
 

 

 

 

 

Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ 

Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Καηλνηνκίαο  

Καξθή 52, Σ.Κ. 41334, Λάξηζα 

Σει.: 6932078466 - 6972038117 

Fax: 211 800 1167 

E-mail: info@eepek.gr 

URl: www.eepek.gr  

 

  

                             Αξ. Πξση.: 74 / 07-12-2020    

 

 

ΠΡΟ: 

 Δθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ & 
όισλ ησλ εηδηθνηήησλ (Α/ζκηαο, Β/ζκηαο, 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ΓΔ, ΙΔΚ, θιπ.) πνπ 

είλαη (ή  επιθυμούν να γίνουν) Mέιε ηεο 
ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο 

 Φνηηεηέο – Απνθνίηνπο 
 Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ – ΓΔ – ΙΔΚ, 

θ.ιπ. 
 

   

Θέμα: «ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΣΙ ΓΟΜΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ»: Τπνβνιή αηηήζεσλ ΓΩΡΔΑΝ 

παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζε 

(εμ νινθιήξνπ). 
  

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Καηλνηνκίαο (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζύιινγνο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ εθπξνζσπεί 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο όισλ ησλ βαζκίδσλ, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη 

εηδηθνύο πνπ έρνπλ σο θνηλό ελδηαθέξνλ ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ 

πξνώζεζε θαηλνηόκσλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ησλ δσξεάλ επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ πξνο ηα κέιε ηεο, απεπζύλεη 

πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ παξαθνινύζεζεο ηνπ παξαθάησ εμ νινθιήξνπ από 

απόζηαζε επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηόο ηεο: 

 

Α/Α Τίηινο: Ηκεξνκελία 

έλαξμεο: 

Ηκέξεο & 

ώξεο 

δηεμαγσγήο: 

Σπλνιηθή 

δηάξθεηα: 

Φώξνο 

Υινπνίεζεο: 

Δπηκνξθσηέο: 

86 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΑ 

ΔΓΓΡΑΦΑ ΣΙ 

ΓΟΜΔ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

04/01/2021 

Αζύγρξνλε 

κνξθή ζε 

πιαηθόξκα 

Moodle 

50 ώξεο (4 

εβδνκάδεο) 

 

Δμ 

απνζηάζεσο 

(Δμ 

νινθιήξνπ) 

Μαδλέηθνο 

Αληώληνο 

 

Αίηεζε παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο έρνπλ δηθαίσκα λα 

ππνβάιινπλ όια ηα κέιε ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ, ελώ γηα ηα κε κέιε – αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο & 

βαζκίδαο εθπαίδεπζεο- δίλεηαη ε δπλαηόηεηα εγγξαθήο σο κέινο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ., κέρξη θαη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα, δει. 27/12/2020 (γηα ηελ 

εγγξαθή ζηελ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηεο ηζηνζειίδαο:  

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi). 

 

mailto:info@eepek.gr
http://www.eepek.gr/
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Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο παξαθνινύζεζεο ησλ θαηλνηόκσλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ 

Μεγάιεο Γηάξθεηαο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.: 

 

1) Όζνη είζηε ήδε κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, κπείηε ζην https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn θαη   

εηζάγεηε ην όνομα τρήζηη θαη ηνλ κωδικό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζοδος». Σηε ζπλέρεηα, 

επηιέμηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην ζεκηλάξην Μηθξήο Γηάξθεηαο πνπ 

επηζπκείηε λα παξαθνινπζήζεηε, θαη ζα έρεηε θάλεη νινθιεξσκέλα ηελ αίηεζε.  

Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη αίηηζης». 

 

2) Όζνη ΓΔΝ είζηε ήδε κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, πξέπεη πξώηα λα θάλεηε ηελ εγγξαθή ζαο ζηελ 

ΔΔΠΔΚ, επηιέγνληαο από ην κελνύ: Η Έλσζε  Εγγραθή ή ηο ζύνδεζμο 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi ώζηε λα απνθηήζεηε όλνκα ρξήζηε θαη 

θσδηθό. Καηόπηλ επηιέμηε κέζνδν πιεξσκήο (εάλ επηιέμεηε πιεξσκή κε ρξήζε ρξεσζηηθήο ή 

πηζησηηθήο θάξηαο ε δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη άκεζα, ελώ αλ επηιέμεηε ηξαπεδηθή θαηάζεζε απηό 

δελ γίλεηαη άκεζα, θαη παίξλεη από 1 έσο 4 κέξεο από ηόηε πνπ ζα πιεξώζεηε),  θαη, αθνύ 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, ζα έρεηε θάλεη νινθιεξσκέλα ηελ αίηεζε. Αθνύ γίλεηε κέιε 

αθνινπζήζηε ηα βήκαηα ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 1). 

Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη αίηηζης». 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Η ενημέρωζη ηων επιλεγένηων και οι οδηγίες ειζόδοσ ζηην 

πλαηθόρμα ηηλεκπαίδεσζης θα γίνονηαι ΜΟΝΟ μέζα από ηο πληροθοριακό 

ζύζηημα ηων μελών ηης ΕΕΠΕΚ (https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-

melwn - Είζοδος με ηοσς κωδικούς μέλοσς), ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΤ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ. 
 

Εκεί και ζσγκεκριμένα ζηην ενόηηηα εκηλάξηα κηθξήο δηάξθεηαο πνπ έρσ επηιεγεί 

λα παξαθνινπζήζσ ζα βξίζθεηαη ν ζρεηηθόο ζύλδεζκνο Οδεγίεο εηζόδνπ ζην 

ζεκηλάξην (δίπια ζην εθάζηνηε ζεκηλάξην πνπ έρεηε επηιεγεί).  

 

ΠΡΟΟΥΗ ΜΕΓΑΛΗ: Δεν θα αποζηέλλεηαι πλέον e-mail με ηην ενημερωηική 

επιζηολή γιαηί θα ενημερώνεζηε μόνοι ζας μέζα από ηο πληροθοριακό 

ζύζηημα και ηο ζτεηικό ζύνδεζμο (Οδεγίεο εηζόδνπ ζην ζεκηλάξην). 

 

 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο: 27/12/2020 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ: 

❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ  ζην πξόγξακκα είλαη ΔΝΣΔΛΩ ΓΩΡΔΑΝ. 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn
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❖ Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζνύλ όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο. 

❖ Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηθαλνπνίεζεο όισλ ησλ αηηήζεσλ, ζα επηιεγνύλ νη πξώηνη 500 

εθπαηδεπηηθνί – κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε ειεθηξνληθά, κε επζύλε ηεο Δπηηξνπήο 

Δπηκόξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. 

❖ Η επηινγή ησλ επηκνξθνύκελσλ γίλεηαη σο εμήο: πξνεγνύληαη όζνη δελ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη άιια ΓΩΡΔΑΝ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηεο ΔΔΠΔΚ ή έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ηηο ιηγόηεξεο ώξεο. 

Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ. ρνξεγεί επίζεκεο βεβαηώζεηο επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο ζηνπο 

επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο. 

Όιεο νη βεβαηώζεηο αλαξηώληαη ζην πξνθίι ησλ κειώλ ηεο ΔΔΠΔΚ 
(https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn) 3 - 4 εβδνκάδεο κεηά ηε ιήμε ηνπ εθάζηνηε 
πξνγξάκκαηνο. 

 

 Πξνϋπνζέζεηο γηα επηηπρή παξαθνινύζεζε: 

Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινύζεζε λα ζεσξείηαη επηηπρήο, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ: 

 Να κειεηνύλ ην επηκνξθσηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο. 

 Να έρνπλ ελεξγή παξνπζία ζε ζπδεηήζεηο ζην forum ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο. 

 Να ζπγγξάςνπλ θαη λα αλαξηήζνπλ κία ηειηθή εξγαζία κεγέζνπο 500 πεξίπνπ ιέμεσλ θαη λα 

ηελ αλαξηήζνπλ ζην «Φόξνπκ ππνβνιήο ηειηθήο εξγαζίαο & ζρνιηαζκνύ κηαο άιιεο». 

 Να αλαξηήζνπλ εκπεξηζηαησκέλα ζρόιηα (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεσλ) ζε 1 εξγαζία 

ζπλαδέιθνπ ηνπο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο:  

Πεξηερόκελν – Γνκή – Πξσηνηππία - Σαθήλεηα. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο - δηεπθξηλίζεηο εγγξαθώλ:   

www.eepek.gr  &  6932078466 (Γεκήηξεο Ληόβαο). 

 

Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκόξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. 

 

Ο Πρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

  Ο Αντιπρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Λιόβας 

  

**Νέα πξνγξάκκαηα ζα αλαθνηλώλνληαη δηαξθώο, ζε όιε ηελ Διιάδα** 

***Αθνινπζεί ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο *** 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn
http://www.eepek.gr/


86ν ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ κηθξήο δηάξθεηαο (50 σξώλ) 

  

Η Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο (ΔΔΠΔΚ), 

ζπλερίδνληαο ηε δξάζε ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ  θαη ζηνρεύνληαο δηαξθώο 

ζηελ θάιπςε ησλ ζύγρξνλσλ επαγγεικαηηθώλ αλαγθώλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ησλ πξνζόλησλ ησλ εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη 

εηδηθνηήησλ, ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε ηελ πινπνίεζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

«ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΣΙ ΓΟΜΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ», δηάξθεηαο 50 σξώλ.  

Τν πξόγξακκα απηό πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο Αζύγρξνλεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη αθνύ νινθιεξσζνύλ 

νη πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο, νη εθπαηδεπόκελνη ζα απνθηήζνπλ επίζεκε Βεβαίσζε 

Δπηηπρνύο Παξαθνινύζεζεο από ηελ ΔΔΠΔΚ. 

Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (Γεκόζηαο θαη Ιδησηηθήο), ζε Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ θαη Δθπαηδεπηέο ΣΓΔ, ζε Σηειέρε 

δνκώλ κε ηππηθήο ή/θαη ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζε πηπρηνύρνπο όισλ ησλ Σρνιώλ (Θεηηθώλ, 

Αλζξσπηζηηθώλ, Παηδαγσγηθώλ, Κνηλσληθώλ επηζηεκώλ, θ.ιπ.), θαζώο θαη ζε νπνηνπζδήπνηε άιινπο 

(Άλεξγνπο ή/θαη θνηηεηέο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ), πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ε ελαζρόιεζε κε ην επξύηεξν 

επηζηεκνληθό πεδίν ησλ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΣΙ ΓΟΜΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

Σθνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη νη επηκνξθνύκελνη/εο λα εθαξκόδνπλ ηηο αξρέο θαη 

ηνπο θαλόλεο λνκηκόηεηαο ζηε ζύληαμε δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ θαζώο θαη λα δηαθξίλνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε κνξθή ηνπο ζηηο Γνκέο Δθπαίδεπζεο. 

 

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ: 

Α. Σε επίπεδο γνώζεων: 

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα: 

1. Να αλαγλσξίδνπλ ηε δνκή θαη ηα κέξε θάζε ηύπνπ δηνηθεηηθνύ εγγξάθνπ. 

2. Να εμεγνύλ ηνπο θαλόλεο νξζήο ζύληαμεο δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ 

3. Να δηαθξίλνπλ ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Δπηθνηλσλία 

Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

1. Να πεξηγξάθνπλ ηε δνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαθόξσλ εηδώλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

2. Να ειέγρνπλ θαη λα αμηνινγνύλ ηελ αξηηόηεηα ελόο δηνηθεηηθνύ εγγξάθνπ. 



3. Να εθαξκόδνπλ ηηο  αξρέο θαη ηνπο  θαλόλεο νξζήο αξρεηνζέηεζεο ησλ εγγξάθσλ ζηηο Γνκέο 

Δθπαίδεπζεο. 

 

Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα: 

1. Να απνδέρνληαη ηα είδε, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε δνκή ησλ Γεκνζίσλ Δγγξάθσλ. 

2. Να πηνζεηνύλ ηνπο θαλόλεο ζύληαμεο έθδνζεο θαη δεκνζίεπζεο Γηνηθεηηθώλ Δγγξάθσλ. 

3. Να αμηνινγνύλ ηηο  αξρέο θαη ηνπο  θαλόλεο νξζήο αξρεηνζέηεζεο ησλ εγγξάθσλ ζηηο Γνκέο 

Δθπαίδεπζεο. 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

1ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα:  Μορφζσ και είδη διοικητικήσ επικοινωνίασ. Διοικητικά ζγγραφα. 

Προχποθζςεισ εγκυρότητασ διοικητικών Εγγράφων  

2ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα: Είδη, δομή και χαρακτηριςτικά διοικητικών εγγράφων. 

3ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα: Κανόνεσ ςφνταξησ Διοικητικών εγγράφων. Διακίνηςη διοικητικών εγγράφων. 

Αρχειοθζτηςη διοικητικών εγγράφων 

4ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα: Τινπνίεζε - αλάξηεζε ηειηθήο εξγαζίαο θαη αλάξηεζε ζρνιίσλ  

 

Βηνγξαθηθό Δθπαηδεπηή:  

Οη εηζεγεηέο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, εμεηδηθεπκέλνη  Δθπαηδεπηέο 

Δλειίθσλ, κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ& ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο: 

Μαηνζικοσ Αντώνιοσ 

Ο Μαηνζικοσ Αντώνιοσ είναι διοικθτικόσ υπάλλθλοσ τθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

Σερρών, και υπθρετεί ωσ Προϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γ’ Προςωπικοφ. Διορίςτθκε ςτθν 

Β/κμια εκπαίδευςθ με γραπτό διαγωνιςμό ΑΣΕΠ (2004) ωσ εκπαιδευτικόσ ΠΕ 01 

(Θεολόγοσ). Υπθρζτθςε ςε εκπαιδευτικζσ μονάδεσ ςτθν Ιεράπετρα Λαςικίου Κριτθσ 

και ςτα Άγναντα Κεντρικά Τηουμζρκα Άρτασ. Το 2013 μετατάχκθκε ςε κζςθ 

διοικθτικοφ υπαλλιλου ςτθ ΔΠΕ Σερρών. Είναι ςυγγραφζασ 5 βιβλίων με 

κεματολογία τθν Ορκόδοξθ Θεολογία και τθν Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ. Είναι 

κάτοχοσ πτυχίου Θεολογίασ (Α.Π.Θ.), και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (ΑΤΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ) μεταπτυχιακοφ 

«Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ»(ΕΑΠ) και μεταπτυχιακοφ «Σπουδζσ ςτθν Ορκόδοξθ Θεολογία» (ΕΑΠ). Είναι εκπαιδευτισ 

ενθλίκων, ζχει διδάξει ςε ΔΙΕΚ, ςε ΣΔΕ, ςε ΚΔΒΜ και ςτο ΕΚΔΔΑ. Είναι ειςθγθτισ ςτο Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ. Διακζτει μεγάλθ διοικθτικι εμπειρία ςτθ Δια Βίου μάκθςθ (Διευκυντισ και 

Υποδιευκυντισ ςτα ΔΙΕΚ Σερρών και Σιδθροκάςτρου), ενώ από το 2015 προΐςταται τμθμάτων τθσ ΔΠΕ Σερρών. 

( amazneikos@hotmail.com ). 
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