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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 
ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ 

ςε τϋςςερισ (4) Πτυχιούχουσ Ανώτατησ Εκπαύδευςησ  για τη Διοικητικό και Σεχνι-
κό ςτόριξη  τησ Πρϊξησ «χεδιαςμόσ και ανϊπτυξη προςβϊςιμου εκπαιδευτικού 
και εποπτικού υλικού για μαθητϋσ με αναπηρύεσ – Οριζόντια Πρϊξη» με κωδικό 
ΟΠ 299743 με κωδικό ΑΕ 2010Ε84580212 ςτο πλαύςιο του ΕΠΑ 2007-2013 
 
 
Σο Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο 
το πλαύςιο του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ: «Εκπαύδευςη και Δια Βύου Μϊθη-
ςη» εύναι Σελικόσ Δικαιούχοσ τησ πρϊξησ «χεδιαςμόσ και ανϊπτυξη προςβϊςιμου εκπαι-
δευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητϋσ με αναπηρύεσ – Οριζόντια Πρϊξη» ςτουσ Άξο-
νεσ Προτεραιότητασ 1,2,3, -Οριζόντια Πρϊξη», η οπούα ςυγχρηματοδοτεύται από την Ευρω-
παώκό Ένωςη (ΕΚΣ) και το Ελληνικό Δημόςιο. Η Πρϊξη ϋχει ενταχθεύ με την αριθμ. 
21663/05-11-2010 Απόφαςη Ένταξησ τησ Ειδικόσ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ε.Π 
¨ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ¨  

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ 
ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο  Ι Ν  Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο   
ΕΠΑ 2007-2013\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π.1-2-3  
«χεδιαςμόσ και ανϊπτυξη προςβϊςιμου 
εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για 
μαθητϋσ με αναπηρύεσ – Οριζόντια Πρϊ-
ξη» MIS 299743. 
 

Αγύα Παραςκευό, 02-02-2011 

 
 
Επιςτημ. Τπεύθυνοσ: Βαςύλησ Κουρμπϋτησ 
Σαχ. Δ/νςη : Μεςογεύων 392, Αγ. Παραςκευό 
Σαχ. Κώδικασ :143 52 
Tηλεφ.: 210 6084498 
Email: kourbeti@pi-schools.gr 
 
Πληροφορύεσ: Αν. πανϊκη 
Σηλϋφωνο: 210-6083912 
E-mail: spedu@pi-schools.gr 
 

 
Αριθμ. Πρωτ  1054 
Βαθμόσ Προτεραιότητασ 
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Ϋχοντασ δε υπόψη: 
1. Σο ν. 1566/1985 «Δομό και λειτουργύα τησ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκ-
παύδευςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 167/Α/30.9.1985). 
2. Σο ν. 2525/1997 «Ενιαύο Λύκειο, πρόςβαςη των αποφούτων του ςτην Σριτοβϊθμια 
Εκπαύδευςη, αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού ϋργου και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 
188/Α/23.9.1997). 
3. Σο ν. 2909/2001 «Ρυθμύςεισ θεμϊτων ειςαγωγόσ ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη και 
ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 90/Α/2.1.2001) και ειδικότερα το ϊρθρο 6 αυτού. 
4. Σο ν. 2986/2002 «Οργϊνωςη των περιφερειακών υπηρεςιών τησ Πρωτοβϊθμιασ 
και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, αξιολόγηςησ του εκπαιδευτικού ϋργου και των εκπαι-
δευτικών και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ90/Α/13.2.2002) και ειδικότερα την παρ. 8 του ϊρ-
θρου 6 αυτού. 
5. Σο ν. 3369/05 (ΥΕΚ 171Α) ςε ςυνδυαςμό με την παρ. 5 του ϊρθρου 6 του ν. 
2527/97 (ΥΕΚ 206Α) «υμβϊςεισ μύςθωςησ ϋργου». 
6. Σισ διατϊξεισ του ν. 3614/2007 (ΥΕΚ 267 Α) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό 
αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2007-2013». 
7. Σο ν. το Ν. 3812/2009 (ΥΕΚ 234/Α/2009) ϊρθρο 10 ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 9. 
8. Σισ διατϊξεισ του Αςτικού Κώδικα περύ ςυμβϊςεωσ ϋργου (ϊρθρο 681 επ.). 
9. Ση με αρ. πρωτ. 14053/ΕΤ1749/27.03.2008 Τπουργικό Απόφαςη υςτόματοσ Δια-
χεύριςησ. 
10. Σον Οδηγό Φρηματοδότηςησ του Ειδικού Λογαριαςμού του Παιδαγωγικού Ινςτιτούτου 
[12806/17-12-2003 Τπ. Απ.(ΥΕΚ 1940 τ. Β’/29-12-2003)], όπωσ τροποποιόθηκε με τισ με 
αρ. 3106/20-4-2005 (ΥΕΚ 576 τ. Β’/28-4-2005) και 8099/29-9-2006 (ΥΕΚ 1527 τ.Β’/18-
10-2006) Αποφϊςεισ του Τπουργού Εθνικόσ Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων. 
11. Σην με αρ. πρωτ. 31/23-07-2008 πρϊξη του  με την οπούα εγκρύθηκε το «Πρότυπο 
εγχειρύδιο τεκμηρύωςησ των διαδικαςιών υλοπούηςησ ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων» 
όπωσ τροποποιόθηκε με την υπ’ αρ. 22/21-7-2010  πρϊξη του  . 
12. Σην με αρ. πρωτ. 17697/20-08-2008 Επιβεβαύωςη Διαχειριςτικόσ Επϊρκειασ Δικαιού-
χου ΕΠΑ  
13. Σο με αρ. 18233/19/10/2010 ϋγγραφο τησ ΕΤΔ / ΕΠΔΒΜ με το οπούο κοινοποιεύται η 
θετικό αξιολόγηςη τησ αύτηςησ χρηματοδότηςησ τησ Πρϊξησ. 
14. Σην με αριθμ. 21663/05-11-2010 Απόφαςη Ένταξησ τησ Πρϊξησ «χεδιαςμόσ και ανϊ-
πτυξη προςβϊςιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητϋσ με αναπηρύεσ – Ορι-
ζόντια Πρϊξη».  
15. Ση με αριθμ. 26315/10-12-2010 ύμφωνη Γνώμη ΕΤΔ (αρ. πρωτ. Π.Ι.5058/16-12-
2010) για το ςχϋδιο «Απόφαςησ Τλοπούηςησ με ύδια μϋςα του Π.Ι. για το Τποϋργο 1 τησ 
Πρϊξησ «χεδιαςμόσ και ανϊπτυξη προςβϊςιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για 
μαθητϋσ με αναπηρύεσ – Οριζόντια Πρϊξη». 
16. Ση με αριθμ. 3/37-1-2011 Πρϊξη του υμβουλύου του Παιδαγωγικού Ινςτιτούτου, ϋ-
γκριςησ Πρόςκληςησ εκδόλωςησ για ανϊθεςη ϋργου ςε τϋςςερισ (4) Πτυχιούχουσ Ανώτα-
τησ Εκπαύδευςησ  ςτο πλαύςιο του Τποϋργου 1 με τύτλο ««Διούκηςη και Διαχεύριςη τησ 
Πρϊξησ, επιςτημονικό και παιδαγωγικό τεκμηρύωςη και αξιολόγηςη»  «χεδιαςμόσ και α-
νϊπτυξη προςβϊςιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητϋσ με αναπηρύεσ – 
Οριζόντια Πρϊξη». 
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Προςκαλεύ 
τουσ ενδιαφερόμενουσ για την κϊλυψη 4 θϋςεων Πτυχιούχων Ανώτατησ Εκπαύδευςησ 
(ΑΕΙ, ΑΣΕΙ) για τη Διοικητικό και Σεχνικό ςτόριξη τησ πρϊξησ, να υποβϊλλουν αύτηςη ςύμ-
φωνα με όςα περιγρϊφονται ςτη ςυνϋχεια. 
 
Αντικεύμενο τησ πρόςκληςησ 
      το πλαύςιο του Τποϋργου 1 με τύτλο «Διούκηςη και Διαχεύριςη τησ Πρϊξησ, επιςτημονι-
κό και παιδαγωγικό τεκμηρύωςη και αξιολόγηςη», και προκειμϋνου να ανταπεξϋλθει ςτισ 
ανϊγκεσ τησ υλοπούηςησ τησ πρϊξησ, προβαύνει ςτη παρούςα πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδι-
αφϋροντοσ για την κϊλυψη 4 θϋςεων Πτυχιούχων Ανώτατησ Εκπαύδευςησ (ΑΕΙ, ΑΣΕΙ) εκ 
των οπούων θα εύναι: 
- Δύο με πτυχύο οικονομικών ςπουδών ό λογιςτικόσ 
- Ένασ με πτυχύο οικονομικών ςπουδών ό λογιςτικόσ και ϊδεια ϊςκηςησ        επαγ-

γϋλματοσ Λογιςτό Α΄τϊξησ και  
- Ένασ με πτυχύο τμόματοσ πληροφορικόσ. 

 
1. Αντικεύμενο του ϋργου 

Σο ϋργο που θα ανατεθεύ ςτουσ παραπϊνω  Πτυχιούχουσ Ανώτατησ Εκπαύδευςησ αποτελεύ 
η Διοικητικό, Διαχειριςτικό και Σεχνικό ςτόριξη τησ Πρϊξησ.  
Ειδικότερα, η Διοικητικό, Διαχειριςτικό και Σεχνικό ςτόριξη τησ Πρϊξησ θα περιλαμβϊνει 
ενϋργειεσ του αφορούν: 
- Για μεν τουσ πτυχιούχουσ οικονομικών ςχολών ό λογιςτικόσ  
α) τη διοικητικό και διαχειριςτικό ςτόριξη πχ. όπωσ Γραμματεύα, ςύνταξη μηνιαύων, τριμη-
νιαύων δελτύων, κ.τ.λ. 
β) τον ϋλεγχο τησ οικονομικόσ διαχεύριςησ καθώσ και τη λογιςτικό παρακολούθηςη και την 
οικονομικό εκκαθϊριςη των δαπανών τησ Πρϊξησ, όπωσ ϋλεγχοσ παραςτατικών δαπανών, 
παραςτατικϊ αμοιβών, κ.τ.λ., ςύμφωνα με το Σεχνικό Δελτύο Εγκεκριμϋνησ Πρϊξησ (ΣΔΕΠ), 
το «Αναλυτικό χϋδιο υλοπούηςησ, διαχεύριςησ, παρακολούθηςησ, αξιολόγηςησ και ελϋγχου 
τησ Πρϊξησ», το θεςμικό πλαύςιο για τη ςύναψη ςυμβϊςεων, τον Οδηγό διαχεύριςησ του 
Ειδικού Λογαριαςμού του Π.Ι. και τα προβλεπόμενα ςτον οδηγό διαδικαςιών πιςτοπούηςησ 
του Π.Ι. ωσ δικαιούχου του ΕΠΑ. 
- για δε τον πτυχιούχο  τμόματοσ πληροφορικόσ. 
 τη δημιουργύα και διαρκό ενημϋρωςη ηλεκτρονικού κόμβου πληροφόρηςησ των εμπλεκο-
μϋνων και των ενδιαφερόμενων, την ανϊρτηςη εκπαιδευτικού υλικού ςτη διαδικτυακό πύ-
λη του Π.Ι., τη δημιουργύα ηλεκτρονικών εφαρμογών υποςτόριξησ τησ παρακολούθηςησ 
και γενικότερα τη Σεχνικό ςτόριξη τησ Πρϊξησ 
 
2. Τποχρεώςεισ των Πτυχιούχων Διοικητικόσ και Διαχειριςτικόσ ςτόριξησ τησ 
Πρϊξησ 
Οι πτυχιούχοι για τη Διοικητικό και Διαχειριςτικό και Σεχνικό ςτόριξησ τησ Πρϊξησ θα εκτε-
λούν το ϋργο τουσ ςτην ϋδρα του Παιδαγωγικού Ινςτιτούτου, ςτην Αγύα Παραςκευό Αττι-
κόσ, ςε ώρεσ πρωινϋσ ό απογευματινϋσ που θα καθορύζονται από τον Τπεύθυνο του Έργου, 
ανϊλογα με τισ κατϊ περύπτωςη ανϊγκεσ τησ Πρϊξησ. 
 
3. Αναγκαύα τυπικϊ προςόντα υποψηφύων 
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Σα αναγκαύα τυπικϊ προςόντα τα οπούα αποτελούν προώπόθεςη για τη ςυμμετοχό των 
υποψηφύων ςτη διαδικαςύα επιλογόσ εύναι τα κϊτωθι: 
- Πτυχύο οικονομικών ςπουδών ό λογιςτικόσ Α.Ε.Ι ό Α.Σ.Ε.Ι για δύο ϊτομα  
- Πτυχύο οικονομικών ςπουδών ό λογιςτικόσ Α.Ε.Ι ό Α.Σ.Ε.Ι  και ϊδεια ϊςκηςησ επαγ-

γϋλματοσ Λογιςτό Α΄τϊξησ για ϋνα ϊτομο και  
- Πτυχύο τμόματοσ πληροφορικόσ Α.Ε.Ι ό Α.Σ.Ε.Ι για ϋνα ϊτομο 
  

4. Κριτόρια και Σρόποσ βαθμολόγηςησ  
Σα κριτόρια που θα μοριοδοτηθούν για την κατϊταξη και επιλογό των υποψηφύων και ο 
τρόποσ βαθμολόγηςόσ τουσ ϋχουν ωσ εξόσ: 

Α. Σύτλοι ςπουδών 
Σύτλοσ ςπουδών (ΑΕΙ, ΑΣΕΙ) που απαιτεύται ςύμφωνα με την πρόςκληςη: οι μονϊδεσ του 
βαθμού του τύτλου υπολογιζόμενεσ ςε δεκϊβαθμη κλύμακα με δύο δεκαδικϊ ψηφύα και 
πολλαπλαςιαζόμενεσ με τον αριθμό εκατόν δϋκα (110).  
Επιςημαύνεται ότι: α) Οι τύτλοι ςπουδών τησ αλλοδαπόσ δεν γύνονται δεκτού αν δεν εύναι 
αρμοδύωσ αναγνωριςμϋνοι.  β) Για βαθμούσ τύτλουσ ςπουδών που εκφρϊζονται ςε εικοςϊ-
βαθμη κλύμακα γύνεται αναγωγό ςτη δεκϊβαθμη κλύμακα. 

Β. Εμπειρύα ςτο αντικεύμενο τησ θϋςησ 
Ωσ εμπειρύα νοεύται η απαςχόληςη με ςχϋςη εργαςύασ ό ςύμβαςη ϋργου ςτο δημόςιο ό 

τον ιδιωτικό τομϋα ό ϊςκηςη επαγγϋλματοσ ςε καθόκοντα ό ϋργα ςυναφό με το αντικεύμε-
νο του ϋργου που πρόκειται να αναλϊβει. 

Η εμπειρύα ςτο αντικεύμενο τησ θϋςησ μοριοδοτεύται με επτϊ (7) μονϊδεσ ανϊ μόνα και 
για ςυνολικό εμπειρύα μϋχρι εξόντα (60) μόνεσ. 

Γ. Γνώςη ξϋνησ γλώςςασ 
a. Άριςτη γνώςη ξϋνησ γλώςςασ: εβδομόντα (70) μονϊδεσ 
b. Πολύ καλό γνώςη ξϋνησ γλώςςασ: πενόντα (50) μονϊδεσ 
c. Καλό γνώςη ξϋνησ γλώςςασ: τριϊντα (30) μονϊδεσ 

      Επιςημαύνεται ότι ςε περύπτωςη ιςοβαθμύασ υποψηφύων ςτη ςυνολικό βαθμολογύα, 
προηγεύται αυτόσ που ϋχει τισ περιςςότερεσ μονϊδεσ ςτην πρώτη κατηγορύα κριτηρύων (Α) 
και, αν αυτϋσ ςυμπύπτουν, αυτόσ που ϋχει τισ περιςςότερεσ μονϊδεσ ςτο δεύτερο κριτόριο 
και ούτω καθεξόσ. 
 
5. Αμοιβό – Διϊρκεια ϋργου  
Σο ύψοσ τησ αμοιβόσ για το περιγραφόμενο ϋργο ανϊλογα με τα προςόντα ανϋρχεται ςυ-
νολικϊ ςτο ποςό των Εύκοςι μύα χιλιϊδεσ εξακόςια ευρώ (21.600,00), για κϊθε ϋναν, ςυ-
μπεριλαμβανομϋνου του ιςχύοντοσ κϊθε φορϊ ΥΠΑ.  
      Σο ϋργο θα διαρκϋςει 12 μόνεσ από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ και εύναι  
δυνατό η επϋκταςη τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ ϋωσ τη λόξη τησ Πρϊξησ. 
Οι υποψόφιοι οφεύλουν να εκδύδουν Δελτύο Παροχόσ Τπηρεςιών. Οι όροι πληρωμόσ θα κα-
θοριςτούν ςτη ςχετικό ςύμβαςη. 
 
6. Τποβολό αιτόςεων  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβϊλλουν αύτηςη, η οπούα θα ςυνοδεύεται από βιο-
γραφικό ςημεύωμα και από πρωτότυπα ό επικυρωμϋνα αντύγραφα τύτλων ςπουδών, 
πιςτοποιητικών, βεβαιώςεων που αποδεικνύουν τα προςόντα του υποψηφύου και ειδι-
κότερα:  
- Πτυχύο 
- Ϊδεια ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ λογιςτό Α΄ τϊξησ (για τη μύα θϋςη) 
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- Βεβαιώςεισ και πιςτοποιητικϊ εμπειρύασ, η οπούα αποδεικνύεται:  
O  Όταν η εργαςία έχει παραςχεθεί ςε υπηρεςίεσ του δημοςύου, ςε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Σ.Α. πρώτου ό 
δεύτερου βαθμού, ςε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόςιου τομϋα τησ παρ. 1 του ϊρθρου 14 του ν. 
2190/1994, όπωσ ιςχύει, ό ςε φορεύσ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 1 του ν. 2527/1997, απαιτεύ-
ται μόνο βεβαύωςη του αντύςτοιχου φορϋα από την οπούα να προκύπτει με ςαφόνεια, το 
εύδοσ τησ εργαςύασ που παραςχϋθηκε και η χρονικό διϊρκεια τησ παροχόσ. 

 

o Όταν η εργαςύα ϋχει παραςχεθεύ ςτον ιδιωτικό τομϋα: 
i. Βεβαύωςη του οικεύου αςφαλιςτικού φορϋα από την οπούα να προκύπτει η διϊρκεια 
τησ αςφϊλιςησ. 
ii. Φωριςτό από την αύτηςη υπεύθυνη δόλωςη του υποψηφύου, κατϊ το ϊρθρο 8 του ν. 
1599/1986, ςτην οπούα να δηλώνεται επακριβώσ ο χρόνοσ και το εύδοσ τησ εμπειρύασ του, 
τα ςτοιχεύα του εργοδότη, φυςικού προςώπου ό τησ επωνυμύασ τησ επιχεύρηςησ αν πρό-
κειται για νομικό πρόςωπο. 
 
o Όταν η εμπειρύα αφορϊ την ϊςκηςη ελεύθερου επαγγελματύα: 
i. Βεβαύωςη του οικεύου αςφαλιςτικού φορϋα ςτην οπούα να αναγρϊφεται η διϊρκεια 
τησ αςφϊλιςόσ του. 
ii. Τπεύθυνη δόλωςη, χωριςτό από την αύτηςη, κατϊ το ϊρθρο 8 του ν. 1599/1986, 
ςτην οπούα να δηλώνεται επακριβώσ ο χρόνοσ και το εύδοσ τησ εμπειρύασ του, τα ςτοιχεύα 
του εργοδότη, φυςικού προςώπου ό τησ επωνυμύασ τησ επιχεύρηςησ αν πρόκειται για νο-
μικό πρόςωπο καθώσ και αν ϋχει εκτελϋςει ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ, μελϋτεσ και ϋργα ςχε-
τικϊ με το αντικεύμενο τησ εμπειρύασ. 
iii. Τποβολό μιασ τουλϊχιςτον ςχετικόσ ςύμβαςησ ό δελτύων παροχόσ υπηρεςιών που 
καλύπτουν ενδεικτικώσ τη διϊρκεια τησ εμπειρύασ. 
 
Οι υποψόφιοι θα πρϋπει να υποβϊλλουν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ εντόσ κλειςτού φα-
κϋλου και εντόσ προθεςμύασ εύκοςι εργαςύμων ημερών, που αρχύζει από την επομϋνη ημϋρα 
τησ δημοςύευςησ τησ παρούςασ, ότοι από 4/02/2011. 
Σα δικαιολογητικϊ πρϋπει να ϋχουν κατατεθεύ ςτο γραφεύο Πρωτοκόλλου του Παιδαγωγι-
κού Ινςτιτούτου ό να ϋχουν παραληφθεύ, εφόςον ςτϊλθηκαν με ταχυδρομεύο ό με οποιον-
δόποτε ϊλλον τρόπο μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα την Πϋμπτη 
03/03/2011και ώρα 14:00. Με την ϋνδειξη:  
 

Προσ τον κ. Β. Κουρμπϋτη, Τπεύθυνο τησ Πρϊξησ 
«χεδιαςμόσ και ανϊπτυξη προςβϊςιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για 

μαθητϋσ με αναπηρύεσ – Οριζόντια Πρϊξη» για την με αριθμ. Πρωτ. 1054/.02-02-
2011 Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ 

ςε τϋςςερισ (4) Πτυχιούχουσ Ανώτατησ για τη Διοικητικό Διαχειριςτικό και   Σε-
χνικό ςτόριξη τησ Πρϊξησ 
Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο 

Μεςογεύων 396, (3οσ όροφοσ- γραφεύο Πρωτοκόλλου) 
Σ.Κ. 15 341, Αγύα Παραςκευό, Αττικό 

Η παρούςα πρόςκληςη  θα δημοςιευθεύ ςτον δικτυακό τόπο του Παιδαγωγικού Ινςτιτού-
του (www.pi- schools.gr) , ενώ περύληψό τησ θα δημοςιευθεύ ςε δύο εφημερύδεσ την 
«ΚΕΡΔΟ» και την «ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ». 
 
 



 

 
ελύδα 6 από 6 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 
Πληροφορύεσ παρϋχονται ςτα τηλϋφωνα (+30) 210 6084498 και (+30) 210 60.83.505 - 210 
60.83.912. Επύςησ, μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου ςτη διεύθυνςη: kourbeti@pi-
schools.gr υπόψη κ. Β. Κουρμπϋτη, Τπεύθυνου Τποϋργου 1 και spedu@pi-schools.gr κα. 
Άννα πανϊκη.   

  
Ο Πρόεδροσ του Παιδαγωγικού Ινςτιτούτου 
 
 
 
        Καθηγητόσ Κλόμησ Γ. Ναυρύδησ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kourbeti@pi-schools.gr
mailto:kourbeti@pi-schools.gr
mailto:spedu@pi-schools.gr

