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45444 – Ιωάννινα
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Λιάσκου Α.
Γιάννενα Θ.

Τηλέφωνο:

26510-83988 , 83976

FAX:

26510-75605

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Π.Ο. των Κέντρων Εκπαίδευσης για
την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου».
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ηπείρου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985, τ. Α΄), με θέμα: «Δομή και
λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000, τ. Α΄), με
θέμα: «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002, τ. Α΄), με θέμα: «Οργάνωση των
περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 τ.Α΄/20-11-2003), με θέμα:
«Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3528/ 2007(ΦΕΚ 26/ 9-2-2007 τ./Α ) όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-07-2010 τ. Α΄) με θέμα : « Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12-6-2018, τ. Α΄) «Αναδιοργάνωση των
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δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων) (ΕΕ L 119/1της 4.5.2016).
9. Το Π.Δ. 50/2001(ΦΕΚ 39/05-03-2001, τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από το ΑΣΕΠ
10. Το Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/3-1-2003, τ. Α΄), όπως ισχύει.
11. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/23-02-2018, τ. Α΄), όπως ισχύει.
12. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφαση του Υπουργού
ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002, τ. Β΄), με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των
σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», και τις τροποποιήσειςσυμπληρώσεις αυτής.
13. Την με αριθμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υ.Α. με
θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
14. Το με αριθμ. πρωτ. Φ. 350/5/37705/Ε3/5-3-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα
«Εφαρμογή του Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων».
15. Τη με αριθμ. πρωτ. 211108/Ε2/06-12-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα : «Καθορισμός αριθμού των μελών των Παιδαγωγικών
Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) » (Β΄5643).
16. Τη με αριθμ. πρωτ.77877/Δ7/17-05-2019 (ΦΕΚ1752/17-05-2019, τ.Β΄) απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα « Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας
των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και ρύθμιση λοιπών θεμάτων».
17. Το με αριθμ. πρωτ. 79826/Δ7/21-05-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα:
Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης και χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής των μελών των
Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α.».
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
την πλήρωση των θέσεων μελών των διεπιστημονικών Παιδαγωγικών Ομάδων των
Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Ηπείρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθμ: 211108/Ε2/06-12-2019, (ΦΕΚ 5643/τ.Β΄/1412-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός
αριθμού των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία
(Κ.Ε.Α.) » και συγκεκριμένα:
1.
6 θέσεων μελών Π.Ο. του Κ.Ε.Α. Άρτας, με έδρα τον Άραχθο
2.
6 θέσεων μελών Π.Ο. του Κ.Ε.Α. Θεσπρωτίας, με έδρα τις Φιλιάτες
3.
6 θέσεων μελών Π.Ο. του Κ.Ε.Α. Ιωαννίνων, με έδρα την Κόνιτσα
4.
5 θέσεων μελών Π.Ο. του Κ.Ε.Α. Ιωαννίνων, με έδρα τα Πράμαντα
5.
6 θέσεων μελών Π.Ο. του Κ.Ε.Α. Πρέβεζας, με έδρα τη Φιλιππιάδα
ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του
άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ.77877/Δ7/17-05-2019 (ΦΕΚ1752/17-05-2019, τ.Β΄) Απόφασης
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός
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λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και ρύθμιση λοιπών
θεμάτων», οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη
διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία
δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας που αρχίζει από την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019 και
λήγει την Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 79826/Δ7/21-05-2019
έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, με θέμα: «Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης και χρονοδιάγραμμα
διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α.».
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΚΩΛΥΜΑΤΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 19 της με αριθμ. πρωτ.77877/Δ7/17-05-2019 (ΦΕΚ1752/17-052019, τ. Β΄) Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
1. Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση μέλους των Π.Ο. των Κ.Ε.Α, είναι η επταετής
τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα μέλη
της Π.Ο. αποσπώνται με τριετή θητεία για τη στελέχωση των Κ.Ε.Α.
2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί
κατέχουν θέση στελέχους της εκπαίδευσης, πλην αυτών που κατέχουν θέση Προϊσταμένου
Κ.Ε.Α., όσοι τελούν σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι αποχωρούν υποχρεωτικά από
την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας.
3. Τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Οι ιδιότητες της παρ. 2 δεν
πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
υποψηφιότητας, όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 25 της ως άνω
Υ.Α.
Σύμφωνα με το άρθρο 18 της με αριθμ. πρωτ.77877/Δ7/17-05-2019 (ΦΕΚ1752/17-052019, τ. Β΄) Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
Για τη στελέχωση εκάστου Κ.Ε.Α. αποσπώνται τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτικοί
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ή του
κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, όταν η Π.Ο. στελεχώνεται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. , σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 23 του Ν. 4547/ 2018, όπως ισχύει, και όσα αναλυτικά προβλέπονται στα άρθρα 20,
21, 22, 23 και 24 του Ν. 4547/2018 και της με αριθμ. πρωτ. 77877/Δ7/17-05-2019
(ΦΕΚ1752/17-05-2019, τ. Β΄) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
με θέμα « Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία
(Κ.Ε.Α.) και ρύθμιση λοιπών θεμάτων» επιλέγονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1) Επιστημονική συγκρότηση.
2) Διοικητική-διδακτική εμπειρία.
3) Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Με την προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα
προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής μελών των Π.Ο. των
Κ.Ε.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου, να υποβάλουν αίτηση στη
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Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση, εντός
της προθεσμίας που προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη και η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δέκα (10) ημερών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 24 της με αριθμ.
πρωτ.77877/Δ7/17-05-2019(ΦΕΚ1752/17-05-2019, τ. Β΄) Απόφασης του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τις θέσεις των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. της οποίας ο
υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής. Οι υποψήφιοι για
τις θέσεις των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τα Κ.Ε.Α. μίας
μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Οι αιτήσεις συνοδεύονται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της με αριθμ.
πρωτ.77877/Δ7/17-05-2019(ΦΕΚ1752/17-05-2019, τ. Β΄) Απόφασης του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων,
ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα. Ο ως άνω
φάκελος περιλαμβάνει:
α) Βιογραφικό σημείωμα
β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης
γ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
δ)Αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σε συνέδρια, τα οποία
υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή (CD ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης). Για
κάθε βιβλίο αναφέρεται αντίστοιχα στο βιογραφικό σημείωμα ο Διεθνής Πρότυπος Αριθμός
Βιβλίου (ISBN). Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται.
ε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό-επιμορφωτικό έργο,
τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα
οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
στ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να
συμβάλλει στη διαμόρφωση της κρίσης των αρμόδιων συμβουλίων περί της προσωπικότητας
και της γενικής συγκρότησης του
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία βεβαιώνεται:
αα) ότι ο υποψήφιος δεν κατέχει θέση στελέχους της εκπαίδευσης, πλην της θέσης
Προϊσταμένου Κ.Ε.Α., δεν τελεί σε εκπαιδευτική άδεια και δεν επίκειται η υποχρεωτική
αποχώρησή του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς
θητείας,
ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της
αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).
Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά
συμπληρωματικά δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 της με αριθμ.
πρωτ. 77877/Δ7/17-05-2019 (ΦΕΚ1752/17-05-2019, τ. Β΄) Απόφασης του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της με αριθμ.
πρωτ.77877/Δ7/17-05-2019(ΦΕΚ1752/17-05-2019, τ. Β΄) Απόφασης του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, στις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις εκδίδουν πλήρες
πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο διατυπώνουν τυχόν παρατηρήσεις σε
περίπτωση που διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ των δηλούμενων στοιχείων της αίτησης και
των στοιχείων που τηρεί η υπηρεσία.
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Το ως άνω πιστοποιητικό μαζί με την αίτηση και το φάκελο υποψηφιότητας
διαβιβάζονται στα αρμόδια συμβούλια. Οι αιτήσεις και οι φάκελοι υποψηφιότητας μαζί με
το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, τίθενται υπόψη των αρμόδιων συμβουλίων και
διατηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθ΄ όλη τη διάρκεια της
θητείας των Π.Ο των Κ.Ε.Α.
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αρμόδια όργανα για την επιλογή των μελών των Π.Ο των Κ.Ε.Α είναι τα οικεία
ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ τα οποία συνέρχονται μέσα σε 10 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των υποψηφιοτήτων σε κοινές συνεδριάσεις, και ακολουθούν τη διαδικασία επιλογής
και τοποθέτησης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 24 της με αριθμ.
πρωτ. 77877/Δ7/17-05-2019(ΦΕΚ1752/17-05-2019, τ.Β΄) Απόφασης του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων και το με αριθμ. πρωτ. 79826/Δ7/21-05-2019 έγγραφο του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης και χρονοδιάγραμμα διαδικασίας
επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α.».
Ο οριστικός αξιολογικός πίνακας επιλογής μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. της οικείας
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης επικυρώνεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή
Εκπαίδευσης, ύστερα από έλεγχο νομιμότητας. Ο τελικός αξιολογικός πίνακας, ύστερα από
την επικύρωσή του, αναρτάται αυθημερόν στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των επόμενων μελών των Π.Ο.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης μετά την κύρωση του τελικού ενιαίου
αξιολογικού πίνακα, καλεί τους εγγεγραμμένους σε αυτόν να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά
προτίμησης για την τοποθέτηση στα Κ.Ε.Α. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης εντός αποκλειστικής ημερομηνίας από την ανάρτηση του πίνακα στην
ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Υποψήφιοι που δεν
υποβάλλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα, σύμφωνα με τις παρ. 13 και
14 του άρθρου 24 της με αριθμ. πρωτ. 77877/Δ7/17-05-2019(ΦΕΚ1752/17-05-2019, τ.Β΄)
Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής αποσπώνται και
τοποθετούνται σε Κ.Ε.Α. ως μέλη της Π.Ο. με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης και βάσει της σειράς κατάταξης τους και των δηλώσεων προτίμησης, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Η επιλογή και τοποθέτηση των μελών της Π.Ο. των Κ.Ε.Α. γίνεται για τριετή θητεία η
οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που
ακολουθεί μετά την επιλογή τους. Όσοι τοποθετούνται ως μέλη της Π.Ο των Κ.Ε.Α.
διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής. Ομοίως διαγράφονται από τον οικείο πίνακα
επιλογής υποψήφιοι που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την
τοποθέτησή τους.
Η παρούσα προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στην
ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου. Παράλληλα αυτή
αποστέλλεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, μέσω των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων
και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του ΥΠΠΕΘ.
Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των
διατάξεων της με αριθμ. 77877/Δ7/17-05-2019 (ΦΕΚ1752/17-05-2019, τ. Β΄) Υπουργικής
Απόφασης και του με αριθμ 79826/Δ7/21-05-2019 εγγράφου-χρονοδιαγράμματος του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.
Επισυνάπτεται ενδεικτικό έντυπο αίτησης.
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Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Καμπουράκης Κωνσταντίνος

Κοινοποίηση:
1.Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Γενική Διεύθυνση Σπουδών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και
Εκπαίδευσης για την Αειφορία
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι
Αθήνα, Τ.Κ. 11523
2. Περιφερειακές Δ/νσεις όλης της χώρας
(με τη φροντίδα των οποίων θα αποσταλεί σε όλες τις σχολικές
μονάδες αρμοδιοτήτάς τους).
3. ΠΕΚΕΣ Ηπείρου
4. Δ/νσεις Π.Ε και Δ.Ε Ηπείρου
(με τη φροντίδα των οποίων θα αποσταλεί σε όλες τις σχολικές
μονάδες αρμοδιοτήτάς τους).
5.ΚΠΕ Ηπείρου
6. ΚΕΣΥ Ηπείρου
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Π.Ο. ΤΩΝ Κ.Ε.Α.
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Ημ/νία Γέννησης
Αριθμός Μητρώου:
Κλάδος/Ειδικότητα:
Θέση που υπηρετεί:
Δ/νση που ανήκει
ο/η εκπαιδευτικός:
Ημ/νία ΦΕΚ Διορισμού:
Ημ/νία Ανάληψης υπηρεσίας:
Αρ.ΦΕΚ Διορισμού:
Βαθμός:
Ποινές:
Τηλέφωνο Υπηρεσίας:
e-mail Υπηρεσίας:
Διεύθυνση κατοικίας:
Πόλη:

Τ.Κ :

Τηλέφωνο Κατοικίας:

Κινητό:

Προσωπικό e-mail:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συνολικη Εκπαιδευτική Υπηρεσία
Έτη:

Μήνες:

Ημέρες:

Διδακτική Υπηρεσία >= 07 ετών

Έτη:

Μήνες:

Ημέρες:

ΑΔΑ: Ψ0ΤΩ4653ΠΣ-ΒΗΩ
Επιστημονική Συγκρότηση
Ανώτατο Σύνολο Μονάδων : 17
Τίτλοι Σπουδών (≤9)
Διδακτορικό Δίπλωμα στην εκπαίδευση για την
αειφορία ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο

Διδακτορικό Δίπλωμα

Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών στην εκπαίδευση
για την αειφορία ή σε συναφές γνωστικό
αντικείμενο
Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών

Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης
Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ
Τ.Π.Ε. ≤ 1
Πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. Επιπέδου Α (=0,50)
Πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. Επιπέδου Β (=1)
Ξένες γλώσσες (≤1,5) έως Δύο Γλώσσες
Πιστοποιημένη γνώση Ξένης Γλώσσας Επιπέδου Γ2
Πιστοποιημένη γνώση Ξένης Γλώσσας Επιπέδου Γ1
Πιστοποιημένη γνώση Ξένης Γλώσσας Επιπέδου Β2
Πιστοποιημένη γνώση Δεύτερης Ξένης Γλώσσας Επιπέδου Γ2
Πιστοποιημένη γνώση Δεύτερης Ξένης Γλώσσας Επιπέδου Γ1
Πιστοποιημένη γνώση Δεύτερης Ξένης Γλώσσας Επιπέδου Β2
Επιμόρφωση ≤ 1
Ετήσια επιμόρφωση Σ.Ε.Λ.Μ.Ε./Σ.Ε.Λ.Δ.Ε./
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε/Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (0,50)

Ετήσια επιμόρφωση Α.Ε.Ι. 300 ωρών ή εννεάμηνης
διάρκειας (0,50) σχετική με την αειφορία ή σε συναφές
γνωστικό αντικείμενο

Παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων
ΥΠ.Π.Ε.Θ., Ι.Ε.Π., Π.Ι., Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σχετική με την
αειφορία ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο 0,1

μονάδες ανά δέκα (10) ώρες και έως
0,50
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Διδακτικό – Επιμορφωτικό έργο ≤ 1
Αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι./ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε

μονάδες ανά εξάμηνο

0,5

Επιμορφωτής σε προγράμματα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
Ι.Ε.Π./Π.Ι. : 0,1 μονάδες ανά δέκα (10)

ώρες και έως 0,50
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ≤ 1
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 0,5

μονάδες για κάθε εξάμηνο
συμμετοχής και έως 1 μονάδα

Συγγραφικό έργο – εισηγήσεις σε συνέδρια ≤ 2,5

Συγγραφή σχολικών εγχειριδίων ή βιβλίων για την
αειφορία ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με ISBN

0,5 μονάδες για κάθε εγχειρίδιο και
έως 1 κατ’ ανώτατο όριο μονάδα. Στην
περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το
ήμισυ της μοριοδότησης
Δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά για την
αειφορία ή για συναφές γνωστικό αντικείμενο 0,25

μονάδες για κάθε άρθρο και έως 1
κατ’ ανώτατο όριο μονάδα.

Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται
Εισηγήσεις
σε πρακτικά
συνεδρίων ή επιστημονικούς
το ήμισυ της
μοριοδότησης
φορείς ή σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές για την
αειφορία ή για συναφές γνωστικό αντικείμενο 0,2

μονάδες για κάθε εισήγηση και έως 1
κατ’ ανώτατο όριο μονάδα.
Σχεδίαση
και παραγωγή
εκπαιδευτικού
υποστηρικτικού
Στην περίπτωση
ομαδικής
εισήγησης
λαμβάνεται
υλικού
σχετικού
με την αειφορία ή με συναφές γνωστικό
το ήμισυ
της μοριοδότησης
αντικείμενο που αποτελεί προϊόν του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή
εποπτευόμενου φορέα του : 0,25 μονάδες
Συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Α.Π.Σ./ Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή
αναμόρφωσης προγραμμάτων σπουδών και διδακτικής
ύλης του Ι.Ε.Π./Π.Ι. : 0,25 μονάδες ανά

πρόγραμμα και έως 0,5 κατ’ ανώτατο
όριο μονάδες
Σύνολο μονάδων Επιστημονικής Συγκρότησης ≤ 17

Διοικητική και Διδακτική εμπειρία (σύμφωνα με τον
Νόμο 4547, ΦΕΚ 102, τ. Α’, 12-06-2018)
Ανώτατο Σύνολο Μονάδων :14
Διοικητική Εμπειρία (βάσει του άρθρου 24 παρ.3α του Ν.4547/2018): Ανώτατο σύνολο
μονάδων 4

Άσκηση Καθηκόντων

αα) Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Διεθυντή Εκπαιδευσης,
Προϊσταμένου Διεύθυνσης του ΥΠΠΕΘ, κτλ
ΕΤΗ
Από
Έως
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Σύνολο Μονάδων ≤ 3
ββ) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή Σχολικού Συμβούλου,
Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων κτλ
ΕΤΗ
Από

Έως

Σύνολο Μονάδων ≤ 2
γγ) Προϊσταμένου Νηπιαγ. ή ολιγ.Δημ. Σχολ , Υποδιευθυντής Σχολ
Μοναδ ,Υπευθύνου ΚΠΕ κτλ
ΕΤΗ
Από
Έως

Σύνολο Μονάδων ≤1,5
δδ)Υπευθύνου σχολ. Δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Αγωγής Υγείας κτλ
ΕΤΗ
Από
Έως

Σύνολο Μονάδων ≤ 1
Σύνολο Μονάδων Διοικητικής Εμπειρίας ≤4
Διδακτική Εμπειρία : Ανώτατο σύνολο μονάδων 10 (πέραν των 10 ετών)
Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σχολικές μονάδες, Ε.Κ.,
ΕΤΗ
ΜΗΝΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
Σ.Δ.Ε., και δημόσια Ι.Ε.Κ. ή ως υπεύθυνοι ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.
και ΓΡΑ.ΣΥ. (βάσει του άρθρου 24 παρ.3 του
Ν.4547/2018 :1 μονάδα για κάθε έτος)
Διδακτική υπηρεσία ως υπεύθυνος περιβαλλοντικής
ΕΤΗ
ΜΗΝΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
εκπαίδευσης ή Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών Θεμάτων ή
Σχολικών Δραστηριοτήτων: (1 μονάδα για κάθε έτος
και ως 4)
Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε θέσεις της υποπερ.
ΕΤΗ
ΜΗΝΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ββ της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν.
4547/2018 (Σχολικού Συμβούλου, Προϊσταμένου
Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Υπευθύνου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας κλπ)
(βάσει του άρθρου 24 παρ.3 του Ν.4547/2018: 1
μονάδα για κάθε έτος και έως 2)
Σύνολο Μονάδων Διδακτικής Εμπειρίας ≤ 10
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ≤14:

Προσωπικότητα και Γενική Συγκρότηση
Ανώτατο Σύνολο Μονάδων : 14
Συνέντευξη
Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με συνέντευξη των υποψηφίων από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής

Σύνολο μονάδων ≤14
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ΤΕΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ
Σύνολο μονάδων Επιστημονικής Συγκρότησης ≤ 17
Σύνολο Μονάδων Διοικητικής και Διδακτικής εμπειρίας ≤ 14
Σύνολο μονάδων Προσωπικότητας & Γενικής Συγκρότησης ≤ 14
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ≤ 45
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ
Υπογραφή Προϊσταμένου
Υπηρεσίας Υποβολής
Ονοματεπώνυμο
Προϊσταμένου Υπηρεσίας
Υποβολής
Ημερομηνία Θεώρησης
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης
Επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την παρ. 9 & 10 του άρθρου 22 του Νόμου 4547
(ΦΕΚ102, τ.Α’, 12-06-2018), στην οποία θα βεβαιώνονται τα εξής: α) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει
καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της οριστικής παύσης, β) ότι δεν
έχει απαλλαγεί από θέση στελέχους εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή
άσκηση υπηρεσιακών καθηκόντων, γ) ότι δεν θα αποχωρήσει υποχρεωτικά από την υπηρεσία
λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός έτους από τη λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας και δ)
η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών.
………………….. … - … -2019
(Πόλη)
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

