβολή αιτήσεων, φυσικά πρόσωπα, προκειµένου να 

ενταχθούν  στο Μητρώο Επιµορφωτών   

γ)  να καθορίσει τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που θα υποβληθούν στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης αυτής.  

Το  Μητρώο Επιµορφωτών θα εγκριθεί  από το ΥΠΕΠΘ/ Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρµογής Προγραµµάτων Κ.Π.Σ., µε Απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
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Θρησκευµάτων. Επισηµαίνεται ότι το Μητρώο  Επιµορφωτών που αναπτύχθηκε στο 

πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην 

Εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2. του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» εξακολουθεί να ισχύει.  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-∆ΗΛΩΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ 

  

I. Προϋπόθεση και κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων-δηλώσεων   
 
Προϋπόθεση ένταξης  των ενδιαφεροµένων στο Μητρώο Επιµορφωτών είναι οι 

σπουδές (πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιµο της αλλοδαπής). 

Κριτήρια για την αξιολόγηση της αίτησης-δήλωσης κάθε υποψηφίου Επιµορφωτή, 
αποτελούν: 

α) Τίτλος βασικού Πτυχίου σε θέµατα Πληροφορικής 

β) Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, µε προτεραιότητα στις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)  

γ) Η εµπειρία σε θέµατα επιµόρφωσης στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 

δ) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία  

ε) Η συµµετοχή σε δραστηριότητες που σχετίζονται µε την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (ερευνητικά προγράµµατα, µελέτες, προγράµµατα 

εφαρµογής, συγγραφή/ παραγωγή διδακτικού υλικού κ.ά.) 
  

II. ∆ιαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων  και ένταξη στο Μητρώο Επιµορφωτών 

           Οι αιτήσεις των υποψηφίων Επιµορφωτών, βάσει των αναγραφοµένων σε αυτές 

στοιχείων, εντάσσονται σε προκαταρκτικό κατάλογο. Ακολούθως η αίτηση-δήλωση κάθε 

υποψηφίου αξιολογείται και, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος Επιµορφωτής διαθέτει 

τα απαραίτητα προσόντα, εντάσσεται στο Μητρώο Επιµορφωτών, µετά από εισήγηση  

της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων Κ.Π.Σ. και σχετική Απόφαση της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

 

III. Επιλογή Επιµορφωτών από το Μητρώο για την υλοποίηση 
προγραµµάτων επιµόρφωσης 

Τα Κ.Σ.Ε. επιλέγουν από το Μητρώο τους Επιµορφωτές µε τους οποίους θα 

συνεργαστούν για την υλοποίηση των προγραµµάτων επιµόρφωσης. 

 
IV. Οικονοµικά στοιχεία 

Η αµοιβή του Επιµορφωτή ορίζεται στο ποσό των 29,35 ευρώ µεικτά ανά ώρα.    
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Για τους Επιµορφωτές που έχουν την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, σε κάθε 

περίπτωση, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 104 του 

Συντάγµατος και της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Ν. 2638/1999, σύµφωνα µε τις 

οποίες οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των δηµοσίων υπαλλήλων, δεν 

επιτρέπεται να είναι κατά µήνα ανώτερες από το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών 

της οργανικής τους θέσης. 

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ανάθεση στον ίδιο Επιµορφωτή, ανά 

κύκλο δίµηνης επιµόρφωσης, περισσοτέρων ωρών, από όσες αντιστοιχούν σε τρία 

προγράµµατα επιµόρφωσης, και συγκεκριµένα περισσότερες από 144 ώρες συνολικά. 

 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-∆ΗΛΩΣΕΩΝ  
 

Οι ενδιαφερόµενοι να ενταχθούν στο Μητρώο Επιµορφωτών µπορούν να υποβάλλουν 

τις αιτήσεις-δηλώσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
www.eye-ypepth.gr/epimorfosi 

 Οι αιτήσεις-δηλώσεις των υποψηφίων Επιµορφωτών θα υποβληθούν από  21/2/2005   
έως  4/3/2005. 
Η παρούσα κοινοποιείται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και τις ∆/νσεις Εκπαίδευσης, 

προκειµένου να ενηµερωθούν οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα σχολεία της χώρας (∆ηµόσια 

και Ιδιωτικά). 

Η παρούσα πρόσκληση να δηµοσιευθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων Κ.Π.Σ. (www.ypepth.gr και  www.eye-
ypepth.gr αντίστοιχα). 

 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
 
 

 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 
1.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  


