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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην 

Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του 

Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2019-2020» 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2012(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4653/2020 (Α΄ 12). 

3. Την με αρ. πρωτ. 329/2005 (Β΄ 210) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία τροποποίησε 

και αντικατέστησε την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 845/2003 (Β΄ 1222) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού 
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στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», καθώς και τη με αρ. πρωτ. 4327/2010 

(Β΄ 1387) «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 329/2005 (Β΄ 210) Κοινής Υπουργικής Απόφασης», 

όπως ισχύει. 

4. Την παράγραφο 9, του άρθρου 18 του Ν. 4314/2014 (Α’ 265), περί μετονομασίας σε Ειδική 

Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα 

Παιδείας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, του Ν.4354/2015 (Α’ 176) και ισχύει. 

5. Την με αρ. πρωτ. 47903 / EΥΘΥ 495 (Β΄ 1406) Απόφαση Αναδιάρθρωσης της Ειδικής 

Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα 

Παιδείας» και αντικατάσταση των με αρ. πρωτ. 10756/09−10−2002 κοινής υπουργικής 

απόφασης (Β΄ 1343) και με αρ. πρωτ. 17817/28−11−2008 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 

2514), όπως ισχύουν. 

6. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 81/2019 (Α΄ 119) με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, 

μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - 

Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

7. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 83/2019 (Α΄ 121) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

8. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 84/2019 (Α΄ 123) με θέμα «Σύσταση και κατάργηση 

Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 

9. Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 (Β΄ 3009/2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη». 

10. Την με αρ. πρωτ. 4586/04-09-2018 Πρόσκληση ΕΔΒΜ93 της ΕΥΔ και την με αρ. πρωτ. 5309/15-

10-2018 τροποποίηση της του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 

Βίου Μάθηση», για την Πράξη «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης πιστοποίησης μαθητών 

Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ), σχ. έτος 

2018-2019». 

11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 679/31-01-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης « Πιλοτικές Παρεμβάσεις 

Υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση Κρατικού 

Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ), σχ. έτος 2018-2019» με MIS 5041663 στο Ε.Π. « 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», όπως τροποποιείται 

και ισχύει. 

12. Το Τεχνικό Δελτίο της ανωτέρω εγκεκριμένης Πράξης όπως τροποποιείται και ισχύει. 
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13. Την με αρ. πρωτ. 15696/Δ2/04-02-2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΖ1246ΜΤΛΗ-ΙΤΧ) με θέμα : «Κρατικό 

Πιστοποιητικό Πληροφορικής στο πλαίσιο της Πράξης “Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης 

Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού 

Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2019-2020”». 

14. Την με αρ. πρωτ. 138839/Ε1/24-08-2018 Υ.Α. με θέμα «Κύρωση πινάκων κατάταξης 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ01, 

ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, 

ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΔΕ01 και 

ΔΕ02, σχολικού έτους 2018-2019». 

15. Την με αρ. πρωτ. 131407/Ε1/24.08.2019 Υ.Α. (Β΄ 3283, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ-Ε66) με θέμα 

«Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών/ωρομίσθιων 

εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), 

σχολικού έτους 2018-2019». 

Αποφασίζουμε 

Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86 οι οποίοι είναι 

εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης 

σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 

131407/Ε1/24.08.2019 Υ.Α. (Β΄ 3283, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ-Ε66) και επιθυμούν να 

απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Υποστήριξη Πιστοποίησης για το Κρατικό 

Πιστοποιητικό Πληροφορικής για το σχολικό έτος 2019-2020, με αμοιβές που 

αντιστοιχούν σε εκείνες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, να υποβάλουν την 

ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου 

https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp από 03 Μαρτίου 2020 μέχρι και 10 Μαρτίου 

2020 και ώρα 15:00. 

Από την παρούσα διαδικασία εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη προσληφθεί ως 

αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) κατά το τρέχον σχολικό έτος. Σε αυτούς 

συμπεριλαμβάνονται όσοι, κατόπιν πρόσληψης, για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν 

αναλάβει υπηρεσία ή έχουν παραιτηθεί, καθώς και εκείνοι των οποίων η πρόσληψη έχει 

ανακληθεί. 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εισέρχονται στο σύνδεσμο 

https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp και συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση για 

την Υποστήριξη Πιστοποίησης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής επιλέγοντας 

μία (1) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτή στην οποία επιθυμούν να 

εργαστούν. 

https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp
https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ: 

 Η αίτηση-δήλωση μαζί με τα δηλωθέντα στοιχεία αυτής επέχει θέση υπεύθυνης 

δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75). 

 Οι κυρωμένοι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών είναι αναρτημένοι στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr/. 

 Η υπηρεσία των προσληφθέντων εκπαιδευτικών για την Υποστήριξη 

Πιστοποίησης για το ΚΠπ δεν υπολογίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία. 

 Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν και θα προσληφθούν δεν μπορούν 

ταυτόχρονα και κατά την διάρκεια της Υποστήριξης Πιστοποίησης για το ΚΠπ να έχουν 

άλλη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με οποιαδήποτε Υπηρεσία του 

Υ.ΠΑΙ.Θ.. 

 Η επιλογή των υποψηφίων από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

θα γίνει με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. 

 Οι τοποθετήσεις διδασκόντων/ουσών πραγματοποιούνται με απόφαση του/της 

Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε. με βάση την κατάταξη των αιτούντων στον Ενιαίο 

Πίνακα Αναπληρωτών και τις δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων. 

 Σε περίπτωση που επιλεγεί ο υποψήφιος σε μια Δ.Δ.Ε. και δεν αναλάβει 
υπηρεσία ή παραιτηθεί, παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη στον Ενιαίο Πίνακα 
Αναπληρωτών. 

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αναλάβει υπηρεσία ή παραιτηθεί, 

μετακινείται στο τέλος του πίνακα που έχει καταρτίσει η Δ.Δ.Ε για το πρόγραμμα της 

Υποστήριξης Πιστοποίησης. 

 Σε περίπτωση παραίτησης διδάσκοντος του Τμήματος Υποστήριξης για το ΚΠπ, 

το κενό καλύπτεται με πρόσληψη του επόμενου υποψηφίου που δεν έχει προσληφθεί 

από τον πίνακα κατάταξης της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του εκπαιδευτικού, μέχρι τέσσερις 

διδακτικές ώρες, αυτές αναπληρώνονται έως το τέλος του διδακτικού έτους από τον 

ίδιο τον εκπαιδευτικό, έτσι ώστε να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες σαράντα πέντε 

(45) ώρες Υποστήριξης Πιστοποίησης για την απόκτηση του ΚΠπ. 

 Σε περίπτωση που ο/η διδάσκων/ουσα απουσιάσει με δικαιολογημένη 

μακροχρόνια άδεια (αναρρωτική, κύησης, λοχείας κλπ.), για την εύρυθμη λειτουργία 

του προγράμματος και προς όφελος των μαθητών, το κενό καλύπτεται για το 

απαιτούμενο χρονικό διάστημα, με πρόσληψη ωρομισθίου του οποίου η σύμβαση 

λύεται με την επάνοδο στα διδακτικά καθήκοντα του/της διδάσκοντα/ουσας που 

απουσίαζε. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που έχει καταρτίσει 

η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το πρόγραμμα της Υποστήριξης 

Πιστοποίησης. 

http://e-aitisi.sch.gr/
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 Εάν ένα Τμήμα Υποστήριξης πάψει να υφίσταται, λύεται η σύμβαση, εφόσον 

δεν υπάρχουν υπόλοιπες ώρες και ο διδάσκων/η διδάσκουσα διατηρεί τη σειρά 

κατάταξής του/της στον πίνακα για επόμενη πρόσληψη. 

 Ένας εκπαιδευτικός δύναται να απασχοληθεί σε περισσότερα τους ενός 

τμήματα της ίδιας ή άλλης σχολικής μονάδας της ίδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να αναρτήσουν σε εμφανές 

σημείο, καθώς και στις ιστοσελίδες τους: 

 την παρούσα απόφαση, 

 την 15696/Δ2/04-02-2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΖ1246ΜΤΛΗ-ΙΤΧ), 

 τον πίνακα τμημάτων υποστήριξης της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης. 

 

Oι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης πριν προβούν στην πρόσληψη εκπαιδευτικών για την 

Υποστήριξη Πιστοποίησης για το ΚΠπ, πρέπει να ελέγχουν τον ατομικό φάκελο κάθε 

εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ προκειμένου να αποκλείεται η περίπτωση να έχει προηγηθεί 

πρόσληψή τους ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου σε σχολεία Γενικής 

Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής. 

Οι συμβάσεις υπογράφονται από τους εκπαιδευτικούς αυτοπροσώπως και οι αποφάσεις 

πρόσληψης (στις οποίες αναφέρεται η ημερομηνία λήξης της σύμβασης) αναρτώνται στη 

Διαύγεια από τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης. 

 
Η Υποστήριξη Πιστοποίησης για το ΚΠπ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβάσεις Υποστήριξης 

Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού 

Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019» στο πλαίσιο του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση». 

 
Θα ακολουθήσει εγκύκλιος έναρξης της Υποστήριξης Πιστοποίησης για το ΚΠπ για το 

σχολικό έτος 2019-2020. 

 
 
 
 
 
 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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