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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών
Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των αναπληρωτών τους.
Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.),
έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) του κεφ. Β΄του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’111 ) και ιδίως των
άρθ.14 και 15,
β) του κεφ. Β’ του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102) και ιδίως των άρθ. 3 και 4,
γ) των άρθ. 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν,
δ) του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (A’31), όπως
ισχύει,
ε) του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύΥπουργείων» (A’119),
στ) την αριθμ. 162971/Δ6/30-11-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001) Υπουργική Απόφαση «Λήξη θητείας
Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) – Ορισμός Διοικούσας
Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ),
ζ) την αριθμ. 3/21-1-2021 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ
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προβαίνει στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πλήρωση των θέσεων των
προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
(Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των αναπληρωτών τους,
οι οποίες αναφέρονται στον πίνακα Ατης παρούσης και
καλεί
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ανά περίπτωση:
α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο
συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Π.Ε.Π.Π.Σ και
αυτής του αναπληρωτή του, για όλες τις Π.Ε.Π.Π.Σ. του πίνακα Α που συνοδεύει το παρόν,
β) Διευθυντές ή εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων,οι οποίοι υπάγονται στην
οικεία Π.Δ.Ε. της Π.Ε.Π.Π.Σ.,για την πλήρωση μίας θέσης τακτικού μέλους της Π.Ε.Π.Π.Σ και της θέσης
αναπληρωτή αυτού,
γ) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι υπάγονται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
της οικείας Π.Δ.Ε.της Π.Ε.Π.Π.Σ. ή σε κάποιο από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. της Π.Ε.Π.Π.Σ.,για την
πλήρωση μίας (1) θέσης τακτικού μέλους της αντίστοιχης Π.Ε.Π.Π.Σ και της θέσης αναπληρωτή αυτού,
δ) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι υπάγονται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
της οικείας Π.Δ.Ε. της Π.Ε.Π.Π.Σ.ή σε κάποιο από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. της Π.Ε.Π.Π.Σ.,για την
πλήρωση μίας (1) θέσης τακτικού μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ και της θέσης αναπληρωτή αυτού,

να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το υπόδειγμα που συνοδεύει
την παρούσα προκήρυξη, η οποία επέχει τη θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ν.1599/1986 (Α΄ 75), στην
ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 29-01-2021, ημέρα Παρασκευή μέχρι 8-02-2021,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Π.Ε.Π.Π.Σ.
Η σύνθεση και η θητεία της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
(Π.Ε.Π.Π.Σ.) ορίζονται στις παρ. 1 & 2 του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 (Α’111), ως ακολούθως:
«Άρθρο 15
1. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) συνιστάται Περιφερειακή Επιτροπή
Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία είναι πενταμελής, συγκροτείται με
απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου
2 του ν. 3861/2010 (Α΄112) και αποτελείται από τα εξής μέλη:
α) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της
εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.,
έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ.,
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β) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Π.Δ.Ε., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή
του, ως Αντιπρόεδρος,
γ) έναν Διευθυντή ή εκπαιδευτικό αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων, ο οποίος υπάγεται στην οικεία
Π.Δ.Ε. και επιλέγεται με τον αναπληρωτή του με κριτήριο τα ακαδημαϊκά του προσόντα, έπειτα από
ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ. και
δ) δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, έναν (1) από την πρωτοβάθμια και έναν (1) από τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι υπάγονται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. ή σε κάποιο από τα
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε., στην περίπτωση που λειτουργούν περισσότερα, και οι οποίοι επιλέγονται
με τους αναπληρωτές τους με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η επιλογή πραγματοποιείται με κριτήριο τα
ακαδημαϊκά τους προσόντα, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η
Δ.Ε.Π.Π.Σ. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου μπορεί να υπάγονται και σε διαφορετικά ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της
ίδιας Π.Δ.Ε.
Με την απόφαση συγκρότησης της Π.Ε.Π.Π.Σ. ορίζονται ο γραμματέας της επιτροπής και ο
αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικοί υπάλληλοι
της οικείας Π.Δ.Ε.
2. Η θητεία των μελών της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της
Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
3861/2010».
Οι αρμοδιότητες της Π.Ε.Π.Π.Σ. ορίζονται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου 15, ως ακολούθως:
«3. Οι αρμοδιότητες της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι:
α) η κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την παρ. 11 του
άρθρου 19 και
β) η επιλογή των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στα ΕΠ.Ε.Σ.
των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17.
4. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία των Π.Ε.Π.Π.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών
οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το υπόδειγμα
που συνοδεύει την παρούσα προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr,
εντός της τασσόμενης με την παρούσα προθεσμίας. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την
ημερομηνία της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της.
Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του αιτούντα.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 29-01-2021, ημέρα Παρασκευή και
λήγει στις 8-02-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

Η αίτηση των ενδιαφερομένων συνοδεύεται κατά περίπτωση από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Για τις θέσεις υπό στοιχεία (α) υποβάλλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό
σημείωμα.
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2. Για τις θέσεις υπό στοιχεία (β), (γ) και (δ) υποβάλλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από
βιογραφικό σημείωμα της μορφής του πίνακα Β, ώστε σε αυτό να αναφέρονται τα ακαδημαϊκά τους
προσόντα, ήτοι:
i. Τίτλοι σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά), που ο κάθε ένας τεκμηριώνεται με
αντίγραφο τίτλου σπουδών. Τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης της αλλοδαπής, συνοδεύονται απαραιτήτως από την πράξη αναγνώρισης του τίτλου από
τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή
το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το
Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) καθώς και επίσημη μετάφρασή του, σύμφωνα με την παρ.
2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74).
ii. Τίτλοι σπουδών ξένων γλωσσών, που ο κάθε ένας τεκμηριώνεται με αντίγραφο τίτλου σπουδών
ξένων γλωσσών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως έχει τροποποιηθεί από την
παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ.116/2006 (Α΄115) και το άρθρο 1 του π.δ. 146/2007 (Α΄185),
συνοδευόμενος από την επίσημη μετάφρασή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α’ 74).
iii. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, που τεκμηριώνεται με πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού
ηλεκτρονικού υπολογιστή ή πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Β επιπέδου, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. 26 του π.δ. 50/2001 ή
συμπερίληψη στον κατάλογο επιμορφωτών Β΄ επιπέδου.
iv. Επιτυχής ολοκλήρωση επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
(Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), του Ινστιτούτου
Παιδαγωγικών Ερευνών και Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, της Ανώτατης Σχολής
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών
Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), Α.Ε.Ι. ή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) ή
άλλου φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ιδίως του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), η οποία τεκμηριώνεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό ή
βεβαίωση. Πιστοποιητικά επιμόρφωσης, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
της αλλοδαπής, συνοδεύονται απαραιτήτως από την επίσημη μετάφρασή τους, σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α’ 74).
v. Επιτυχής παρακολούθηση του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, η οποία
τεκμηριώνεται από την αντίστοιχη βεβαίωση ή συμπερίληψη στον κατάλογο επιμορφωτών Α’ ή Β΄
επιπέδου.
vi. Άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι.
vii. Παροχή επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του
Ι.Ε.Π., του Π.Ι., των Π.Ε.Κ., του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
viii. Συγγραφικό έργο, εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων, δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού και
αρθρογραφία με αναφορά στον αριθμό ISBN και ISSN, κατά περίπτωση.
ix. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σε ομάδες επιστημονικού έργου του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., Α.Ε.Ι. ή
φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ερευνητικών κέντρων –
ινστιτούτων, σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις χρηματοδοτούμενες εν όλω ή εν
μέρει από τηνΕυρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως Lingua, Σωκράτης,
Comenius, Erasmus/Erasmus+, LeonardodaVinci, eTwinning, Model United Nations (M.U.N.), European
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YouthParliament (EYP), Euroscola, Βουλή των Εφήβων κ.ά. ή σε δράσεις κοινού ενδιαφέροντος
ολιγομελούς ομάδας εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, εφόσον
οδήγησε σε υλοποίηση δράσεων.
Για τις θέσεις υπό στοιχεία (β), (γ) και (δ), σε περίπτωση επιλογής του/της, ο/η εν λόγω υποψήφιος/α
δεσμεύεται να καταθέσει τον πλήρη φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά των ακαδημαϊκών
προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό τους/της, καθώς και Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών
Μεταβολών (Π.Υ.Μ.), από το οποίο προκύπτει η τρέχουσα ιδιότητα στελέχους εκπαίδευσης ή
εκπαιδευτικού, βάσει της οποίας υποβλήθηκε η υποψηφιότητα.
Στην περίπτωση που δεν υποβάλλει τα αποδεικτικά του βιογραφικού σε εύλογο χρονικό διάστημα, το
οποίο θα οριστεί από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., θα απωλέσει αυτόματα τη θέση για την πλήρωση της οποίας έχει
επιλεγεί. Η θέση αυτή θα πληρωθεί από τον/την επόμενο/η, αξιολογικά, υποψήφιο/α για την ίδια
θέση.

Με την υποβολή της αίτησης θα λαμβάνεται αυτόματα ο αριθμός πρωτοκόλλου, ο οποίος και μπορεί
να εκτυπωθεί.
Η παραπάνω αίτηση επέχει θέση και Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για την αλήθεια και
ακρίβεια του περιεχομένου αυτής αλλά και των κατά περίπτωση συνυποβαλλόμενων εγγράφων, με
όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση.
Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται πέραν της παρούσης
διαδικασίας.
Διαδικασία ενστάσεων δεν προβλέπεται.
Τέλος, με την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ότι συναινούν στη νόμιμη
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε) 2016/679 του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137).
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Georgios
Tompras
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Συνημμένα: Υπόδειγμα Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Καθ. Γεώργιος Τόμπρας
Πίνακας Α των Π.Ε.Π.Π.Σ.
Πίνακας Β: Υπόδειγμα βιογραφικού για τις θέσεις υπό στοιχεία (β), (γ) και (δ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονική διεκπεραίωση)
1. Όλα τα Α.Ε.Ι της χώρας
2. Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας& Δ/θμιας Εκπ/σης
3. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (δια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Eκπ/σης)
4. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης (για ενημέρωση των εκπ/κών)
5. Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης (για ενημέρωση των εκπ/κών)
6. Γεν. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού (για ενημέρωση των αποσπασμένων στο ΥΠΑΙΘ
εκπ/κών)
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Υπόδειγμα αίτησης
επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄75)

ΕΠΩΝΥΜO
………………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ
…………………………………………..……………………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
…………………………………………….…………………
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ
……………………………………………………………….
ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
………………………………………..………………………
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
…………………………………………..……………………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ( για Σ.Ε.Ε., για Δ/ντές, για Εκπ/κούς)
……………………………………………………………….
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:
…………………….…………… ως Σ.Ε.Ε στο
ΠΕ.ΚΕ.Σ……………………………………….ή……………….
ως Δ/ντές στο/στη……………………………………………της
Π.Δ.Ε…..…….
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
………………………………………………………………….………….

Προς
τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και
Πειραματικών Σχολείων
μέσω του
protocol@minedu.gov.gr
Παρακαλώ
να
δεχτείτε
την
υποψηφιότητάμου που αφορά στη θέση του
(τοποθετήστε Χ)
□ Προέδρου/Αναπληρωτή Προέδρου
ως μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.), που υπηρετεί στο ελληνικό Α.Ε.Ι.
………………………. (προς συμπλήρωση) με γνωστικό
αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της
εκπαίδευσης
□Τακτικού Μέλους/ Αναπληρωτή
Διευθυντής/ντρια ή Εκπαιδευτικού που υπάγεται
στην Π.Δ.Ε. …………………….(προς συμπλήρωση)
□Τακτικού Μέλους/ Αναπληρωτή
Συντονιστής/τρια Εκπαιδευτικού Έργου
Α’/θμιαςΕκπαίδευσης που υπάγεται στο ΠΕ.ΚΕ.Σ.
…………………….(προς συμπλήρωση) της οικείας Π.Δ.Ε.
.………………..…………….(προς συμπλήρωση)
□Τακτικού Μέλους / Αναπληρωτή
Συντονιστή/τρια Εκπαιδευτικού Έργου
Β΄/θμιαςΕκπαίδευσης που υπάγεται στο ΠΕ.ΚΕ.Σ.
…………………….(προς συμπλήρωση) της οικείας Π.Δ.Ε.
.………………..…………….(προς συμπλήρωση)

ΝΟΜΟΣ………………………………….……………………………
της Π.Ε.Π.Π.Σ.1

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΚΙΝ)/(ΟΙΚΙΑΣ)
………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

E-mail.:
……………………………………………………………………………..

…………………………………………………..……………………….
Ο/ Η Αιτών/ουσα
Ημερομηνία

1

Στην περίπτωση των υποψήφιων προέδρων και των αναπληρωτών τους, μπορούν να δηλωθούν περισσότερες
από μία (1) Π.Ε.Π.Π.Σ. Η σειρά που θα δηλωθούν επέχει θέση σειράς προτίμησης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Α/Α

Π.Ε.Π.Π.Σ. ΤΩΝΟΙΚΕΙΩΝ (ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΩΝ)Π.Δ.Ε

1

ΑΤΤΙΚΗΣ

2

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

3

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

5

ΗΠΕΙΡΟΥ

6

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

8

ΚΡΗΤΗΣ

9

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

10

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

11

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

12

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

13

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Υπόδειγμα φόρμας βιογραφικού για τις θέσεις υπό στοιχεία (β), (γ) και (δ)
Τίτλοι σπουδών (πτυχία,
μεταπτυχιακά και διδακτορικά)
Τίτλοι σπουδών ξένων γλωσσών
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού
υπολογιστή
Επιμορφώσεις
Παρακολούθηση του Μείζονος
Προγράμματος Επιμόρφωσης
Εκπαιδευτικών ή συμπερίληψη στον
κατάλογο επιμορφωτών Α’ ή Β΄
επιπέδου
Άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού
έργου σε Α.Ε.Ι.
Παροχή επιμορφωτικού έργου σε
προγράμματα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, του
Ι.Ε.Π., του Π.Ι., των Π.Ε.Κ., του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και εποπτευόμενων
φορέων του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων
Συγγραφικό έργο
Συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα, σε ομάδες
επιστημονικού έργου του Ι.Ε.Π., του
Π.Ι., Α.Ε.Ι., κ.τ.λ. που αναγράφονται
στο Β΄/2/ixτης παρούσης.

