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       Α.Π. 1369/2021 
 

    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης 

του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών 

Μαθημάτων» (MIS 5073422)», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους. 

 

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) σε 

συνεργασία με το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου επιθυμεί να διοργανώσει στο 

πλαίσιο της ανωτέρω πράξης το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο : «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ» που απευθύνεται σε στελέχη 

της Ελληνικής Αστυνομίας και σε Δόκιμους Αστυφύλακες με στόχο την ενίσχυση των 

επαγγελματικών τους δεξιοτήτων για την υποστήριξη του προσφερόμενου έργου τους. Το 

πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού έτους Σεπτέμβριος 2021 - 

Ιούλιος 2022 με  εξ αποστάσεως σύγχρονη μορφή διδασκαλίας και είναι διάρκειας 28 ωρών. 

Ανώτερος ενδεικτικός αριθμός συμμετεχόντων ανά Τμήμα είναι τα 30 άτομα. Η εκπαιδευτική 

διαδικασία στο σύνολό της θα διέπεται από τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και 

θα γίνει μέσω των εκπαιδευτικών τεχνικών της ενεργούς συμμετοχικής μάθησης.  

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος με τίτλο: «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ» είναι οι ακόλουθες: 

Α/Α Τίτλος Επιμέρους Θεματικής Ενότητας 
Διδακτικές 

ώρες 

1.1.  Έναρξη – περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο 1 
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πρόγραμμα. 

1.2. Σύγχρονη Τεχνολογία: πηγή ευλογίας ή διακινδύνευσης; 3 

2. 
Οι επιδράσεις της σύγχρονης τεχνολογίας στην ψυχοσωματική και 

κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου 
4 

3. 

Άνθρωπος και μηχανή σε αναζήτηση τρόπου συμβίωσης (modus 

vivendi) – Η «αξία του ανθρώπου» και η ιερότητα του «προσώπου» 

ως απαντήσεις στην τεχνολογική ασφυξία   

4 

4. 
Νομικές παράμετροι της χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας – Το 

αναγκαίο αξιακό υπόβαθρο στην αναζήτηση αυτορρύθμισης 
4 

5. 
Το ψηφιακό χάσμα γενεών και η υπέρβασή του -  Πρακτικές 

προτάσεις για τον τεχνολογικό εγγραμματισμό των ενηλίκων  
4 

6. 
Η χρήση και η κατάχρηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην ποιμαντική 

πράξη της Εκκλησίας 
4 

7.1. Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 2 

7.2. 
Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – 

Ανατροφοδότηση στόχων 
2 

Πιστοποίηση 

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως ως φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης 

συμφωνά με το άρθρο 64 του Ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 106 του Ν. 

4763/2020 και με το άρθρο 216 του Ν. 4823/2021, είναι αρμόδιο για την παροχή διά βίου 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και ποιμαντικής επιμόρφωσης των Κληρικών, των εκκλησιαστικών 

υπαλλήλων και των λοιπών στελεχών της Εκκλησίας.  

Αποτελεί Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Δομή παροχής πιστοποιημένων επιμορφωτικών 

προγραμμάτων στο Δημόσιο Τομέα (άρθρο 1 του Π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ Α΄ 59)). 

Οι συμμετέχοντες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης θα λαμβάνουν 

Βεβαίωση Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης. Η Βεβαίωση Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης των 

Κληρικών και των Δημοσίων Υπαλλήλων θα χορηγείται σύμφωνα με το «Σύστημα 

Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ Β’ 1657/2020) και θα μοριοδοτείται με βάση το 

καθεστώς μοριοδότησης των Δημοσίων Υπαλλήλων. 

 

 



 

 

Υλοποίηση 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις ώρες υλοποίησης θα παρέχονται 

από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και το Τμήμα 

Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στα προγράμματα είναι: 

1. Αίτηση συμμετοχής. 

 

Ο Αν. Διευθυντής του Ι.Π.Ε.  

 

 

Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης 


