
 
 
 
 
 
 

Πράξη: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)στην Εκπαίδευση» 
 

Είναι ενταγμένη στο Μέτρο 2.1 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους 

 

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τις Επιτροπές 
Επιμόρφωσης για την έναρξη των διαδικασιών 

πιστοποίησης εκπαιδευτικών 
 

Γενικές Πληροφορίες 
Η ΕΥΕ προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ ως Φορέας Υλοποίησης της Πράξης 
με τίτλο: 

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» 

στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη των διαδικασιών 
πιστοποίησης εκπαιδευτικών, με το παρόν ενημερώνει τα μέλη των 
Επιτροπών Επιμόρφωσης ότι ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την έναρξη 
διεξαγωγής προγραμματισμένων πιστοποιήσεων. 

Η πληροφόρηση προς τους ενδιαφερόμενους και γενικότερα στους 
εμπλεκόμενους θα πραγματοποιηθεί με τη διακίνηση σχετικής εγκυκλίου στην 
οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών. 

Σε κάθε περίπτωση οι Επιτροπές Επιμόρφωσης θα πρέπει να γνωρίζουν τα 
ακόλουθα προκειμένου να μπορούν να μεταφέρουν την απαιτούμενη 
πληροφόρηση στις περιοχές ευθύνης: 

Α) Διάκριση έργων 

Το ΥΠΕΠΘ υλοποιεί από το 2002 το έργο με τίτλο: 

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
Εκπαίδευση» 

το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» και χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως Έργο Ι (ΚτΠ). 



Το έργο αυτό εξακολουθεί να υλοποιείται με δραστηριότητες πιστοποίησης 
και σε αυτό συμμετέχουν όσοι επιμορφώθηκαν σε προγράμματα επιμόρφωσης 
από το έτος 2002 μέχρι και το 2005, καθώς και όσοι επιθυμούν να 
συμμετέχουν σε πιστοποιήσεις χωρίς να έχουν επιμορφωθεί. 

Από το 2005 ξεκίνησε και η υλοποίηση του έργου με τίτλο: 

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» 

το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΠΕΑΕΚ και χάριν συντομίας θα αναφέρεται 
ως Έργο ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ). 

Στις πιστοποιήσεις που χρηματοδοτούνται από αυτό το έργο δικαίωμα 
συμμετοχής θα έχουν: 

α) οι υπηρετούντες (μόνιμοι ή αναπληρωτές) εκπαιδευτικοί σε Δημόσια ή 
Ιδιωτικά Σχολεία οι οποίοι παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιμόρφωσης 
από τον Μάιο 2006 και μετά, 

β) οι υπηρετούντες (μόνιμοι ή αναπληρωτές) εκπαιδευτικοί σε Δημόσια ή 
Ιδιωτικά Σχολεία οι οποίοι επιθυμούν να πιστοποιηθούν απευθείας, χωρίς να 
έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης, με την προϋπόθεση να 
μην έχουν συμμετάσχει σε άλλη προγραμματισμένη πιστοποίηση του Έργου Ι. 
Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν  δικαιούνται το ποσό των 293,5 €. 

Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ20 και ΠΕ19. 

 

Β) Χαρακτηριστικά 

Το Έργο ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ) αποτελεί ως προς το φυσικό αντικείμενο συνέχεια του 
Έργου Ι (ΚτΠ), συνεπώς η συμμετοχή των Επιτροπών Επιμόρφωσης κατ’ 
αρχήν προσδιορίζεται στην παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης 
προς τους εκπαιδευτικούς στις περιοχές ευθύνης και ειδικότερα όσους έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής στις πιστοποιήσεις του έργου αυτού σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα. 

Σύμφωνα πλέον με τη νέα κατάσταση, θα διεξάγονται σε παράλληλο χρόνο 
πιστοποιήσεις και για τα δύο έργα (Έργο Ι και Έργο ΙΙ) και κατ’ απαίτηση του 
ΥΠΕΠΘ θα υπάρχει διάκριση σύμφωνα με τον τίτλο της περιόδου που 
διεξάγεται. 

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή πιστοποιήσεων θα πραγματοποιείται μέχρι 
και τον Σεπτέμβριο του 2008. 

Προγραμματισμός πρώτης περιόδου για το Έργο ΙΙ 
Για την πρώτη περίοδο ο χρονοπρογραμματισμός διεξαγωγής διακρίνεται 
στις ακόλουθες φάσεις: 

Υποβολή προγραμματισμού από ΚεΠις: 30/1/2007 έως και 9/2/2007 

Περίοδος διενέργειας πιστοποιήσεων: 26/2/2007 έως και 31/3/2007 



Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί που δικαιούνται συμμετοχής μπορούν να 
ενημερώνονται για τα διαθέσιμα προγράμματα στην ιστοσελίδα: 
http://epimorfosi.cti.gr/certification  από τις 12-2-2007.  

Συνθήκες Διεξαγωγής Πιστοποιήσεων στο Έργο ΙΙ 
Οι συνθήκες διεξαγωγής πιστοποιήσεων δεν διαφέρουν σε κανένα σημείο από 
αυτές του Έργου Ι (ΚτΠ). 

Υπενθυμίζουμε ότι ανεξάρτητα από το προφίλ των προσερχομένων 
(εκπαιδευτικοί, ορισμένες φορές μεγάλοι σε ηλικία) η όλη διαδικασία 
αποτελεί μια εξέταση και ως τέτοια αντιμετωπίζεται από όλους τους 
εμπλεκόμενους, με την ευθύνη να τη διατηρήσουμε σε υψηλά ποιοτικά 
επίπεδα ως προς το κύρος της διεξαγωγής και την εγκυρότητα της. 

Αντιμετώπιση περιπτώσεων απουσίας εκπαιδευτικών 
από πιστοποιήσεις 
Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός απουσιάσει από προγραμματισμένη 
πιστοποίηση στην οποία είχε υποβάλει αίτηση συμμετοχής και όφειλε να 
συμμετέχει, χάνει το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης εκτός αν επικαλεστεί 
αποχρώντες λόγους. 

Στην περίπτωση αυτή με αίτησή του για αιτιολόγηση της απουσίας, 
προσκομίζει στην οικεία Επιτροπή Επιμόρφωσης τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. 

Η Επιτροπή αποφαίνεται με εισήγησή της προς τον Τεχνικό και Επιστημονικό 
Σύμβουλο της περιοχής ευθύνης συνυποβάλλοντας τα δικαιολογητικά και 
ακολούθως η οριστική απόφαση λαμβάνεται από την ΕΥΕ Προγραμμάτων 
ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ. 

Η διαχείριση των δικαιολογητικών για τη β’ δόση του 
επιδόματος 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6855/7-11-2006 Υπουργική Απόφαση και 
ειδικότερα το 3ο Μέρος αυτής που αφορά στον «Οδηγό Οικονομικής 
Διαχείρισης», στο άρθρο 26 § 26.4 γίνεται εκτενής αναφορά στα 
δικαιολογητικά που οι Επιτροπές Επιμόρφωσης θα πρέπει να συλλέγουν κατά 
περίπτωση από τους δικαιούχους. 

Ειδικότερα γίνεται αναφορά: 

Α) Στις προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος που οι Επιτροπές θα πρέπει 
να ελέγχουν, 

Β) Στη διαδικασία καταβολής του επιδόματος καθώς και 

Γ) Στις υποχρεώσεις των μελών των Επιτροπών Επιμόρφωσης για όλα τα 
ανωτέρω. 

http://epimorfosi.cti.gr/certification


Οι διαδικασίες πιστοποίησης με το MIS 
Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν με αυτόματο 
τρόπο όσα αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική εγκύκλιο προκειμένου να 
συμμετέχουν στις διαδικασίες πιστοποίησης, με τη χρήση του πληροφοριακού 
συστήματος που λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://epimorfosi.cti.gr/certification

Τα μέλη των Επιτροπών Επιμόρφωσης προκειμένου να διευκολυνθούν στις 
καθημερινές εργασίες τους, θα έχουν πλέον στη διάθεσή τους μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος, μια σειρά από εφαρμογές οι οποίες εξηγούνται 
αναλυτικά στο επισυναπτόμενο εγχειρίδιο χρήσης. 

Κάθε σχετική τεχνική βοήθεια θα παρέχεται για τις Επιτροπές Επιμόρφωσης 
μέσω των ομάδων συντονισμού των Τεχνικών και Επιστημονικών Συμβούλων 
ΠΙ και ΕΑΙΤΥ, ενώ επίσης οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αναζητούν 
πληροφορίες σχετικές με τη συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στη διεύθυνση: 

certification@cti.gr

στην οποία λειτουργεί υπηρεσία υποστήριξης από τις 9:00π.μ. μέχρι και τις 
17:00μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

 
                                                         Ο Υπεύθυνος του Έργου 

                                                        και 
                                                        Προϊστάμενος της Ε.Υ.Ε. 

 
 
 

                                                       Βασίλειος Νικολόπουλος 
 
 
Συν.:  Εγχειρίδιο Χρήσης 
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