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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

 

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 Ι.Π.Ε ακολουθώντας το όραμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 
κ. Ιερωνύμου Β΄ και  αφουγκραζόμενο τις ανάγκες της κοινωνίας προσφέρει πέντε (5) εκ των νέων 
θεματικών ενοτήτων που σχεδιάστηκαν με γνώμονα την βαθύτερη και ουσιαστικότερη 
διερεύνηση  θεμάτων που άπτονται του ενδιαφέροντος, αλλά και της αγωνίας του σύγχρονου 
ανθρώπου. Ζητήματα που σχετίζονται με την οικολογία και το φυσικό περιβάλλον ιδωμένα υπό 
πρίσμα της Ορθόδοξης Γραφής και Παράδοσης, η χρήση της τεχνολογίας που αποτελεί ευλογία 
αλλά και διακινδύνευση, οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στη φροντίδα και την προστασία των 
οποίων δίδεται μεγάλη βαρύτητα από την Εκκλησία, ο σεβασμός  προς τις άλλες θρησκείες, όπως 
επί παραδείγματι το Ισλάμ, που προϋποθέτει γνώση της ιστορίας και των ιδιαιτεροτήτων τους, το 
φαινόμενο του αντισημιτισμού και τα ολοκαυτώματα που μπορούν να ιδωθούν και σε 
συνδυασμό με τη γενοκτονία που υπέστησαν οι χριστιανικοί ελληνικοί πληθυσμοί της Μικράς 
Ασίας και Ανατολικής Θράκης (Ιωνίας, Καππαδοκίας, Πόντου, Βιθυνίας) που με τον 
συμπεριληπτικό τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή» τιμάται η θλιβερή της επέτειος, των εκατό 
χρόνων καθόλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. 

Τα προγράμματα πρόκειται να υλοποιηθούν με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και απευθύνονται σε κληρικούς, λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας, συνεργάτες, 
εθελοντές, εκπαιδευτικούς, καθώς και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, με στόχο την ενίσχυση των 
επαγγελματικών τους δεξιοτήτων για την υποστήριξη του έργου τους. 
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Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

Η πρόσκληση αφορά στις θεματικές ενότητες: 

 

ΤΙΤΛΟΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

                                    ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

1. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

ΜΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ 

1.1.  Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

1.2.  Η σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος στην Αγία Γραφή 

2. 
Η χρήση και παράχρηση του φυσικού περιβάλλοντος στην Πατερική  

και Αγιολογική Παράδοση της Εκκλησίας 

3. Το φυσικό περιβάλλον στη Λατρευτική πράξη και δέηση της Εκκλησίας 

4. Μοναχισμός και φυσικό περιβάλλον. Δράσεις και Δραστηριότητες 

5. Οικολογικά κινήματα και οικολογικές ομάδες. Νέοι και Οικολογία 

6. Θρησκείες και Οικολογία. Εκκλησιαστικοί Οργανισμοί (ΚΚΕ, WCC) και Οικολογία 

7.1. Προς ένα ασκητικό πολιτισμό… για μια πράσινη οικουμένη! 

7.2. Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση στόχων 
 

2. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 

ΑΝΘΡΩΠΟ  

1.1.  Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο πρόγραμμα. 

1.2. Σύγχρονη Τεχνολογία: πηγή ευλογίας ή διακινδύνευσης; 

2. 
Οι επιδράσεις της σύγχρονης τεχνολογίας στην ψυχοσωματική και κοινωνική  

ανάπτυξη του ανθρώπου 

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. 
Νομικές παράμετροι της χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας – Το αναγκαίο αξιακό 

υπόβαθρο στην αναζήτηση αυτορρύθμισης 

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

τεχνολογικό εγγραμματισμό των ενηλίκων  

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

Εκκλησίας 

7.1. Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

7.2. Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση στόχων 
 



 

  

3. ΕΥΑΛΩΤΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

 

1.1 Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

1.2 Σύγχρονη θεολογική θεώρηση της κοινωνικής προσφοράς της Εκκλησίας 

2. Κοινωνικο-προνοιακή παρέμβαση σε απόρους και ενδεείς  

3. Άτομα με ειδικές ανάγκες 

4. Φυλακισμένοι 

5. Πρόσφυγες και μετανάστες 

6. Εξαρτημένοι – ναρκωτικά 

7.1 Ρομά 

7.2 Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση στόχων 
 

4.  ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ 

 

1.1.  Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

1.2.  Εβραϊκή και χριστιανική λατρεία: επιδράσεις και διαφοροποίηση 

2. Γενοκτονίες και Ολοκαύτωμα 

3. Το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα 

4. Η Εκκλησία της Ελλάδος στην περίοδο των διωγμών 

5. Οι απλοί Χριστιανοί και η στάση τους 

6. Ο αντισημιτισμός 

7.1. Κοινωνιολογική και χριστιανική θεώρηση του αντισημιτισμού 

7.2. Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση στόχων 
 

5.  ΙΣΛΑΜΙΚΟ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ: 
ΚΟΣΜΟΣ, ΕΥΡΩΠΗ, 
ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΠΑΡΧΕΣ 
ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

 

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

1.2.  Η γνώση του Ισλάμ από τον Χριστιανικό κόσμο 

2. Ισλάμ, θρησκεία και Πολιτεία 

3. Το Ισλάμ στον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη 

4. Το Ισλάμ στην Ελλάδα 

5. Διαθρησκειακός  Διάλογος, Ορθοδοξία και Ισλάμ 



 

  

6. Ποιμαντικά παραδείγματα  καταλλαγής στην κοινωνία 

7.1.  Η τέχνη ως σημείο συνύπαρξης λαών και θρησκειών 

7.2. Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση στόχων 

 

 

που θα υλοποιηθούν με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως μορφή εκπαίδευσης το επιμορφωτικό έτος 

Σεπτέμβριος 2022 – Αύγουστος 2023. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διάρκειας 28 ωρών. Η εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό 

της θα διέπεται από τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα γίνει μέσω των 

εκπαιδευτικών τεχνικών της εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning).  

Πιστοποίηση της επιμόρφωσης 

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως ως φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης 

σύμφωνα 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 

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν μεσημβρινές - απογευματινές ώρες: από 15:00 έως 18:00. 
Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Ι.Π.Ε. (www.ipe.gr), στη 
σελίδα στο Facebook: https://www.facebook.com/IdrymaPoimantikisEpimorfoseosIAA. Επίσης οι 
συμμετέχοντες θα λάβουν ενημέρωση μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. 

Πληροφορίες - Αιτήσεις 

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ (www.ipe.gr) στη διαδρομή 
(Προσκλήσεις – Προκηρύξεις → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Εξ 
Αποστάσεως Επιμορφωτικά Προγράμματα). 

http://www.ipe.gr/
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Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://ops.ipe.gr, επιλέγοντας 
«ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ» από την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 
2022 έως και την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23.59.  

(Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερομένων στην ορθή και πλήρη συμπλήρωση των 
προσωπικών τους στοιχείων καθώς και της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, 
καθώς είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο  επιμορφωτικό πρόγραμμα.) 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν έως 2  προγράμματα. 

Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή. 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Ιδρύματος Ποιμαντικής 
Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στα τηλέφωνα: 210 3352362, 2103352373, 210 
3352374, και ώρες 10.00 π.μ. με 15.00 μ.μ. είτε στα e-mail: programmata.ipe@gmail.com , 
epikoinonia.ipe@yahoo.com , grammateia.ipe@gmail.com . 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στα προγράμματα είναι: 

Η αίτηση συμμετοχής 

 

Αποτελέσματα 

Η επιλογή των εκπαιδευομένων  θα γίνει με σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο 
υποβολής της αίτησης. Oι συμμετέχοντες θα λάβουν ενημέρωση μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου τους. 

Τα αποτελέσματα των επιλογών, οι ημέρες και οι ώρες διεξαγωγής θα δημοσιοποιηθούν στην 
ιστοσελίδα του Ι.Π.Ε. (www.ipe.gr). 

 

 

Ο  Διευθυντής 

του Ιδρύματος  Ποιμαντικής  Επιμορφωτικής Επιμορφώσεως Ι.Α.Α. 

 

 

Αρχιμ. Θεολόγος  Αλεξανδράκης 
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