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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ,  

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
------------------- 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ  

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΗΣΗ 
------------------ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ 
ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

 
Ηράκλειο,    31/01/13 

 
Αριθμ. Πρωη. 21   

 
 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

Γιεύθσνζη : Ι. Κορνάροσ, Δζηασρωμένος 
    714 10 Ηράκλειο Κρήηης 
Τ.Θ.  : 1924 
Πληροθορίες : Μιτάλης Βαρδαβάς 
ηηλ.  : 2810250793, 2810251875 
fax  : 2810251876 
e-mail  : mail@pek.ira. 
Ιζηόηοπος : https://sites.google.com/site/pekirakl/   

Προσ: 
− Πανεπιςτιμια 
− Α.Τ.Ε.Ι. 
− Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ 
− Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, Σχολικοί Σφμβουλοι, ΚΕ.Δ.Δ.Υ 
(δια των αντίςτοιχων Περιφερειακϊν Διευκφνςεων 
Εκπαίδευςθσ) 
− Σχολικζσ Μονάδεσ (δια των αντίςτοιχων Διευ-
κφνςεων Εκπαίδευςθσ) 
− Ιατροπαιδαγωγικά Κζντρα 
Κοιν.: 
- ΥΠΑΙΘΠΑ/ ΕΥΕ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων 
- ΥΠΑΙΘΠΑ/ Δ/νςθ Προςωπικοφ Ετζρων Κλάδων 

 

 
Θζμα: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΩΝ ΣΩΝ ΠΡΑ-

ΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΣΑΞΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ» ΣΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1, 2, 3 ΣΟΤ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» 

χετ.: 1. Τπ. αριθμ. 10587/4-12-12 Τ.Α (ΦΕΚ 3347/14-12-12, τ. Β΄) 
2. Απόφαςη 2/2013 υντονιςτικοφ υμβουλίου του ΠΕΚ Ηρακλείου 

 
Το Π.Ε.Κ Θρακλείου απευκφνει πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ζνταξθ ςτο Μητρώο Επι-

μορφωτών ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ «Πρόγραμμα εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για ζνταξθ μακθ-
τϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και 
Δια Βίου Μάκθςθ» του ΕΣΠΑ που ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα κα πραγματοποιθκεί τα ςχολικά ζτθ 2012-2013 και 2013-2014 ςτθν ζδρα του 
Π.Ε.Κ. Θρακλείου και ςε εξακτινωμζνα τμιματα. 
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα τθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ φάςθσ κα είναι διάρκειασ δφο εβδομάδων και  εβδο-
μιντα (70) διδακτικϊν ωρϊν. 
 
Α. ΣΟΧΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Στόχοσ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ είναι θ επιμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ που 
ζχει προςλθφκεί για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ τθσ εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για ζ-
νταξθ μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (παράλλθλθ ςτιριξθ κ.ά.) ςε πρϊτθ (Α) φάςθ 
με γενικι επιμόρφωςθ ςε κζματα που κεωροφνται βαςικά και απαραίτθτα για τθν εφαρμογι του προγράμμα-
τοσ εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για τθν ζνταξθ μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτι-
κζσ ανάγκεσ και ςε δεφτερθ (Β) φάςθ με τθ ςυςτθματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των επιμορφοφμενων για 
τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων. 
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Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
Οι  κεματικζσ ενότθτεσ  για το επιμορφωτικό πρόγραμμα τθσ Α’ και Β’ φάςθσ είναι οι ακόλουκεσ: 

 Θεματικζσ Ενότητεσ 
Διδακτικζσ 

ώρεσ 
φνολο  

ΘΕ 1 

1. Ειςαγωγικι ενθμζρωςθ για τθ φιλοςοφία, τουσ ςκοποφσ και τθν ανάπτυξθ 
του Προγράμματοσ 

2 ϊρεσ 

7 ϊρεσ 2. Ζνταξθ και ιςτιμθ εκπαίδευςθ 2 ϊρεσ 

3. Ηθτιματα εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςε κζματα Ζνταξθσ  3 ϊρεσ 

ΘΕ 2 
1. Ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ατόμων με αναπθρία. Ιδιαιτερότθτεσ, αξιο-
λόγθςθ, (αρχικι, διαμορφωτικι, τελικι)  υποςτθρικτικζσ παρεμβάςεισ 
2. Νοθτικι Αναπθρία. Αξιολόγθςθ και παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ. 

7 ϊρεσ 7 ϊρεσ 

ΘΕ 3 

1. Διάχυτεσ Αναπτυξιακζσ Διαταραχζσ. Αξιολόγθςθ και παιδαγωγικι  αντιμε-
τϊπιςθ (Ι) 

7 ϊρεσ 

10 ϊρεσ 
2. Διάχυτεσ Αναπτυξιακζσ Διαταραχζσ. Αξιολόγθςθ και παιδαγωγικι αντιμε-
τϊπιςθ (ΙΙ) 

3 ϊρεσ 

ΘΕ 4 Προβλιματα Συμπεριφοράσ και θ διαχείριςι τουσ 4 ϊρεσ 4 ϊρεσ 

ΘΕ 5 
Προβλιματα ακοισ -Αξιολόγθςθ (αρχικι, διαμορφωτικι, τελικι) και παιδα-
γωγικι αντιμετϊπιςθ 

4 ϊρεσ 4 ϊρεσ 

ΘΕ 6 
Προβλιματα όραςθσ.-Αξιολόγθςθ (αρχικι, διαμορφωτικι, τελικι) και παιδα-
γωγικι αντιμετϊπιςθ 

3 ϊρεσ 3 ϊρεσ 

ΘΕ 7 
Διαταραχι Ελλειμματικισ Προςοχισ με Υπερκινθτικότθτα. Αξιολόγθςθ και 
εκπαιδευτικι αντιμετϊπιςθ 7 ϊρεσ 7 ϊρεσ 

ΘΕ 8 
Εξατομικευμζνο Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ (ΕΠΕ) και Διαφοροποιθμζνθ Διδα-
ςκαλία – Θζςεισ και αντικζςεισ. 

7 ϊρεσ 7 ϊρεσ 

ΘΕ 9 Παιδαγωγικζσ Παρεμβάςεισ για Ενίςχυςθ τθσ Ζνταξθσ 7 ϊρεσ 7 ϊρεσ 

ΘΕ 10 
Οι επιπτϊςεισ τθσ Ζνταξθσ ςε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο-
Συνεργατικζσ ςτρατθγικζσ 

2 ϊρεσ 2 ϊρεσ 

ΘΕ 11 

1. Διεκνισ επαγγελματικι δεοντολογία-Ειδίκευςθ του ειδικοφ παιδαγωγοφ-
Τα 10 επαγγελματικά πρότυπα (Θεμελιϊδεισ αρχζσ-Ανάπτυξθ και χαρακτθρι-
ςτικά μακθτϊν, Ατομικζσ διαφορζσ ςτθ μάκθςθ,   Διδακτικζσ ςτρατθγικζσ, 
Μακθςιακά περιβάλλοντα και κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ, Γλϊςςα, Διδα-
κτικόσ ςχεδιαςμόσ, Αξιολόγθςθ, Επαγγελματικι και θκικι πρακτικι, Συνερ-
γαςία). Συνεργαςία παιδαγωγοφ τάξθσ και ειδικοφ παιδαγωγοφ. 

3 ϊρεσ 

5 ϊρεσ 

2. Το θμερολόγιο Αναςτοχαςμοφ ωσ εργαλείο ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ 
εμπειρογνωμοςφνθσ και τθσ ςυνεργαςίασ των εκπαιδευτικϊν γενικισ και 
ειδικισ εκπαίδευςθσ. 

2 ϊρεσ 

ΘΕ 12 

1. Σχολικι Πραγματικότθτα. Μελζτθ περίπτωςθσ: Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ 
προγράμματοσ  από τουσ εκπαιδευτικοφσ, ανατροφοδότθςθ και αναςτοχα-
ςμόσ. 

5 ϊρεσ 

7 ϊρεσ 

2. Τελικι Αξιολόγθςθ γνϊςεων και ςτάςεων 1 ϊρα 

3. Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων  1 ϊρα 

 Γενικό φνολο 70 ώρεσ 70 ώρεσ 
 

 
Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα τθσ πρϊτθσ (Α) και δεφτερθσ (Β) φάςθσ κα είναι διάρκειασ δφο (2) εβδο-
μάδων και εβδομιντα (70) διδακτικϊν ωρϊν και κα πραγματοποιθκεί τα ςχολικά ζτθ 2012−2013 και 
2013−2014 ςτθν ζδρα του ΠΕΚ και ςε εξακτινωμζνα τμιματα. Επίςθσ κα πραγματοποιθκεί κατά το ςχολικό ζ-
τοσ 2014−2015 με τθν προχπόκεςθ χρονικισ παράταςθσ των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμζνθσ εκπαιδευ-
τικισ υποςτιριξθσ για ζνταξθ μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» των Αξόνων Προτε-
ραιότθτασ 1, 2 και 3.  
Οι ακριβείσ θμερομθνίεσ διεξαγωγισ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων κα οριςκοφν από το ΠΕΚ Θρακλείου 
μετά τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ ΚΥΑ για τον κακοριςμό τθσ αμοιβισ των επιμορφωτϊν/τριϊν. 

ΑΔΑ: ΒΕΥΗ9-ΛΟΟ
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Δ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΩΝ   
Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα τθσ Αϋ και Βϋ φάςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 56 του Ν. 3966/2011 δφνανται  

να διδάξουν: 
Ειδικοί επιςτιμονεσ, μζλθ Διδακτικοφ - Ερευνθτικοφ Προςωπικοφ (Δ.Ε.Π.) ι Εκπαιδευτικοφ Προςωπι-

κοφ (Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Σχολικοί Σφμβουλοι, Εκπαιδευτικοί τθσ Δθμόςιασ Εκπ/ςθσ κακϊσ και άλλοι Δθμόςιοι υ-
πάλλθλοι και Ιδιϊτεσ που ζχουν τα απαιτοφμενα επιςτθμονικά και διδακτικά προςόντα.  
Οι ανωτζρω κα ενταχκοφν ςε μθτρϊο επιμορφωτϊν το οποίο κα δθμιουργθκεί ανά Θεματικι ενότθτα. 
 
Ε. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΚΑΘΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ΣΡΙΑ 

Για τθν ζνταξθ ςτο μθτρϊο επιμορφωτϊν με ςειρά προτεραιότθτασ για κάκε κεματικι ενότθτα ο κάκε 
ενδιαφερόμενοσ κα βακμολογείται (με βάςθ το ΦΕΚ 3347/14-12-2012, τ. B) με τα ακόλουκα κριτιρια τα οποία 
μοριοδοτοφνται ωσ εξισ: 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 

Σίτλοι ςπουδών ςτην ΕΑΕ (Ειδική Αγωγή και Εκπ/ςη) και ςυναφών ειδικοτήτων:  
1. Διδακτορικό Δίπλωμα  12 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ  7 

3. Πτυχίο Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι./ΚΑΤΕΕ 
5 για ΑΕΙ/3 για 3ετζσ ΣΕΙ/ 

2 για 2ετζσ ΚΑΣΕΕ 

4. Πτυχίο Διδαςκαλείου  5 

Άλλοι τίτλοι ςπουδών* 
1. Διδακτορικό Δίπλωμα  8 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ  4 

3. Πτυχίο Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι./ΚΑΤΕΕ 
3 για ΑΕΙ/2 για 3ετζσ ΣΕΙ/ 

1 για 2ετζσ ΚΑΣΕΕ 

4. Πτυχίο Διδαςκαλείου  3 

5. ΣΕΛΜΕ 0,5 

6. ΣΕΛΔΕ 0,5 
*Σε περίπτωςη περιςςότερων τίτλων ςπουδών ςε διαφορετικό αντικείμενο μοριοδοτοφνται όλοι οι τίτλοι ενώ ςτο ίδιο αντικείμενο βαθμο-
λογείται ο ανώτεροσ τίτλοσ. 

Πρόςθετα προςόντα: 
Ξζνεσ Γλώςςεσ** (Μζχρι δφο(2) ξζνεσ γλώςςεσ)  

1. Κατθγορία/Επίπεδο Γ2/C2/Άριςτθ γνϊςθ 2 

2. Κατθγορία/Επίπεδο Γ1/C1/Πολφ καλι γνϊςθ    1 

3. Κατθγορία/Επίπεδο Β2/Καλι γνϊςθ  0,5 

Σ.Π.Ε.** 
1. Πιςτοποίθςθ Αϋ Επιπζδου 2 

2. Πιςτοποίθςθ Βϋ Επιπζδου  3 
**Τα παραπάνω δεν προςμετρϊνται ακροιςτικά αλλά λαμβάνεται  υπόψθ θ μοριοδότθςθ του ανϊτερου προςόντοσ  

Εμπειρία ωσ επιμορφωτήσ (ςε διδακτικζσ ώρεσ) (ζωσ 20 μόρια)  
 Από 1 ζωσ 20 ϊρεσ 2 

 Από 21 ζωσ 40 4 

 Από 41 ζωσ 60 6 

 Από 61 ζωσ 80 8 

 Από 81 ζωσ 100 10 

 Από 101 ζωσ 200 15 

 Από 201 και άνω 20 

Εμπειρία ωσ επιμορφωτισ ςτθ Γϋ φάςθ επιμόρφωςθσ του προγράμματοσ τθσ εξειδικευμζνθσ 
εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για μακθτζσ με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

2 

Εκπαιδευτική προχπηρεςία (ζωσ 21 μόρια)  
 Από 1 ζωσ 5 ζτθ 3 

 Από 6 ζωσ 10 6 

 Από 11 ζωσ 15 9 

 Από 16 ζωσ 20 12 

 Από 21 ζωσ 25 15 

 Από 26 ζωσ 30 18 

 Από 31 και άνω 21 

υγγραφικό και επιςτημονικό ζργο ςυναφζσ με την ΕΑΕ (ζωσ 16 μόρια) 
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 

Βιβλία (2 μόρια ανά βιβλίο και ποςοςτό αναλογικά λαμβάνοντασ υπόψθ τον αρικμό των ςυγ-
γραφζων) 

Ζωσ 6 μόρια 

Άρκρα (0,5 μόρια ανά άρκρο) Ζωσ 4 μόρια 

Συνζδρια (0,5 μόρια ανά ειςιγθςθ ςε ςυνζδριο δθμοςιευμζνθ ςτα πρακτικά του ςυνεδρίου) Ζωσ 3 μόρια 

Ερευνθτικό ζργο (0,5 μόρια ανά ζρευνα) Ζωσ 3 μόρια 

Άλλο ςυγγραφικό και επιςτημονικό ζργο (ζωσ 6 μόρια) 
Βιβλία (1 μόριο ανά βιβλίο και ποςοςτό αναλογικά λαμβάνοντασ υπόψθ τον αρικμό των ςυγ-
γραφζων) 

Ζωσ 3 μόρια 

Άρκρα (0,25 μόρια ανά άρκρο) Ζωσ 1 μόριο 

Συνζδρια (0,25 μόρια ανά ειςιγθςθ ςε ςυνζδριο δθμοςιευμζνθ ςτα πρακτικά του ςυνεδρίου) Ζωσ 1 μόριο 

Ερευνθτικό ζργο (0,25 μόρια ανά ζρευνα) Ζωσ 1 μόριο 

Σε περίπτωςθ πτυχίων εξωτερικοφ, για τα παραπάνω προςόντα είναι απαραίτθτθ θ αναγνϊριςθ ιςοτιμίασ και 
αντιςτοιχίασ από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ. 
Οι επιμορφωτζσ για κάκε κεματικι ενότθτα κα ορίηονται με τθ ςειρά κατάταξθσ που κα ζχουν λάβει ςτο Μθ-
τρϊο. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ ςυμμετοχισ του επιμορφωτι ςε ςυγκεκριμζνθ κεματικι ενότθτα προςκαλείται 
ο επόμενοσ και ακολουκείται ςειριακά θ ίδια διαδικαςία. 
 
Σ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΕΩΝ-ΔΗΛΩΕΩΝ  
Ι. Διαδικαςία υποβολήσ αιτήςεων -δηλώςεων 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμζνου να ενταχκοφν ςτο Μθτρϊο Επιμορφωτϊν, υποβάλουν τθν αίτθςθ - 
διλωςι τουσ μόνο θλεκτρονικά ςτον ιςτότοπο του ΠΕΚ Θρακλείου (https://sites.google.com/site/pekirakl/) 
μζχρι 15/02/2013.  
Οι υποψιφιοι Επιμορφωτζσ μποροφν να δθλϊςουν ςε όςεσ κεματικζσ ενότθτεσ κρίνουν ότι ζχουν τα κατάλλθ-
λα προςόντα να διδάξουν. 

Βιογραφικά ςθμειϊματα των υποψθφίων και αποδεικτικά των προςόντων (είτε νομίμωσ επικυρωμζνα είτε 
με διλωςθ του Ν.1599 για τθν ακρίβεια των αντιγράφων) που δθλϊκθκαν ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ - διλωςθ 
τουσ κα κατατεκοφν ι κα αποςταλοφν ςτο ΠΕΚ μόνο ΟΣΑΝ ηθτθκοφν. 
 
II. Διαδικαςία αξιολόγηςησ αιτήςεων  και ζνταξη ςτο Μητρώο Επιμορφωτών 

Θ διαδικαςία  επιλογισ των επιμορφωτϊν που κα ενταχκοφν ςτο Μθτρϊο Επιμορφωτϊν κα γίνει ωσ 
ακολοφκωσ: 

 Μοριοδότθςθ των υποψθφίων βάςει των προςόντων που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, από το 
Συντονιςτικό Συμβοφλιο του ΠΕΚ Θρακλείου. 

 Κατάρτιςθ αξιολογικοφ πίνακα κατάταξθσ των υποψθφίων ανά κεματικι ενότθτα. 

 Ανάρτθςθ του πίνακα ςτον ιςτότοπο του ΠΕΚ Θρακλείου για ενθμζρωςθ και υποβολι ενςτάςεων. 

 Υποβολι ενςτάςεων από τουσ υποψιφιουσ μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριϊν (3) εργάςιμων 
θμερϊν από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ του πίνακα ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΕΚ Θρακλείου.  

 Εξζταςθ τυχόν ενςτάςεων και κατάρτιςθ οριςτικοφ πίνακα των επιμορφωτϊν που εντάςςονται ςτο 
Μθτρϊο. 

 Ανάρτθςθ του οριςτικοφ πίνακα κατάταξθσ ανά κεματικι ενότθτα ςτον ιςτότοπο του ΠΕΚ Θρα-
κλείου και ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Θ πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΕΚ Θρακλείου και κα ηθτθκεί θ ανάρτθςθ τθσ και ςε 
άλλεσ ιςτοςελίδεσ των Δ/νςων Εκπ/ςθσ τθσ Κριτθσ κακϊσ και ςε λοιπζσ ιςτοςελίδεσ εκπαιδευτικοφ ενδιαφζρο-
ντοσ Πανελλαδικά. 
 Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 
 
 
 ΠΕΛΛΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 
 Καθηγήτρια Πανεπιςτημίου 
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