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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
……………………………….. 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 

 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

     ΑΔΑ: 

Μαρούσι,   23.04.2021  
Αριθ.πρωτ. 37/ΔΕΠΠΣ 
            
 

 
ΠΡΟΣ:  Όπως Πίνακας Αποδεκτών  

 
  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των εκπαιδευτικών - μελών, των Επιστημονικών 

Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και των 

αναπληρωτών τους. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’111) και ιδίως του 

άρθρ. 17,  

β) των αρθρ. 3 και 4 του κεφ. Β’ του  Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102), 

γ) των αρθρ. 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, 

2. 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),  

3. την αριθμ. 45963/21.4.2021 (Β΄ 1654 - ΑΔΑ: 6ΦΗΡ46ΜΤΛΗ-ΦΩΥ) «Σύσταση κοινών 

Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) μεταξύ των: α)  Πρότυπου Γυμνασίου 

Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων με το Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων και β) 

μεταξύ του Πρότυπου Γυμνασίου Μυτιλήνης με το Πρότυπο ΓΕΛ Μυτιλήνης». 

4. την αριθμ. 14/19-04-2021 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

 

καλεί 

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες:  

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/της Προέδρου του 

Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ)  και του/της Αναπληρωτή/τριας αυτού/ής, του κάθε 

Πρότυπου ή  Πειραματικού  Σχολείου του συνοδευτικού ΠΙΝΑΚΑ Α΄,   

 

ΑΔΑ: 9Ο3446ΜΤΛΗ-ΞΕ6



2 

 

β) εκπαιδευτικούς των Προτύπων (Π.Σ) ή Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ) αυξημένων 

ακαδημαϊκών προσόντων, οι οποίοι υπηρετούν με θητεία στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ για την πλήρωση 

των δύο (2) θέσεων του/της Εκπαιδευτικού του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ)  και 

του/της Αναπληρωτή/τριας αυτού/ής του κάθε Πρότυπου ή Πειραματικού Σχολείου του 

συνοδευτικού ΠΙΝΑΚΑ Β΄, 

να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του 

ν. 1599/1986 (Α΄75)  ως ακολούθως:  

α) τα μέλη Δ.Ε.Π. στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας 

protocol@minedu.gov.gr σύμφωνα με το ΠΙΝΑΚΑ Α΄ της παρούσης και  

β) οι εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ στην ηλεκτρονική διεύθυνση της οικείας Π.Δ.Ε, όπως 

αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ Β΄ της παρούσης.  

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 23.04.2021, ημέρα Παρασκευή μέχρι 

12.05.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠ.Ε.Σ. 

Η σύνθεση και η θητεία των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Πρότυπων και 

Πειραματικών Σχολείων (ΕΠ.Ε.Σ.) ορίζονται ως ακολούθως.  

 

«Άρθρο 17 

Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο 

1. Σε κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. συνιστάται Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.). Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. 

ή ΠΕΙ.Σ. είναι πενταμελές, 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 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., 

 β) τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ο 

οποίος αναπληρώνεται από Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που υπάγεται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της 

οικείας Π.Δ.Ε. ή σε ένα από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε., σε περίπτωση που λειτουργούν 

περισσότερα και ορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., 

γ) τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του σχολείου που αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του 

και 

δ) δύο (2) εκπαιδευτικούς του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους με 

απόφαση της Π.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ.Ε.Π.Π.Σ., με 

κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και κατόπιν αξιολόγησης της προσφοράς τους στο σχολείο, 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στις οικείες 

Π.Ε.Π.Π.Σ.. Στις σχολικές μονάδες, στις οποίες υπηρετούν έως τρεις (3) εκπαιδευτικοί, ως μέλη του 

ΕΠ.Ε.Σ. ορίζονται, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτές, χωρίς να 

προηγηθεί η έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Με την απόφαση συγκρότησης του ΕΠ.Ε.Σ. ορίζονται ο γραμματέας του συμβουλίου και ο 

αναπληρωτής του, οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των μελών του. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση 

της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π., μπορεί να συνιστάται κοινό ΕΠ.Ε.Σ. για Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., είτε 
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συνδέονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 είτε όχι. Για τη συγκρότηση του κοινού ΕΠ.Ε.Σ., 

τα μέλη των περ. β΄ έως δ΄ της παρ. 1 προέρχονται σωρευτικά από κάθε ένα από τα συνδεδεμένα 

σχολεία. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται ομοίως το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1. Τα σχολεία που 

έχουν κοινό ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 204217/Δ6/24-122019, ΑΔΑ: ΩΦΖ846ΜΤΛΗ-25Ν, 

υπουργική απόφαση, εξακολουθούν να έχουν κοινό ΕΠ.Ε.Σ., το οποίο συγκροτείται σύμφωνα την 

παρούσα. 

3. Η θητεία των μελών του ΕΠ.Ε.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται 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. 

4. Το ΕΠ.Ε.Σ. έχει την ευθύνη για την παιδαγωγική και επιστημονική κατεύθυνση του σχολείου, στο 

πλαίσιο της οποίας σχεδιάζει και προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές 

δραστηριότητές του. Ειδικότερα, το ΕΠ.Ε.Σ. ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) αποφασίζει για τη δημιουργία ομίλων, ύστερα από εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων, 

β) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. την αναμόρφωση του αναλυτικού και ωρολόγιου προγράμματος του 

Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., προκειμένου να υλοποιηθούν καινοτομίες, να λειτουργήσουν οι όμιλοι, τα ερευνητικά 

προγράμματα, η συνεργασία με άλλα σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να αναληφθούν 

άλλες πρωτοβουλίες κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου, ανάλογα με τις 

ιδιαίτερες ανάγκες, τις ερευνητικές προτεραιότητες και τις συνθήκες λειτουργίας του, 

γ) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. τις ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και τη συνεργασία του 

με Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα, 

δ) σχεδιάζει, προγραμματίζει και έχει την ευθύνη από κοινού με τον Σύλλογο Διδασκόντων για τα 

προγράμματα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., 

τις επιμορφωτικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών, τις ερευνητικές δραστηριότητες και τη 

συνεργασία του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα, 

ε) ορίζει τους Σχολικούς Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, έπειτα από εισήγηση του Συλλόγου 

Διδασκόντων και συνεργάζεται μαζί τους στον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, την οργάνωση 

δειγματικών διδασκαλιών και την εισαγωγή καινοτομιών σε ζητήματα διδασκαλίας και εφαρμογής 

των προγραμμάτων σπουδών, 

στ) υποβάλλει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ. στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Ι.Ε.Π., 

ζ) αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20, 

η) υποβάλλει μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους αίτημα στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για προκήρυξη των κενών 

θέσεων εκπαιδευτικών του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ. κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 19, 

θ) καταρτίζει αξιολογικούς πίνακες κατάταξης κατά κλάδο και ειδικότητα των υποψήφιων προς 

απόσπαση στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 19, 

ι) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. τον αριθμό των μαθητών που θα εισαχθούν στην εισαγωγική τάξη του 

Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με τις παρ. 4 και 8 του άρθρου 18 και 

ια) αποφασίζει για την αξιοποίηση και διάθεση των οικονομικών πόρων του σχολείου, κατόπιν 

εισήγησης του συμβουλίου στήριξης του σχολείου, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 

22. 

Το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει νομίμως για την άσκηση της αρμοδιότητας της περ. ε΄ με τη συμμετοχή μόνο 

των μελών των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1. Σε περίπτωση σύστασης κοινού ΕΠ.Ε.Σ. για Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ως 

μέλη των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1. νοούνται τα μέλη του ΕΠ.Ε.Σ, τα οποία προέρχονται από τη 

σχολική μονάδα, την οποία αφορά η επιλογή των Σχολικών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. 

5. Οι όμιλοι αφορούν σε επιμέρους γνωστικούς τομείς, θεματικές ή δημιουργικές δραστηριότητες 

και λειτουργούν εκτός του ωρολογίου προγράμματος. Σε συνεννόηση με το ΕΠ.Ε.Σ. μπορούν να 
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καλούνται στους ομίλους πρόσωπα που συνδέονται με το γνωστικό αντικείμενο ή πεδίο του ομίλου. 

Η απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. για τη δημιουργία ομίλων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ή του 

ΠΕΙ.Σ.. Στους ομίλους των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές από άλλα δημόσια 

σχολεία. Η εγγραφή των μαθητών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στους ομίλους γίνεται με αίτηση των γονέων 

τους ή του γονέα που έχει την επιμέλεια προς το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου. Η εγγραφή των μαθητών που 

φοιτούν σε άλλα δημόσια σχολεία γίνεται με απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., έπειτα από αίτηση των 

γονέων τους ή του γονέα που έχει την επιμέλεια. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και 

ΠΕΙ.Σ. στους ομίλους προσμετράται για την κάλυψη του διδακτικού τους ωραρίου. 

6. Για τη λειτουργία των ΕΠ.Ε.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 τα 

υποδείγματα αίτησης Α΄ και Β’ που συνοδεύει την παρούσα προκήρυξη, στην αντίστοιχη 

ηλεκτρονική διεύθυνση, ήτοι: 

 

α) τα μέλη Δ.Ε.Π. στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας 

protocol@minedu.gov.gr σύμφωνα με το Υπόδειγμα  της Αίτησης Α΄ και  

β) οι εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ στην ηλεκτρονική διεύθυνση της οικείας Π.Δ.Ε που 

υπάγονται τα σχολεία στα οποία υπηρετούν με θητεία, όπως αναφέρονται στον πίνακα Β΄, 

σύμφωνα με το Υπόδειγμα Αίτησης Β΄, εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Το εμπρόθεσμο της 

αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της. 

 

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του/της 

αιτούντα/σης. 

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 23.04.2021, ημέρα 

Παρασκευή και λήγει ημέρα Τετάρτη στις 12.05.2021 και ώρα 15.00. 

 

Η αίτηση των υποψηφίων συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Για τις θέσεις υπό στοιχ. (α) υποβάλλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από Βιογραφικό 

Σημείωμα.  

Με ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων οι Αιτήσεις και τα 

Βιογραφικά των μελών Δ.Ε.Π. διαβιβάζονται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέχρι 14.05.2021 

  

2. Για τις θέσεις των υπό στοιχ. (β) υποβάλλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από Βιογραφικό 

Σημείωμα, όπου αναφέρονται τα ακαδημαϊκά και υπηρεσιακά τους προσόντα  με τη μορφή του 

πίνακα Γ΄, ως ακολούθως: 

 

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 
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(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 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 άρθρ. 26 του π.δ. 50/2001 ή 

συμπερίληψη στον κατάλογο επιμορφωτικού 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.Π.ΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών 

Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), Α.Ε.Ι. ή του Ενικού 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. Πιστοποιητικό 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. Επιτυχή 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. Επιμορφωτικό έργο 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 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ερευνητικών 

κέντρων – ινστιτούτων, σε καινοτόμα προγράμματα ή δράσεις χρηματοδοτούμενες εν όλων ή εν 

μέρει από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ε.Ε.) ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως Lingua, Σωκράτης,  

Comenius, Erasmus/Erasmus+, Leonardo da Vinci, eTwinning, Model United Nations (M.U.N.), 

European Youth Parliament (EYP), Euroscola, Βουλή των Εφήβων κ.α. 

x. Άσκηση καθηκόντων σε θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή ή μέλος ΕΠ.Ε.Σ. Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.  

xi. Συμμετοχή σε δράσεις κοινού ενδιαφέροντος ολιγομελούς ομάδας εκπαιδευτικών στο πλαίσιο 

της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, εφόσον οδήγησε σε υλοποίηση δράσεων. 

 

Για τις θέσεις υπό στοιχ. (β) ο/η υποψήφιος/α δεσμεύεται να καταθέσει μέχρι τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον πλήρη φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά των 

ακαδημαϊκών προσόντων και δράσεων που αναφέρονται στο βιογραφικό του/της. Τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε ιστότοπο που θα υποδειχθεί από την οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ., 

τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.  
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Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον 

Πίνακα Γ΄, αυτά δεν θα ληφθούν υπόψη.  

Με την υποβολή της αίτησης των υποψηφίων της περίπτωσης (α) στο 

protocol@minedu.gov.gr θα λαμβάνεται αυτόματα ο αριθμός πρωτοκόλλου, ενώ στις αιτήσεις 

υποψηφιότητας της περίπτωσης (β) ο αριθμός πρωτοκόλλου θα αποστέλλεται από την οικεία Π.Δ.Ε. 

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 συνυποβαλλομένων 

εγγράφων με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση. Δηλώνουν επίσης ότι συναινούν στη 

νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την 

Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 καθώς και τις διατάξεις του ν.4624/2019 (Α΄137).  

 

Υποβολή ενστάσεων δεν προβλέπεται. 

 

Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται πέραν της 

παρούσης διαδικασίας. 

 

Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων κάθε 

Π.Ε.Π.Π.Σ. αποστέλλει στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας 

protocol@minedu.gov.gr τον πίνακα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που επελέγησαν ως τακτικά 

και αναπληρωματικά μέλη των ΕΠ.Ε.Σ. των σχολικών μονάδων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ αρμοδιότητάς τους, 

ανά ΕΠ.Ε.Σ. και σχολική μονάδα.  

Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. άμεσα συγκροτεί τα ΕΠ.Ε.Σ. με απόφασή της που αναρτάται στο Διαδίκτυο, 

σύμφωνα με την περ. 9 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010.  

Η απόφαση κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες που ανήκουν τα ΕΠ.Ε.Σ., για ενημέρωση 

των ενδιαφερομένων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:  

Υπόδειγμα Α - Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για μέλη Δ.Ε.Π)   

Υπόδειγμα Β - Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για εκπ/κούς) 

Πίνακας Α΄    (για τις θέσεις Προέδρου και αναπληρωτή) 

Πίνακας Β΄     (για τις θέσεις των εκ/κών κ αναπλ/των). 

Πίνακας Γ΄     Υπόδειγμα Βιογραφικού για τις θέσεις υπό στοιχ. (β)  
 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

 

 

Καθ. Γεώργιος Τόμπρας 
 

mailto:protocol@minedu.gov.gr
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Πίνακας αποδεκτών (με ηλεκτρονική διεκπεραίωση) 

1. Όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας για ενημέρωση μελών Δ.Ε.Π. 

2. Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης  

    (για ενημέρωση μελών οικείων Π.Ε.Π.Π.Σ.) 

α) Π.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 

β) Π.Δ.Ε. Αττικής 

γ) Π.Δ.Ε Βορείου Αιγαίου  

δ) Π.Δ.Ε Δυτικής Ελλάδας 

ε) Π.Δ.Ε Δυτικής Μακεδονίας 

στ) Π.Δ.Ε Ηπείρου 

ζ) Π.Δ.Ε Κεντρικής Μακεδονίας 

η) Π.Δ.Ε Κρήτης 

θ) Π.Δ.Ε Νοτίου Αιγαίου 

3. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (δια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπ/σης) 

4. Όλα τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της χώρας (με την ευθύνη ενημέρωσης των εκπ/κών θητείας) 

5. Ο.Λ.Μ.Ε. 

6. Δ.Ο.Ε. 

7. Ε.Λ.Μ.Ε Προτύπων 
 

Εσωτερική διανομή: 

1. Γρ. Υπουργού 

2. Γρ. Υφυπουργού κ. Μακρή 

3. Γρ. Υφυπουργού κ. Συρίγου  

4. Γραφείο Γεν. Γραμμ. Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης & Ειδικής Αγωγής 

5. Γρ. Γεν. Γραμ .Επαγγελματικής Εκπ/σης, Κατάρτισης κ Δ.Β. Μάθησης 

6. Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 

7. Γενική Δ/νση Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης  

8. Aυτοτελές Τμήμα Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων 
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