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                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

            Μαρούσι 24-8-2020 

 Αρ. πρωτ. 103/Ε.Ε.Π.Π.Σ. 
 

 

Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 37, 15180, ΜΑΡΟΥΣΙ      

Ιστοσελίδα: depps.minedu.gov.gr 

E-mail: depps@minedu.gov.gr 

Τηλ: 2103443966 

Θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. 100/ΕΕΠΠΣ/11-8-2020 που αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 93Σ046ΜΤΛΗ-ΠΩ2 Προκήρυξης πλήρωσης 

κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 

με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους.» 

Η Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων 

Έχοντας υπόψη: 

Α) τις διατάξεις: 

αα) του Κεφαλαίου Β «Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» και κυρίως του άρθρου 19 σε συνδυασμό με το άρθρο 62 του ν. 

4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄111),  

B) την Πράξη 21/2020 της Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

____________ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 

 

Την με αρ. 100/ΕΕΠΠΣ/11-8-2020 που αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 93Σ046ΜΤΛΗ-ΠΩ2  (ανακοιν. 17-8-2020) - Προκήρυξη πλήρωσης κενών 

θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με 

αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους ως εξής: 

 

Στη σελ.16 της ανωτέρω προκήρυξης οι παράγραφοι: 

 Η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνεται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων. Στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η μοριοδότηση των υποψηφίων. 

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, στον πίνακα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης του 

υποψηφίου, η αίτηση του οποίου απορρίφθηκε και η αιτιολογία της απόρριψής της. 

Πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη 

Μετά τη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων των υποψήφιων εκπαιδευτικών, το ΕΠ.Ε.Σ. ορίζει την ημερομηνία και την ώρα 

πρόσκλησης των δεκτών υποψηφίων σε συνέντευξη. Η πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη ανακοινώνεται στις 26 

Αυγούστου 2020 στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και οι συνεντεύξεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται στις 28 

Αυγούστου 2020. 

αντικαθίστανται αντιστοίχως: 

Η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνεται μέχρι τις 25 Αυγούστου 2020. Στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης 

αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η μοριοδότηση των υποψηφίων. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, στον πίνακα 

αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου, η αίτηση του οποίου απορρίφθηκε και η 

αιτιολογία της απόρριψής της. 

Πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη 
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Μετά τη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων των υποψήφιων εκπαιδευτικών, το ΕΠ.Ε.Σ. ορίζει την ημερομηνία και την ώρα 

πρόσκλησης των δεκτών υποψηφίων σε συνέντευξη. Η πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη ανακοινώνεται στις 26 

Αυγούστου 2020 στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και οι συνεντεύξεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται στις 

27 Αυγούστου 2020. 

 

Στη σελ. 19 της ανωτέρω προκήρυξης οι παράγραφοι: 

"Οι πίνακες της παρ. 1,  ύστερα  από  την  κύρωσή  τους,  αναρτώνται  στην  ιστοσελίδα  του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, της Ε.Ε.Π.Π.Σ. και της οικείας Π.Δ.Ε. για ενημέρωση των υποψηφίων στις 1 Σεπτεμβρίου 2020. 

 

και 

Η απόσπαση των εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. γίνεται, μετά από άσκηση ελέγχου νομιμότητας, για ένα διδακτικό έτος με 

απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον οικείο 

αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις στις 2 Σεπτεμβρίου 2020 

αντικαθίστανται αντιστοίχως: 

 

Οι πίνακες της παρ. 1,  ύστερα  από  την  κύρωσή  τους,  αναρτώνται  στην  ιστοσελίδα  του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, της Ε.Ε.Π.Π.Σ. και της οικείας Π.Δ.Ε. για ενημέρωση των υποψηφίων στις  28 Αυγούστου 2020.  

Η απόσπαση των εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. γίνεται, μετά από άσκηση ελέγχου νομιμότητας, για ένα διδακτικό έτος με 

απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον οικείο 

αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις την 31η Αυγούστου 2020. 

 

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 100/ΕΕΠΠΣ/11-8-2020 (ΑΔΑ: 93Σ046ΜΤΛΗ-ΠΩ2) απόφαση της Ε.Ε.Π.Π.Σ . 

                                                                                                                                                                                                                                Ο Πρόεδρος 
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