
 

ΘΕΜΑ : 11
η
 Περίοδος για την Πιστοποίηση ∆εξιοτήτων των Εκπαιδευτικών στο 

πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση 

των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην 
Εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Κοινωνία της Πληροφορίας». 

Μετά από αίτηµα πολλών εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να 

πιστοποιηθούν, µας δόθηκε η έγκριση να υλοποιήσουµε µια συµπληρωµατική 

περίοδο Πιστοποίησης. 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι υπηρετούντες µόνιµοι και αναπληρωτές 
εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα µε το αν έχουν επιµορφωθεί ή όχι και ανεξάρτητα µε 
το εάν έχουν επιµορφωθεί στο παρόν ή σε άλλο Έργο (Έργα Ι και ΙΙ), καθώς και 
οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν επιµορφωθεί στο παρόν Έργο (Έργο 
Ι). 
 

Αποκλείονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν ήδη πιστοποιηθεί στα Έργα Ι και 
ΙΙ καθώς και οι εκπαιδευτικοί των κλάδων πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωµα για 3 προσπάθειες πιστοποίησης. Στη συγκεκριµένη 

περίοδο µπορούν να ξαναπροσπαθήσουν αµέσως µετά την έκδοση των 

αποτελεσµάτων. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν εξαντλήσει τις 3 προσπάθειες στο 

Έργο ΙΙ µπορούν να ξαναπροσπαθήσουν στο παρόν Έργο. 

 

Για την έγκαιρη εκκαθάριση των δαπανών, λόγω της ιδιαιτερότητας της 11
ης

 

συµπληρωµατικής περιόδου πιστοποίησης, οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στις 
εξετάσεις επιτυχώς θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για την επιδότηση 

εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης των αποτελεσµάτων.  

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
 

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ 

ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Για την πληροφόρηση των εκπαιδευτικών λειτουργούν ηλεκτρονικοί κόµβοι στις 
ακόλουθες διευθύνσεις: 

 

1. http://www.de.sch.gr/epimorfosi στην ενότητα ‘Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών’.  

2. http://www.cti.gr/epimorfosi στην ενότητα «Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών στις 

ΤΠΕ».  

3. http://www.pi-schools.gr/programs/ktp στην ενότητα ‘Πιστοποίηση ∆εξιοτήτων’.  

 

Νέα προγράµµατα πιστοποίησης θα βρίσκονται αναρτηµένα από τις 21-02-2009 στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://epimorfosi.cti.gr/certification. Ενόσω υπάρχουν 

αιτήσεις θα αναρτώνται προγράµµατα, σταδιακά, µε καταληκτική ηµεροµηνία 

πιστοποιήσεων τις 12-04-2009. Υπενθυµίζουµε ότι, σε περίπτωση αποτυχίας, 
µπορείτε να ξανακάνετε αίτηση αµέσως µέχρι να εξαντληθούν οι 3 προσπάθειες. 
 

Θέµατα που αφορούν τη ∆ιαδικασία Υποβολής Αίτησης Συµµετοχής για 

Πιστοποίηση διευκρινίζονται στην 488/ΚΓ/04-01-2005 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ η 

οποία έχει σταλεί σε όλα τα σχολεία. Η Εγκύκλιος είναι αναρτηµένη και στο: 

http://www.de.sch.gr/epimorfosi/eggrafa3.htm  

 

Τέλος, υπενθυµίζουµε ότι οι πιστοποιηµένοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 

συµπληρώσουν ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://epimorfosi.cti.gr/certification κάνοντας χρήση των κωδικών τους. Μετά τη 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου δίδεται η δυνατότητα εκτύπωσης «απόδειξης 
συµπλήρωσης», η οποία θα χρησιµεύσει για την παραλαβή της «Βεβαίωσης 
Πιστοποίησης» που θα διανεµηθεί στους δικαιούχους το προσεχές χρονικό διάστηµα. 

 

Για άµεση ενηµέρωση, πληροφορίες και επίλυση προβληµάτων οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους Επιτροπές Επιµόρφωσης. 
 

Παρακαλούµε να λάβουν γνώση ενυπογράφως όλοι οι εκπαιδευτικοί των 
σχολείων της αρµοδιότητάς σας.  

 

 

 

 

Ο  Υπεύθυνος του Έργου και  
Πρόεδρος της ΚΕΕΤΠΕ  

 

 

 

 

Νικόλαος Μπιλάλης 


