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   ΠΡΟΣ: 1. Δ/νσεις Α/θμιας  Β/θμιας Εκπ/σης      
Ιονίων Νήσων 

 

                 2. Σχολικές Μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας  
Εκπ/σης Ιονίων Νήσων 

                 (δια των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης) 
 

ΚΟΙΝ.: Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ιονίων Νήσων 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών-κενούμενων 
θέσεων σε Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία 
(Κ.Ε.ΠΕ.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, για 
το σχολικό έτος 2021-2022» 

 
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων,  
έχοντας υπόψη:   

1. Τις διαταE ξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α /́30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α/13-2-2002) «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.  

3. Τις διατάξεις των άρθ. 18, 19 του Ν. 4823/03-08-2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α /́03-08-2021) 

«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».  

4. Τις διατάξεις του άρθ. 125 του Ν. 4876/23-12-2021 (ΦΕΚ 251/τ.Α /́23-12-2021) 

«Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία 

της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις».  

5. 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 119/1 της 4.5.2016).  

6. Τις διαταE ξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α /́03-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και 

λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής 

Αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών, 

τακτικών και αναπληρωτών μελών των συμβουλίων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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7. Τις διαταE ξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α /́23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».  

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-02 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340/τ.Β /́16-

10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων 

των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διευθυντών 

και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων των Διδασκόντων», 

όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Την υπ’ αριθ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υ.Α. 

«Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».  

10. Το υπ’ αριθ. Φ11/12216/Δ7/04-02-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Α. Έναρξη διαδικασίας 

επιλογής και τοποθέτησης των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατά το 

σχολικό έτος 2021-2022 …».  

11. Την ανάγκη κάλυψης κενών θέσεων Μελών Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων 

Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, για το 

σχολικό έτος 2021-2022. 

 
Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 

 

     Τους/τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν 

σε Σχολικές Μονάδες των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων και 

επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές-κενούμενες θέσεις σε Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατά το σχολικό έτος 

2021-2022, συE μφωνα με τα προβλεποE μενα στο αE ρθρο 125 (ΚεφαE λαιο ΙΑ ,́ «Επείγουσες 

Ρυθμίσεις για τη Λειτουργία της Εκπαίδευσης») του νόμου 4876/23-12-2021, ΦΕΚ 251/τ. 

Α /́23- 12-2021, με θέμα: «Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για το 

Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022», να υποβάλουν 

σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

     Προτεραιότητα θα δοθεί στους/στις εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στην περιοχή 

αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, εφόσον διαθέτουν 

τα απαραίτητα προσόντα. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, θα εξεταστούν τυχόν αιτήσεις 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν με απόσπαση, κατά το τρέχον διδακτικό έτος σε Σχολικές 

Μονάδες των Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε Ιονίων Νήσων. 

       

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
 

     Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στις παρακάτω κενές-

κενούμενες θέσεις: 
 

1. Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κέρκυρας: δύο (2) θέσεις Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας. 
 

2. Κ.Ε.ΠΕ.Α. Λευκάδας: μία (1) θέση Προϊσταμένου και δύο (2) θέσεις Μελών 

Παιδαγωγικής Ομάδας. 
 

3. Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κεφαλονιάς: μία (1) θέση Μέλους Παιδαγωγικής Ομάδας. 
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Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  
 

     Ως Μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κ.Ε.ΠΕ.Α., επιλέγονται εκπαιδευτικοί με 

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

έτη έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης.  

     Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.  

     Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν 

θέση στελέχους της εκπαίδευσης, όσοι τελούν σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι 

αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης πριν τη λήξη του 

σχολικού έτους 2021-2022.  

     Οι υποψήφιοι επιλέγονται και τοποθετούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 

Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Ανώτερου Περιφερειακού 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 

     Για την επιλογή σε θέση Προϊστάμενου Κ.Ε.ΠΕ.Α., οι εκπαιδευτικοί πρέπει επιπλέον να 

διαθέτουν τουλάχιστον δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία και πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. 

Α  ́επιπεEδου, η οποιEα αποδεικνυE εται συE μφωνα με τα οριζοE μενα στο τελευταιEο εδαE φιο της παρ. 

1 του άρθρου 31 του Ν. 4823/2021.  

 

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

     Κριτήρια επιλογής είναι: 
 

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

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

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

υποψηφίων. 

 

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
 

     Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών 

ημερών, από την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 έως τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 

2022, ώρα 23:59. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο 

ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, mail@ionion.pde.sch.gr. 
 

     Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α. μπορούν να υποβάλουν 

αίτηση για τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. μίας μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Με την αίτηση 

υποψηφιότητας δηλώνεται η θέση της Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α. της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, για την 

οποία ο/η υποψήφιος/α εκδηλώνει ενδιαφέρον. 
 

     Μαζί με την ηλεκτρονική αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλουν υποχρεωτικά:  
 

α) σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 500 λέξεις) από το οποίο θα προκύπτει μεταξύ άλλων 

και η προηγούμενη ενασχόληση του/της εκπαιδευτικού με την περιβαλλοντική εκπαίδευση,  
 

β) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών στο οποίο θα βεβαιώνονται για κάθε 

υποψήφιο/α: 
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Ο Περιφερειακός Διευθυντής 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων 

 

ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

• η συνολική εκπαιδευτική του/της υπηρεσία  
 

• η συνολική διδακτική του/της υπηρεσία  
 

• η διδακτική του/της υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα  
 

• οι θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης στις οποίες έχει υπηρετήσει, με τα διαστήματά τους  
 

• οι υπηρετήσεις σε Κ.Π.Ε. ή σε θέση Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Διεύθυνση 

Π.Ε. ή Δ.Ε.  
 

•η πιστοποιημεEνη γνωE ση Τ.Π.Ε. Α  ́επιπεEδου,  
 

γ) τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη συνδρομή των προαναφερθέντων κριτηρίων 

επιλογής, καθώς και όποιων άλλων μοριοδοτούμενων προσόντων.  
 

     Στην αίτηση υποψηφιότητας δηλώνονται οι θέσεις για τις οποίες ο/η υποψήφιος/α 

εκδηλώνει ενδιαφέρον, με σειρά προτίμησης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

    Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 

125, του Ν. 4876/2021 (Α  ́ 251). ΠαρακαλουE νται οι ΔιευθυE νσεις ΠρωτοβαE θμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, να αναρτήσουν την παρούσα Πρόσκληση στις 

ιστοσελίδες τους και να την κοινοποιήσουν στις Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς τους, 

προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

-Υπόδειγμα Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης υποψηφιότητας 

-Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 
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ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ Π.Ο. Κ.Ε.ΠΕ.Α. ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Θέση Π.Ο. Κ.Ε.ΠΕ.Α. της                 Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων 
για την οποία εκδηλώνεται  ενδιαφέρον: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Επώνυμο: 

 

 
Όνομα: 

 

 
Πατρώνυμο: 

 

Ημ/νία 
Γέννησης: 

 

Αριθμός 
Μητρώου: 

 

Κλάδος/Ειδικότ 
ητα: 

 

Θέση που 
υπηρετεί: 

 

Δ/νση που 
ανήκει 

 

Ημ/νία ΦΕΚ 
Διορισμού: 

 

Ημ/νία 
Ανάληψης 

 

Αρ. ΦΕΚ 
Διορισμού: 

 

 
Βαθμός: 

 

Διεύθυνση 
κατοικίας: 

  
Αρ.: 

 
Πόλη: 

  
Τ.Κ. : 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 

 

Προσωπικό e- 
mail: 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Διδακτική Προϋπηρεσία 
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Έτη: 

 

 
Μήνες: 

  

 
Ημέρες: 

 

Διδακτική Προϋπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης 

 

 
Έτη: 

 

 
Μήνες: 

  

 
Ημέρες: 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

 

 

 
Τίτλοι Σπουδών 

 

ΤΙΤΛΟΣ-ΙΔΡΥΜΑ 
(αναφέρονται αναλυτικά, με τον α/α 
κάθε συνημμένου δικαιολογητικού) 

 

Διδακτορικό δίπλωμα στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την οικολογία 
και την αειφόρο ανάπτυξη 

□ 

 

 

Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 

□ 

 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την οικολογία 
και την αειφόρο ανάπτυξη 

□ 

 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε άλλο γνωστικό 
αντικείμενο 

□ 

 

 

Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

□ 

 

 

Τίτλος Διδασκαλείου 

□ 

 

 

Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. 

□ 

 

 
 

Γνώση Τ.Π.Ε. 

ΤΙΤΛΟΣ-ΙΔΡΥΜΑ 
(αναφέρονται αναλυτικά, με τον 

α/α κάθε 
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 συνημμένου δικαιολογητικού) 

 

Α΄ Επιπέδου 

□ 

 

 

Β΄ Επιπέδου 

□ 

 

 

 

 

Ξένες γλώσσες 

ΤΙΤΛΟΣ-ΙΔΡΥΜΑ 
 

(αναφέρονται αναλυτικά, με τον α/α 
κάθε 

συνημμένου δικαιολογητικού) 

 

Ξένη Γλώσσα Επιπέδου Γ2 

□ 

 

 

Ξένη Γλώσσα Επιπέδου Γ1 

□ 

 

 

Ξένη Γλώσσα Επιπέδου Β2 

□ 

 

 

Δεύτερη ξένη Γλώσσα Επιπέδου Γ2 

□ 

 

 

Δεύτερη ξένη Γλώσσα Επιπέδου Γ1 

□ 

 

 

Δεύτερη ξένη Γλώσσα Επιπέδου Β2 

□ 

 

 

 

Επιμόρφωση 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
(αναφέρονται αναλυτικά, με τον α/α 

κάθε 
συνημμένου δικαιολογητικού) 

 

Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης της 
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Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή της Σχολής 

Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και 

Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) 

□ 

 

 

Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης 

Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών 

ή και εννεάμηνης διάρκειας, στο γνωστικό 

αντικείμενο της εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την 

οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη ή σε συναφές 

γνωστικό αντικείμενο 

□ 

 

 

Βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένων 

επιμορφωτικών προγραμμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή του 

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στο γνωστικό αντικείμενο 

της εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, 

τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την οικολογία και την 

αειφόρο ανάπτυξη ή σε συναφές γνωστικό 

αντικείμενο 

□ 

 

 

 

Διδακτικό – επιμορφωτικό έργο 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

(αναφέρονται αναλυτικά, με τον α/α κάθε 
συνημμένου δικαιολογητικού) 

 

Αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι. ή στη 

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. 

□ 

 

 

Συμμετοχή ως επιμορφωτής σε επιμορφωτικά 

προγράμματα του Υ.ΠΑΙ.Θ. του Ι.Ε.Π. ή του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) 

□ 

 

  

 

 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
(αναφέρονται αναλυτικά, με τον α/α 

κάθε 
συνημμένου δικαιολογητικού) 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, την 

ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) 
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□ 
 

  

 
 

Συγγραφικό έργο και οι εισηγήσεις σε συνέδρια 
(ατομικά ή ομαδικά) 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ κ.τ.λ. 
(αναφέρονται αναλυτικά, με τον α/α 

κάθε 
συνημμένου δικαιολογητικού) 

Συγγραφή σχολικών εγχειριδίων ή βιβλίων για το 

γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης για την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές 

επιστήμες, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη 

ή για συναφές γνωστικό αντικείμενο, που έχουν 

εκδοθεί με ISBN, 

□ 

 

 

Δημοσιεύσεις άρθρων για το γνωστικό αντικείμενο 

της εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την 

οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη ή για συναφές 

γνωστικό αντικείμενο σε επιστημονικά περιοδικά) 

□ 

 

 

Εισηγήσεις για το γνωστικό αντικείμενο της 

εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις 

περιβαλλοντικές επιστήμες, την οικολογία και την 

αειφόρο ανάπτυξη ή για συναφές γνωστικό 

αντικείμενο, σε πρακτικά συνεδρίων που 

διοργανώνονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ., Α.Ε.Ι. ή άλλους 

εποπτευόμενους από το Υ.ΠΑΙ.Θ. φορείς ή 

επιστημονικούς φορείς ή επιστημονικά περιοδικά με 

κριτές 

□ 

 

 

Σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού 

υποστηρικτικού υλικού (εκπαιδευτικού λογισμικού, 

επιμορφωτικού υλικού) σχετικό με το γνωστικό 

αντικείμενο της εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την 

οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη ή με συναφές 

γνωστικό αντικείμενο, που αποτελεί προϊόν του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. ή εποπτευόμενου φορέα του 

□ 

 

Συμμετοχή σε ομάδα του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι. για τη 

σύνταξη Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών- 

Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων 

Σπουδών (Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή την αναμόρφωση- 
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εξορθολογισμό Προγραμμάτων Σπουδών και 

διδακτικής ύλης 

□ 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Διδακτική Εμπειρία (με τον α/α κάθε 
συνημμένου δικαιολογητικού, στην περίπτωση που η εν λόγω εμπειρία δεν αναφέρεται στο 

Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών) 

Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, 

Ε.Κ., Δ.Υ.Ε.Π., Σ.Δ.Ε., Δ.Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., Σ.Ε.Κ, σε ΕΠΑ.Λ. 

ή Ε.Κ. στο πλαίσιο του μεταλυκειακού έτους - τάξης 

μα- 

θητείας, Τ.Ε.Ε. Α’ και Β’ κύκλου, σε σχολές του 

Οργανισμού 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), σε 

Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Κέντρο 

ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ α/α 

    

 

Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. 
    

Παροχή επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., 

του 

Π.Ι., των Π.Ε.Κ., του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή εποπτευόμενων 

φορέων του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 

    

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συναφή 

με το αντικείμενο απασχόλησης του υποψηφίου ή σε 

ομάδες επιστημονικού έργου του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., 

Α.Ε.Ι. ή 

εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας 

και 

Θρησκευμάτων και ερευνητικών κέντρων - 

ινστιτούτων 

    

Συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα 

ή δράσεις που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή διεθνείς 

οργανισμούς, 

όπως Lingua, Σωκράτης, Comenius, 

Erasmus/Erasmus+, 

Leonardo da Vinci, eTwinning, Model United Nations 

(M.U.N.), European Youth Parliament (EYP), 

Euroscola, 

Βουλή των Εφήβων ή σε δράσεις κοινού 

ενδιαφέροντος 

ολιγομελούς ομάδας εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της 

αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, εφόσον 

οδηγεί 

σε υλοποίηση δράσεων ή σε πανελλήνιους ή διεθνείς 
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μαθητικούς διαγωνισμούς     

Συμβουλευτικό - καθοδηγητικό έργο: άσκηση 

καθηκόντων υπό την ιδιότητα του Περιφερειακού 

Επόπτη 

Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Επόπτη Ποιότητας της 

Εκπαίδευσης, Συμβούλου Εκπαίδευσης, 

Οργανωτικού 

Συντονιστή ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Συντονιστή Εκπαιδευτικού 

Έργου, 

Προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ή Σχολικού Συμβούλου 

    

 

Διοικητική - υποστηρικτική Εμπειρία (με τον α/α κάθε 
συνημμένου δικαιολογητικού, στην περίπτωση που η εν λόγω εμπειρία δεν αναφέρεται στο 

Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών) 

Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή 

Εκπαίδευσης, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού ή 

Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας 

και 

Θρησκευμάτων 

ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ α/α 

    

Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου 

Γραφεί- 

ου Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης 

εποπτευόμενου από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 

φορέα, Συμβούλου Α’ του Ι.Ε.Π. ή Παρέδρου επί 

θητεία 

του Π.Ι. 

    

Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

εποπτευόμενων από αυτό φορέων, Τμήματος 

Εκπαιδευτικών 

Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., 

Κ.Ε.Σ.Υ., 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., Συμβούλου Β’ του Ι.Ε.Π., 

Διευθυντή 

και Υποδιευθυντή Π.Ε.Κ., Διευθυντή σχολικής 

μονάδας ή 

Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Ε.Σ.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε. 

    

Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου νηπιαγωγείου ή 

ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου, υποδιευθυντή 

σχολικής μονάδας, Ε.Κ., Δ.Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., Σ.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., 

υπευθύνου τομέα Ε.Κ., προϊσταμένου Κ.Ε.ΠΕ.Α., 

υπεύθυνου 

λειτουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

(Κ.Π.Ε.), Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων 

(Σ.Ε.Π.), 

υπευθύνου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης, 

υπεύθυνου τμήματος μητρικής γλώσσας 
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συντονιστικού γραφείου εκπαίδευσης του 

εξωτερικού 

    

Άσκηση καθηκόντων στην Ολομέλεια ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., 

στον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού Κ.Ε.Σ.Υ., ή ως 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) ή Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή 

Κ.Δ.Α.Υ., σε Ε.Δ.Υ. ή Επιτροπή Διεπιστημονικής 

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

(Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), 

στην Π.Ο. Κ.Ε.ΠΕ.Α. ή σε Κ.Π.Ε., άσκηση καθηκόντων 

υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, 

Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, Ε.Κ.Φ.Ε. 

Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αγωγής Υγείας, 

Πολιτιστικών 

Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 

Σχολικού 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτικού 

Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων 

Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Κέντρου 

Συμβουλευτικής 

και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου 

Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), ή Γραφείου Σχολικού 

Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), σχολικών 

βιβλιοθηκών, οι 

οποίες είχαν λειτουργήσει στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 

Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), 

μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ., της 

Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και 

Πειραματικών 

Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων 

και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), 

Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) Π.Σ. ή 

ΠΕΙ.Σ., 

σχολικού συντονιστή εκπαιδευτικού έργου Π.Σ. ή 

ΠΕΙ.Σ., 

συμβούλου σχολικής ζωής, ενδοσχολικού συντονιστή 

(συντονιστή τάξης ή γνωστικού πεδίου), 

παιδαγωγικού 

συμβούλου - μέντορα, υπεύθυνου διασύνδεσης με τη 

μαθητεία στα ΕΝ.Ε.ΓΥ.Λ., υπεύθυνου εκπαιδευτικού 

ομίλου, των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται στα 

ΓΡΑ.ΣΥ.Π., καθώς και συμμετοχή εκπαιδευτικού σε 

πειθαρχικό 

ή υπηρεσιακό συμβούλιο ή συμβούλιο επιλογής 

    

Άσκηση καθηκόντων με απόσπαση στην κεντρική ή σε 

αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, καθώς και σε 

εποπτευόμενους 
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φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων     

 

Συνημμένα καταθέτω δικαιολογητικά σελίδων συνολικά. 
 

 
………………. –…./…./2022 Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
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Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

 
 
 

 
ΠΡΟΣ(1): 

 
Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
Ο – Η Όνομα: 

  
Επώνυμο: 

 

 
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

 

 
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

 

 
Ημερομηνία γέννησης

(2)
: 

 

 
Τόπος Γέννησης: 

 

 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 

  
Τηλ: 

 

 
Τόπος Κατοικίας: 

  
Οδός: 

  
Αριθ: 

  
ΤΚ: 

 

 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

Α) δεν κατέχω θέση στελέχους της εκπαίδευσης  

Β) δεν τελώ σε εκπαιδευτική άδεια 

Γ) δεν επίκειται η υποχρεωτική αποχώρησή μου από την υπηρεσία λόγω 

συνταξιοδότησης πριν τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022 

Δ) οι τίτλοι σπουδών και τα λοιπά δικαιολογητικά που συνυποβάλλω με την αίτησή μου 

είναι γνήσια. 

 
Ημερομηνία: …/…/2022 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 

(Υπογραφή) 

 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 
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