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Προς  
Τους κ.κ. ∆/ντές των 
Γυµνασίων  
της ∆.∆.Ε ∆υτ. 
Θεσσαλονίκης 
Έδρες τους 
 
Κοιν  
Προϊσταµένους Γραφείων  
∆.Ε ∆υτ. Θεσσαλονίκης 

 
ΘΕΜΑ: «Ψηφιακή τάξη» 
ΣΧΕΤ: Το µε αριθµ. 88310/Γ2/22-07-2009 έγγραφο της ∆/νσης Σπουδών ∆/θµιας Εκπ/σης του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
    

     Σε συνέχεια του µε αρ. πρωτ. 5855/02-09-2009 εγγράφου µας, µε το οποίο σας κοινοποιήθηκε 
το ανωτέρω σχετικό, επισηµαίνουµε ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα συµµετάσχει στη 
δράση «Ψηφιακή τάξη», θα προτείνεται από το ∆ιευθυντή της Σχολικής Μονάδας κατόπιν 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών και θα εγκρίνεται από το Σύλλογο διδασκόντων και 
την οικεία ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  
 

     Ως εκ τούτου, σας παρακαλούµε να αποστείλετε στο οικείο Γραφείο το αργότερο µέχρι την 
Τετάρτη 30 Σεπτεµβρίου 2009, το πρακτικό του Συλλόγου ∆ιδασκόντων που αφορά στους 
εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στα τµήµατα της Α’ Γυµνασίου µέρος της διδακτέας ύλης δύο 
τουλάχιστον από τα µαθήµατα που θεωρούνται ως εκπαιδευτικά προσφορότερα (Γεωγραφία, Ιστορία, 
Βιολογία / Φυσικές Επιστήµες, Μαθηµατικά). Στο πρακτικό πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά για κάθε 
τµήµα της Α’ Γυµνασίου: Τα µαθήµατα, οι εκπαιδευτικοί που θα τα διδάξουν (ονοµατεπώνυµο και 
ειδικότητα) και το είδος της πιστοποίησης που κατέχουν. Προηγούνται όσοι κατέχουν την πιστοποίηση 
του προγράµµατος επιµόρφωσης Β΄ Επιπέδου εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στις 
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Επισυνάπτουµε τις παραγράφους των 
Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που αφορούν στα προσόντα των εκπαιδευτικών που µπορούν να διδάξουν τα 
εν λόγω µαθήµατα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθµός εκπαιδευτικών µε επιµόρφωση Β’ 
Επιπέδου.  
 

 



Π∆ 50 - ΦΕΚ A 39/2001  
Άρθρο 26  
6. Για όποιους κλάδους ή ειδικότητες ως προσόν διορισµού απαιτείται ορισµένη γνώση ή εµπειρία, αυτή 
αποδεικνύεται:  
α) Είτε µε τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η 
χρονική διάρκεια της παροχής της.  
β) Είτε µε οµοίου περιεχοµένου βεβαίωση αρµοδίας, Ελληνικής ή αλλοδαπής δηµόσιας αρχής.  
γ) Είτε µε όµοια βεβαίωση νοµικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 
2527/1997.  
δ) Είτε µε όµοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.  
ε) Εάν από την προσκοµιζόµενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης 
εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν. 
1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), σε συνδυασµό πάντοτε και µε το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης.  
     Ειδικά η απαιτούµενη για οποιοδήποτε κλάδο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε γνώση επεξεργασίας ελληνικών ή και 
ξενόγλωσσων κειµένων και πινάκων µε χρήση Η/Υ, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στα προηγούµενα εδάφια της παραγράφου αυτής, αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη σχετική προκήρυξη.  
     Στην περίπτωση ψευδούς δήλωσης, ο διορισµός ανακαλείται υποχρεωτικά, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου 
(παρ. 3 του άρθρου 10 του N. 2839/2000, ΦΕΚ 196).  
 
Π∆ 347 – ΦΕΚ A 315/2003  
16. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 26 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Μετά την πάροδο ενός έτους από την 
δηµοσίευση του παρόντος, η προβλεπόµενη από το άρθρο 27 παρ. 1 γνώση Η/Υ, διαπιστώνεται αποκλειστικά µε 
πιστοποιητικά διεθνώς αναγνωρισµένα που χορηγούνται από φορείς οι οποίοι εφαρµόζουν αξιόπιστες διαδικασίες 
πιστοποίησης».  
 
Π∆ 44/2005 - ΦΕΚ 63/Α/9.3.2005 
Τροποποίηση διατάξεων του Π. ∆/τος 50/2001 «Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου 
τοµέα», 
4. Τα δύο τελευταία εδάφια, µετά την περίπτωση ε', της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του Π.∆. 50/2001, όπως 
ίσχυε πριν τη συµπλήρωση της παραγράφου αυτής µε την παράγραφο 16 του άρθρου µόνου του Π.∆. 347/2003, 
και το εδάφιο που προστέθηκε στην παραπάνω παράγραφο 6 µε τη διάταξη αυτή του Π.∆. 347/2003, 
αντικαθίστανται ως εξής: 
«Η προβλεπόµενη από το άρθρο 27 παρ. 1 γνώση χειρισµού Η/Υ, διαπιστώνεται µε έναν από τους ακόλουθους 
τρόπους: 
α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς, οι οποίοι πιστοποιούνται 
από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), µε βάση τη διεθνή επί του θέµατος 
πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδοµές, το λογισµικό, τις µεθόδους και τη διαδικασία. 
β) Τίτλους σπουδών, τριτοβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ειδικότητας 
Πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ, όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του διατάγµατος αυτού. 
γ) Τίτλους σπουδών, πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθµολογία των οποίων 
προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον µαθήµατα, υποχρεωτικά ή κατ' επιλογή, 
Πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ. 
 
Π∆ 50 - ΦΕΚ A 39/2001  
Άρθρο 6  
Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής (Περιλαµβάνονται οι ειδικότητες: α) Επιστήµης των Υπολογιστών και β) Μηχανικών Η/Υ). 
Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται το οµώνυµο ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή 
δίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 
Άρθρο 14  
Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής (περιλαµβάνονται οι ειδικότητες: α) πληροφορικής (σχεδιασµού λογισµικού και 
εφαρµογών) και β) ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστηµάτων) Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται το 
οµώνυµο ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµων τίτλων σπουδών 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
Άρθρο 19  
Κλάδος ∆Ε Προσωπικού Η/Υ (ή ∆Ε Πληροφορικής) (περιλαµβάνονται οι ειδικότητες: α) Προγραµµατιστών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, β) Χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών (περιλαµβάνονται και οι εργασίες εισαγωγής 
στοιχείων µέσω Η/Υ ή διατρητικών µηχανών) 1. Προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζονται τα 
προβλεπόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 17. 2. Ειδικώς για την ειδικότητα χειριστών Η/Υ, σε περίπτωση που δεν 
καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους µε τα παραπάνω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισµός µε προσόν 
απολυτήριο τίτλο οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή ισότιµου σχολείου και διετή αντίστοιχη εµπειρία. 
Άρθρο 27  
1. Για όλες τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ και ΤΕ ως πρόσθετα προσόντα διορισµού εφεξής ορίζονται υποχρεωτικά: 
(α) Η γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειµένων και πινάκων σε Η/Υ. Σε περίπτωση που απαιτείται 
επιπλέον και γνώση συγκεκριµένου προγράµµατος σχετικού µε την κατά περίπτωση ειδικότητα, αυτή καθορίζεται κάθε 
φορά µε την προκήρυξη. 


