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ΘΕΜΑ: «Πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων 

Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2021-2022»           

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν. 4823/2021 (Α΄, 136) με θέμα «Αναβάθμιση του σχολείου, 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 125 παρ. 1 α) του ν. 4876/2021 (Α΄, 251) με τίτλο «Ρυθμίσεις για την 

λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό 

έτος 2021-2022» 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» 

4. Τις διατάξεις της  αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002  Απόφασης του  Υπουργού Εθν. 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1340/τ. Β΄/16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων 

και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης….», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 40023/Υ1/9-

3-2018 (Β΄, 867) Υπουργική Απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. 73423/Ν4/10-5-2019 

(ΑΔΑ: ΨΒΤΒ4653ΠΣ-ΔΚ1) Υπουργική Απόφαση 

ΝΕΑ  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
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5. Την αριθμ. πρωτ.  Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ:ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών 

Εκπαίδευσης» 

6. Το αριθμ. πρωτ. Φ.11/12216/Δ7/04-02-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ./Διεύθυνση Υποστήριξης 

Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία με θέμα «Α. Έναρξη διαδικασίας επιλογής και 

τοποθέτησης των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατά το σχολικό έτος 2021-

2022». Β. Έναρξη διαδικασίας επιλογής των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

κατά το σχολικό έτος 2021-2022»  

7. Την αριθμ. πρωτ. Φ.11.4/1116/10-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΛ5Ο46ΜΤΛΗ-ΓΨΟ) πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος της ΠΔΕΔΕ για πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων των Παιδαγωγικών Ομάδων 

(Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2021-2022  

8. Την αριθμ. πρωτ. Φ.11.4/2080/14-03-2022  (ΑΔΑ: 6ΕΡ346ΜΤΛΗ-9Τ8) απόφαση του Περιφερειακού 

Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τοποθέτηση εκπαιδευτικού ως μέλους της 

Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία 

(Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Μεσολογγίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας» 

9. Την από 17/03/2022 Υπεύθυνη Δήλωση του επιλεγέντος και τοποθετηθέντος εκπαιδευτικού ως μέλος 

της Π.Ο. του ΚΕ.Π.Ε.Α. Μεσολογγίου ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ, κλάδου ΠΕ86 

(Πληροφορικής) της Δ/νσης Π.Ε. Αιτ/νίας, με την οποία δηλώνει ότι δεν αποδέχεται τη θέση λόγω 

σοβαρών οικογενειακών λόγων που προέκυψαν μετά την τοποθέτησή του 

10. Την ανάγκη πλήρωσης των κενών/κενούμενων θέσεων της Π.Ο. του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μεσολογγίου     

Προσκαλούμε εκ νέου 

Τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των 

κλάδων ΠΕ κατηγορίας, οι οποίοι/ες υπηρετούν με οργανική θέση σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. 

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, 

διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις επιλογής και επιθυμούν να επιλεγούν σε κενές/κενούμενες 

θέσεις μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Μεσολογγίου, με έδρα το Μεσολόγγι, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

 
Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

 
Δύο (2) κενές/κενούμενες θέσεις μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) του Κέντρου Εκπαίδευσης 

για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Μεσολογγίου, με έδρα το Μεσολόγγι. 
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Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ 

1. Προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων σε θέση μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) 

των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 

19 παρ.1, εδάφιο πρώτο του ν. 4823/2021 (Α΄, 136) είναι : 

η διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη 

έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. 

2. Κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων σε θέση μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) των 

Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 19 

παρ. 1, εδάφιο τελευταίο του ν. 4823/2021 (Α΄, 136) συνιστούν:  

α) η επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση, και κυρίως η εξειδίκευση στην περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη και 

β) η διδακτική, συμβουλευτική καθοδηγητική και διοικητική υποστηρικτική εμπειρία των 

υποψηφίων. 

 

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας. 

 

3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής: 

α. Όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της εκπαίδευσης 

β. Όσοι εκπαιδευτικοί τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης 

γ. Όσοι εκπαιδευτικοί αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης μέχρι 

τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 ή υποβάλλουν αίτηση παραίτησης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3687/2008, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή 

του με τις διατάξεις των άρθρων 36, παρ. 20 του Ν. 4186/2013, 33, παρ. 2, του ν. 4386/2016 και 

46 παρ. 1 του ν. 4777/2021. 

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους στην 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, 

ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pdede@sch.gr,  από την Τετάρτη 23/03/2022 μέχρι και την 

Πέμπτη 31/03/2022 και ώρα 14:00 (αποκλειστική προθεσμία). 

 

Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να έχει τη μορφή: 
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Θέμα: Αίτηση υποψηφιότητας για επιλογή σε κενή θέση μέλους Π.Ο. του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μεσολογγίου 

Σώμα Κειμένου: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, κλάδος, Διεύθυνση Εκπαίδευσης (οργανική θέση) 

 

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για την απόδειξη των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε 

υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα.   

Ειδικότερα, ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει:  

α) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Π.Ε. ή Δ.Ε., σύμφωνα με 

το συνημμένο υπόδειγμα  

β) Βιογραφικό σημείωμα  

γ) Αποδεικτικά για τα επικαλούμενα κριτήρια επιλογής (π.χ. μεταπτυχιακός τίτλος,  εξειδίκευση στην 

περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη 

κ.α.) 

ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας μπορεί να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης 

του/της 

η) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄, 75) με την οποία βεβαιώνεται ότι:  

i) ο/η υποψήφιος/α δεν κατέχει θέση στελέχους της εκπαίδευσης, δεν τελεί σε άδεια 

υπηρεσιακής εκπαίδευσης, δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω 

συνταξιοδότησης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022/δεν έχει υποβάλει αίτηση 

παραίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3687/2008, όπως ισχύει 

σήμερα ΚΑΙ 

ii) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και δικαιολογητικών 

 

Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

 

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 ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).  

Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια 

υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.  
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Επειδή η αίτηση και ο φάκελος υποψηφιότητας θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, οι 

ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να τα ψηφιοποιήσουν σε αρχείο/α pdf με ανάλυση σάρωσης 200 dpi 

σε ασπρόμαυρο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή λόγω μεγέθους των αρχείων, η 

αποστολή μπορεί να γίνει τμηματικά, αναφέροντας στο τέλος του θέματος κάθε μηνύματος “mail 1o”, 

“mail 2o” κ.ο.κ. 

 

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών 

μεταβολών.  

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το αρμόδιο ανώτερο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο 

(Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, κατά περίπτωση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

125 παρ. 1 α) του ν. 4876/2021 (Α΄, 251) μετά από συνεκτίμηση του συνόλου των στοιχείων του 

φακέλου, χωρίς να γίνει αριθμητική αποτίμηση των κριτηρίων. 

Η τοποθέτηση των υποψηφίων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 

α) του ν. 4876/2021 (Α΄, 251) και θα ισχύει για το σχολικό έτος 2021-2022, και σε κάθε περίπτωση 

μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατά το άρθρο 19 του ν. 4823/2021 

(Α΄, 136). 

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Υποστήριξης και 

Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υ.ΠΑΙ.Θ..  

Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη και την τήρησή της εκ μέρους των υποψηφίων. 

   Ο   Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 

   Δυτικής Ελλάδας 

   
 

   

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος 
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Συνημμένα:  
1.  Υπόδειγμα αίτησης  
2.  Υπόδειγμα πιστοποιητικού 
υπηρεσιακών μεταβολών  

 

Κοινοποίηση:  
1. Υ.ΠΑΙ.Θ. – Διεύθυνση Υποστήριξης και Εκπαίδευσης για την Αειφορία 
2. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της χώρας (με την παράκληση 
να την κοινοποιήσουν στους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους)  
4. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε Δυτικής Ελλάδας (με την υποχρέωση να 
ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους) 
5. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
6. ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αρμοδιότητάς μας 
7. Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ακράτας-Κλειτορίας, Μεσολογγίου, Θέρμου και Κρεστένων 
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