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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Μαρούσι, 7-7-2022 
Αριθ.πρωτ. 107/ΔΕΠΠΣ 

 
 
ΠΡΟΣ:  Όπως Πίνακας Αποδεκτών  
 
  

 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Για την πλήρωση της θέσης αναπληρωματικού μέλους Διευθυντή/ντριας ή εκπαιδευτικού με 

διοικητική εμπειρία της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 
(Π.Ε.Π.Π.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) Πελοποννήσου  

 
 
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 άρθρων 14 και 15, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 4823/2021 
(Α΄ 136) και ισχύουν,  
β) των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν,  
γ) του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (A’31), όπως 
ισχύει,  
δ) του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(A’119),  
ε) 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),  

στ) την αριθμ. 7/ 4-7-2022 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ 

ζ) την αριθμ. 9/ΔΕΠΠΣ/19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφαση Συγκρότησης Περιφερειακής 

Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όπως τροποποιήθηκε με την με 

στοιχεία 36/ΔΕΠΠΣ/16-4-2021 (ΑΔΑ:6Χ3046ΜΤΛΗ-ΙΥΞ) απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., την υπό 

στοιχεία 39/ΔΕΠΠΣ/14-5-2021 (ΑΔΑ:9ΙΚΗ46ΜΤΛΗ-02Τ) απόφαση ΔΕΠΠΣ που 

ανακοινοποιήθηκε στο ορθό με την 17-5-2021 (ΑΔΑ:9ΙΚΗ46ΜΤΛΗ-02Τ), την υπό στοιχεία 

55/ΔΕΠΠΣ/26-7-2021 (ΑΔΑ: Ψ7Ζ046ΜΤΛΗ-ΤΛΣ) απόφαση τροποποίησης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

καθώς και την 18/ΔΕΠΠΣ/14-3-2022 

 
προβαίνει στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πλήρωση μίας θέσης 
αναπληρωματικού μέλους της Π.Ε.Π.Π.Σ. (Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών 
Σχολείων) Πελοποννήσου της περίπτωσης (1γ) του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 (Α΄111), όπως 
αντικαταστάθηκε με προσθήκη της περίπτωσης (ε) με την παράγραφο 2 του άρθρου 177 του νόμου 
4823/2021 (Α΄ 136) και ισχύει και 
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καλεί 
 

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Διευθυντές/ντριες ή εκπαιδευτικούς με διοικητική εμπειρία, οι 
οποίοι/ες υπάγονται στην Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου,  
 
να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία επέχει τη θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του 
ν.1599/1986 (Α΄75), σύμφωνα με το υπόδειγμα που συνοδεύει την παρούσα προκήρυξη, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr  
 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 8-7-2022, ημέρα Παρασκευή μέχρι 15-7-2022, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.  

 
Α. ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Π.Ε.Π.Π.Σ.  

1. Η σύνθεση, η θητεία και οι αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και 
Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 15 
του ν. 4692/2020 (Α’111),όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 177 του νόμου 4823/2021 
(Α΄136) και ισχύει.  

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».   

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, 
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 και 
γ) η κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή των Διευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η επιλογή 
των Προϊσταμένων των ΠΕΙ.Σ. και των υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., καθώς και ο καθορισμός 
της σειράς τοποθέτησης των υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στην περίπτωση που για ορισμένη 
σχολική μονάδα προβλέπεται και δεύτερος υποδιευθυντής (υποδιευθυντής Α' και Β').»  
4. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία των Π.Ε.Π.Π.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών 
οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας». 

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα 

με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα Βιογραφικού, ώστε σε αυτό να αναφέρονται τα ακαδημαϊκά και 

διοικητικά τους προσόντα. 

Σε περίπτωση επιλογής του/της, ο/η εν λόγω υποψήφιος/α δεσμεύεται, εφόσον του ζητηθούν,  να 

καταθέσει τον πλήρη φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά των ακαδημαϊκών και διοικητικών 

προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό του/της, καθώς και Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών 

Μεταβολών (Π.Υ.Μ.). 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.  

Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται πέραν της παρούσης 

διαδικασίας. 

 

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. 
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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 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

Συνημμένα: 

 Υπόδειγμα Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

 Υπόδειγμα βιογραφικού  

 

Πίνακας αποδεκτών (με ηλεκτρονική διεκπεραίωση) 

  
1. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου 
2. Δ/νσεις Α/θμιας  και Δ/θμιας Εκπ/σης της ΠΔΕ Πελοποννήσου  (για ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών)  
 
  

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

 

 

Καθ. Γεώργιος Τόμπρας 
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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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
……………………………………………………………….  
ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
………………………………………………………………. 
Δ.Π.Ε ή  Δ.Δ.Ε. ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
………………………………………………………………. 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ:  ………………………………….. 
στο……..…………………………………………… της Δ.Δ.Ε 
ή Δ.Π.Ε  …..…………………………………………………. 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
………………………………………………………………….……  
ΝΟΜΟΣ………………………………….………………………  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΚΙΝ)/(ΟΙΚΙΑΣ)  
………………………………………………………………………  
E-mail.:  
…………………………………………………..……………………  

Προς  
τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και 
Πειραματικών Σχολείων  
μέσω του  
protocol@minedu.gov.gr  
 
 

Παρακαλώ να δεχτείτε την υποψηφιότητά μου που 
αφορά στη θέση του  
 Αναπληρωτικού μέλους Π.Ε.Π.Π.Σ. Πελοποννήσου,  
Διευθυντή /ντριας ή Εκπαιδευτικού, που υπάγεται 
στην Π.Δ.Ε Πελοποννήσου, με διοικητική εμπειρία. 
 
 
 
 

Ο/ Η Αιτών/ουσα 
Ημερομηνία 
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Υπόδειγμα Βιογραφικού  

Τίτλοι σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά και 
διδακτορικά)  

 

Τίτλοι σπουδών ξένων γλωσσών  
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή   
Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή 
Εκπαίδευσης, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού ή 
Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

 

Άσκηση καθηκόντων Συντονιστή Εκπαιδευτικού 
Έργου, Σχολικού Συμβούλου, Συμβούλου Α΄ του Ι.Ε.Π. 
ή Παρέδρου επί θητεία του Π.Ι 

 

Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος 
Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ., της Ε.Ε.Π.Π.Σ. ή 
Π.Ε.Π.Π.Σ., ή διευθυντή σχολικής μονάδας, Ε.Κ., 
Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Δ.Ι.Ε.Κ.), Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), Σχολής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ή Σ.Δ.Ε. 

 

Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.  
Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου νηπιαγωγείου ή 
ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου, υποδιευθυντή 
σχολικής μονάδας, Ε.Κ., Δ.Ι.Ε.Κ., Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Σ.Ε.Κ., 
Σ.Δ.Ε. ή υπευθύνου τομέα Ε.Κ., Προϊσταμένου 
Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), 
Υπευθύνου Λειτουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), Συντονιστή Εκπαίδευσης 
Προσφύγων ή υπευθύνου Γραφείου Μειονοτικής 
Εκπαίδευσης 

 

Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Κέντρου 
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
(Κ.Ε.Σ.Υ.), Κέντρου Διάγνωσης Αξιολόγησης και 
Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, 
Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών 
Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) υπευθύνου σχολικών 
δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων, 
Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου 
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 
(ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών 
Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Συμβουλευτικής και 
Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου 
Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), ή Γραφείου Σχολικού 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), 
μέλους ΕΠ.Ε.Σ., Σχολικού συντονιστή εκπαιδευτικού 
έργου και Συμβούλου σχολικής ζωής 
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