
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΛΕΣΣΑ 
 

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα.  
Πήρα το πτυχίο μου  από το τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ)  (σειρά επιτυχίας: 6, σειρά αποφοίτησης: 2). 
Εκπόνησα τη διδακτορική μου διατριβή στο  τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στις Βάσεις Δεδομένων ως Ειδική 
Μεταπτυχιακή Υπότροφος. Πήρα το πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ 
Πάτρας (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ). Κατέχω το δίπλωμα Proficiency στην Αγγλική 
γλώσσα. 

 
Εργάστηκα ως αναλύτρια Η/Υ στην εταιρεία Intrasoft ΑΕ στο τμήμα Information Provision Systems με κύρια 

ενασχόληση την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.   
Στη συνέχεια, προσλήφθηκα ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός σε Γυμνάσιο και διορίστηκα ως μόνιμη 

εκπαιδευτικός Πληροφορικής στη Δ/θμια Εκπαίδευση Β΄ Αθήνας. Η οργανική μου θέση είναι στο 1ο ΓΕΛ Νέου 
Ψυχικού. Είμαι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής. 

Για 12 έτη εργάστηκα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), με αποσπάσεις από την 
οργανική μου θέση, στις ακόλουθες θέσεις:  

 Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (παρακολούθηση πράξης της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας για τον εξοπλισμό εργαστηρίων Πληροφορικής σε σχολεία της Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης, σχεδιασμός και διαχείριση Βάσεων Δεδομένων για τα σχολεία και για την ενδοσχολική 
επιμόρφωση στις ΤΠΕ, μέλος Επιτροπών για αξιολόγηση τεχνικών προσφορών σχετικά με εξοπλισμό 
εργαστηρίων και για την ανασχεδίαση του ιστοτόπου του Υπουργείου, μέλος Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και 
Επιτροπής οριστικής παραλαβής σε έργα του Προγράμματος «Οδύσσεια» στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ). 

 Τμήμα Καινοτόμων Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ (Θεματική υπεύθυνη στις Νέες Τεχνολογίες μαζί με 
άλλους συναδέλφους για την επικαιροποίηση της επιλογής του υλικού των συλλογών των σχολικών 
βιβλιοθηκών στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ,  γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη στην Ομάδα Εργασίας 
Εμπειρογνωμόνων για την προαναφερθείσα επικαιροποίηση, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη της 
Επιτροπής για τη σύνταξη πινάκων επιλογής βιβλίων και άλλου υλικού για τον εμπλουτισμό των σχολικών 
βιβλιοθηκών  ΥΠΠΕΘ, υπεύθυνη του γραφείου Καινοτομιών όπου συνδιαχειρίστηκα μεταξύ άλλων με τους 
φορείς υλοποίησης τα προγραμμάτα E-twinning, Άνοιξη της Ευρώπης και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο).  

 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (πρώην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογών ΚΠΣ) 
Στη διάρκεια της θητείας μου ως στέλεχος ήμουν υπεύθυνη του έργου «Πρόγραμμα Ανοικτών Περιβαλλοντικών 
Τάξεων “Καλλιστώ”» όπου είχα τη χαρά να συνεργαστώ με υπέροχους ανθρώπους που ασχολούνται με την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ήμουν υπεύθυνη υποέργων στο έργο «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη 
για μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».  
Έχω διδάξει στο ΤΕΙ Αθήνας ως επιστημονική και εργαστηριακή συνεργάτης, στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και 

στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης-Τομέας Πληροφορικής του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, στην ΑΣΠΑΙΤΕ 
Αθήνας,  στο πρόγραμμα «Ήρων»  για επιμόρφωση ενηλίκων,  στο τμήμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας της Μονάδας 
Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ, σε ΙΕΚ και στο American University of Athens σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Από το Σχολικό Έτος 2012-2013, με το ενιαίο μισθολόγιο, επέστρεψα στην οργανική μου θέση όπου μαζί με 
τους μαθητές μου ασχολούμαστε με ερευνητικές εργασίες που σχετίζονται μεταξύ άλλων με την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση. Είμαστε μέλη του Θεματικού Δικτύου «Δασικές πυρκαγιές» και το σχολικό έτος 2017-18 
παρακολουθήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δασικές πυρκαγιές-αποκατάσταση τοπίου» στο ΚΠΕ 
Αργυρούπολης. 

Ήμουν συντονίστρια στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β’ επιπέδου στο Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) 
του 1ου ΓΕΛ Ν. Ψυχικού και έχω πάρει πιστοποίηση στην επιμόρφωση Β2 επιπέδου, ΠΕ19-Πληροφορική. 

Τα τελευταία χρόνια έχω παρακολουθήσει αρκετά ενδιαφέροντα και χρήσιμα σεμινάρια και ημερίδες για την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που οργανώνουν τα ΚΠΕ και οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δ/θμια 
Εκπαίδευση.  

Είμαι αναπληρωματικό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΕΕΚΠΕ Αττικής. 
Το καλοκαίρι του 2018 εκπόνησα ως εθελόντρια περιβαλλοντικά εργαστήρια σε παιδιά σχετικά με τις μέλισσες 

και το νερό στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Νέου Ηρακλείου. 
Ακολουθώ έναν οικολογικό και πνευματικό τρόπο ζωής και προσπαθώ να εμπνεύσω τους μαθητές μου να 

σέβονται και να αγαπάνε το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν κατανοώντας ότι οι ίδιοι είναι μέρος του Όλου.  
Αρκετά χρόνια ασχολούμαι με τις εναλλακτικές θεραπείες.  

Αγαπώ και φροντίζω τα ζώα κι αισθάνομαι όμορφα κοντά τους. Αγαπώ επίσης να κάνω υπαίθριες 
δραστηριότητες, ιδιαίτερα γιόγκα στη φύση.   


