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ΠΡΟ : 1) Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ

Εκπαίδευςθσ όλθσ τθσ χϊρασ
2) Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ όλθσ τθσ χϊρασ
3) χολικζσ Μονάδεσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
όλθσ τθσ χϊρασ (δια των ΔΔΕ)
ΚΟΙΝ:

1) ΚΕΠΛΗΝΕΣ όλθσ τθσ χϊρασ
(δια των Δ.Δ.Ε)
2) χολικοί ςφμβουλοι κλάδου
ΠΕ19-20 όλθσ τθσ χϊρασ (δια των
Περιφερειακϊν Δ/νςεων)

ΘΕΜΑ:
«Επιλογή και αρμοδιότητεσ των Τπευθφνων χολικών Εργαςτηρίων
Πληροφορικήσ και Εφαρμογών Η/Τ (.Ε.Π.Ε.Η.Τ.) των Γυμναςίων, Γενικών Λυκείων
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ)»
Κ

1. Διαδικαςία οριςμοφ των Τπευθφνων .Ε.Π.Ε.Η.Τ.
τθν αρχι κάκε διδακτικοφ ζτουσ, κατά τθ ςυνεδρίαςθ για τθν κατανομι των
εξωδιδακτικϊν εργαςιϊν του ςυλλόγου διδαςκόντων, γίνεται θ επιλογι του Τπευκφνου
.Ε.Π.Ε.Η.Τ. του Γυμναςίου ι Γενικοφ Λυκείου, ςτο οποίο υπάγεται το .Ε.Π.Ε.Η.Τ.
Ο ςφλλογοσ διδαςκόντων προτείνει ζναν εκπαιδευτικό από αυτοφσ οι οποίοι διδάςκουν
τα μακιματα Πλθροφορικισ (κατά προτεραιότθτα κλάδου ΠΕ19 ι ΠΕ20), ωσ Τπεφκυνο για
κάκε ςχολείο.
Η πρόταςθ για τον Τπεφκυνο .Ε.Π.Ε.Η.Τ. διαβιβάηεται ςτθν οικεία Διεφκυνςθ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ο Διευκυντισ με απόφαςι του ορίηει τον Τπεφκυνο
.Ε.Π.Ε.Η.Τ. για ζνα διδακτικό ζτοσ (αν ο Τπεφκυνοσ .Ε.Π.Ε.Η.Τ. είναι αναπλθρωτισ, θ
κθτεία του διαρκεί όςο ο χρόνοσ αναπλιρωςθσ).
Η απόφαςθ κοινοποιείται ςτο ςχολείο και ςτθ Δ/νςθ ΕΠΕΔ / Σμιμα Σϋ Μελετϊν του
Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

2. Προχποθζςεισ επιλογήσ
Ωσ Τπεφκυνοσ .Ε.Π.Ε.Η.Τ. επιλζγεται εκπαιδευτικόσ, από αυτοφσ οι οποίοι διδάςκουν
τα μακιματα Πλθροφορικισ (κατά προτεραιότθτα κλάδου ΠΕ19 ι ΠΕ20), ο οποίοσ υπθρετεί
ςτθ ςχολικι μονάδα ςτθν οποία ανικει το εργαςτιριο ι τα εργαςτιρια και δεν ζχει οριςτεί
υπεφκυνοσ άλλου εργαςτθρίου.
Κριτιρια βάςει των οποίων επιλζγεται ο Τπεφκυνοσ .Ε.Π.Ε.Η.Τ. είναι τα ακόλουκα:
α) Διδακτορικό δίπλωμα ςε ςυναφζσ αντικείμενο που δεν είναι αναγκαίο
προςόν για το διοριςμό

4

β) Δεφτερο διδακτορικό δίπλωμα

2

γ) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν επιπζδου Master ι μετεκπαίδευςθ δφο
ετϊν (ΜΔΕ ι αντίςτοιχθ) ςε ςυναφζσ αντικείμενο που δεν είναι αναγκαίο
προςόν για το διοριςμό

2

δ) Δεφτεροσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν

1

ε) Θθτεία ωσ Τπεφκυνοσ ι Σεχνικόσ Τπεφκυνοσ ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.

4

ςτ) υμμετοχι ωσ επιμορφωτισ ςτο Τποζργο-1 «Επιμόρφωςθ
Εκπαιδευτικϊν Πλθροφορικισ» τθσ Πράξθσ «Δράςεισ Επιμόρφωςθσ
Εκπαιδευτικϊν Πλθροφορικισ» του ΕΠ ΚτΠ’ (ζργο ΤΠ. ΠΑΙΔΕΙΑ 2008)

2

θ) Παρακολοφκθςθ του Τποζργου-2 «Πρακτικι Εκπαίδευςθ Εκπαιδευτικϊν
Πλθροφορικισ» τθσ Πράξθσ «Δράςεισ Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν
Πλθροφορικισ» του ΕΠ ΚτΠ’ (ζργο ΤΠ. ΠΑΙΔΕΙΑ 2008)

2

κ) Παρακολοφκθςθ του Τποζργου-1 «Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν
Πλθροφορικισ» τθσ Πράξθσ «Δράςεισ Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν
Πλθροφορικισ» του ΕΠ ΚτΠ’ (ζργο ΤΠ. ΠΑΙΔΕΙΑ 2008)

2

ι) υμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ
προδιαγραφϊν, αξιολόγθςθσ προςφορϊν κλπ).

2

.Ε.Π.Ε.Η.Τ.

(επιτροπζσ

ια) Άριςτθ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ
ιβ) Πολφ καλι γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ

2
1,5

ιγ) Καλι γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ

1

ιδ) Αποτελεςματικι κθτεία του Θθτεία ωσ Τπεφκυνοσ .Ε.Π.Ε.Η.Τ., όπωσ
προκφπτει από τθν ζκκεςθ του Διευκυντι του ςχολείου .

2

ιε) Οργανικι κζςθ ςτθ ςχολικι μονάδα ςτθν οποία ανικει το εργαςτιριο.

2

Για τθ κζςθ του Τπεφκυνου .Ε.Π.Ε.Η.Τ. δεν προτείνεται ο Διευκυντισ του ςχολείου.
Επίςθσ, δεν προτείνεται ο Τποδιευκυντισ του ςχολείου, εκτόσ των περιπτϊςεων που δεν
υπάρχει άλλοσ εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ19-20 ςτο ςχολείο.
ε περίπτωςθ που δεν εκδθλωκεί ενδιαφζρον για τθ κζςθ του Τπεφκυνου
.Ε.Π.Ε.Η.Τ. γίνεται υποχρεωτικι ανάκεςθ ςε ζναν εκπαιδευτικό από αυτοφσ οι οποίοι
διδάςκουν τα μακιματα Πλθροφορικισ (κατά προτεραιότθτα κλάδου ΠΕ19 ι ΠΕ20), που
ανικει ι υπθρετεί ςτο ςχολείο, μετά από πρόταςθ του ςυλλόγου των διδαςκόντων ςτθν
οικεία Διεφκυνςθ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ.

3. Καθήκοντα του Τπευθφνου .Ε.Π.Ε.Η.Τ.

Σα κακικοντα του Τπευκφνου .Ε.Π.Ε.Η.Τ. περιγράφονται αναλυτικά ςτον «Κανονιςμό
Λειτουργίασ Εργαςτθρίου Πλθροφορικισ και Εφαρμογϊν Η/Τ».
Για τθν αποτελεςματικι κάλυψθ των υποχρεϊςεϊν του, οι οποίεσ εντάςςονται ςτα
διδακτικά του κακικοντα, ο Τπεφκυνοσ .Ε.Π.Ε.Η.Τ. κα διακζτει τρεισ (3) ϊρεσ από το
υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο.
Οι τρεισ αυτζσ ϊρεσ κα καταγράφονται ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα του ςχολείου ςτο
οποίο ανικει το εργαςτιριο, κατανεμθμζνεσ ςε διαφορετικζσ θμζρεσ.

Ο Τπεφκυνοσ .Ε.Π.Ε.Η.Τ. υποςτθρίηει ςυμβουλευτικά τθ λειτουργία του ςχολείου ςε
κζματα που αφοροφν ςτισ Σεχνολογίεσ Πλθροφοριϊν, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι
αναλαμβάνει και τθ διεκπεραίωςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν.

O Τπεφθυνοσ .Ε.Π.Ε.Η.Τ. δεν απαλλάςςεται από εξωδιδακτικζσ
εφημερίεσ.

Ο ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΤΝ/ΣΗ

ΣΜ/ΡΥΗ

Δ/ΝΣΗ

ΩΣΗΡΙΟ ΓΚΛΑΒΑ

εργαςίεσ και

Εςωτ. Διανομή
- Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα κ. . Γκλαβά
- Δ/νςθ ΕΠΕΔ / Σμιμα τϋ Μελετϊν / Γραφείο Εργαςτθρίων
- ΔΔΕ / Σμιμα Αϋ
- Δ/νςθ Εκκλθςιαςτικισ Εκπ/ςθσ
- Δ/νςθ Ιδιωτικισ Εκπ/ςθσ
- Δ/νςθ Π.Ο.Δ.Ε.
- Δ/νςθ Ξζνων και Μειονοτικϊν χολείων
- Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ

