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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
& ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ 

Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ταχ. Δ/νση: Ανεξαρτησίας 146

Τ.Κ. - Πόλη: 45444 - Ιωάννινα

Ιστοσελίδα: http://srv-ipeir.pde.sch.gr

mail(S)ipeir.pde.sch.gr 

Πληροφορίες: Λιάσκου Ανδρονίκη

Τηλέφωνο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Email:

26510-83988

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων μελών 

Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) 

της Π.Δ.Ε Ηπείρου».

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α730-9-1985) «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 Προποβάθμιας 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.A703-08-2021) «Αναβάθμιση του 

σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

http://srv-ipeir.pde.sch.gr
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4. Τις διατάξεις του άρθ. 125 του Ν. 4876/23-12-2021 (ΦΕΚ 251/τ.Α723-12-2021) «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) (EE L 119/1 της 4.5.2016). 6. 

Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α 703-01-2003) «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.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α723-02-2018) «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.Β716-10-2002) 

«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».

ΙΟ.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, «Β. Έναρξη διαδικασίας επιλογής των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού 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. Ηπείρου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜ Ε
την πλήρωση τριών (03) θέσεων μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης 

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

Ηπείρου, με θητεία η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των 

μελών των παιδαγωγικών ομάδων (ΠΟ) των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το άρθρο 19 του ν.4823/2021.
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ΚΑΛΟΥΜΕ

τους ενδιαφερομένους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα 

και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής μελών Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) Κέντρων 

Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) της Π.Δ.Ε. Ηπείρου για το σχολικό έτος 

2021-2022, να υποβάλουν αίτηση που να συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός 

προθεσμίας η οποία ορίζεται από την Πέμπτη 01-09-2022 έως και τη Δευτέρα 05-09-2022 στις 15.00.

Αριθμός θέσεωνΚ.Ε.ΠΕ.Α.ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ 
& Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 1ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΑΙΠΠΙΑΔΑΣ 1ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΑΧΘΟΥ 1ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σε Κ.Ε.ΠΕ.Α. αποσπώνται εκπαιδευτικοί με διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, εκ των 

οποίων τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης (άρθρο 19, παρ. 

1, του ν.4823/2021).

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, 

ύστερα από γνώμη του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής έχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί της ΠΔΕ Ηπείρου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων συνιστούν: α) η επιστημονική και παιδαγωγική τους συγκρότηση και 

κυρίως η εξειδίκευσή τους στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την 

οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη και β) η διδακτική, συμβουλευτική - καθοδηγητική και διοικητική 

- υποστηρικτική εμπειρία των υποψηφίων.
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ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 

διαδικασία επιλογής μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α. της Περιφερειακής Διεύθτινσης Εκπαίδευσης 

Ηπείρου, υποβάλλουν την αίτησή τους στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

Ηπείρου.

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 Ηπείρου για την οποία ο 

υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των 

τυπικών προσόντων των υποψηφίων:

α) Βιογραφικό σημείωμα, 

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, 

γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης, 

δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, 

ε) Αποδεικτικά γνώσης Τ.Π.Ε.

στ') Αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σε συνέδρια. Για κάθε βιβλίο αναφέρεται 

αντίστοιχα στο βιογραφικό σημείωμα ο Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (ISBN). Αντίτυπα του 

συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται.

ζ) 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. Τα εν λόγω έγγραφα υποβάλλονται μόνο στην περίπτωση που 

η σχετική εμπειρία δεν αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, 

η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση 

της κρίσης των αρμόδιων συμβουλίων περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του. 

θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α 75) με την οποία βεβαιώνεται η γνησιότητα των 

υποβαλλόμενο3ν τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών. 

ι) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (75 Α’) με την οποία βεβαιώνεται:

• ότι ο υποψήφιος δεν κατέχει θέση στελέχους της εκπαίδευσης

• ότι δεν αποχωρεί υποχρεωτικά λόγω συνταξιοδότησης πριν τη λήξη του σχ. έτους 2021 -2022

• η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλο^ν 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
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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.

Η υποβολή τόσο της αίτησης όσο και των δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@ipeir.pde.sch.gr, γι’ αυτό παρακαλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί όπως τα ψηφιοποιήσουν σε αρχείο/α pdf, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 

dpi σε ασπρόμαυρο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή, λόγο) μεγέθους των αρχείων,-η 

αποστολή μπορεί να γίνει τμηματικά, αναφέροντας στο τέλος του θέματος κάθε μηνύματος «Μέρος 1 ο», 

«Μέρος 2ο» κοκ.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά τίθενται υπόψη των ανωτέρω αρμόδιων συμβουλίων και 

διατηρούνται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης των 

καθηκόντων των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α.

εριφερειακός Διευθυντής

ντίνος Καμπουράκης

Συνημμένα:
Έντυπο αίτησης σελίδες έντεκα (11)

HivaKac αποδεκτών:

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ 
ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
protocol out@minedu.gov.gr disedu@minedu.gov.gr

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ((με την παράκληση να 
κοινοποιηθεί άμεσα στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους)

• Κ.Ε.ΠΕ.Α. ΗΠΕΙΡΟΥ (προκειμένου να ενημερωθούν για την παρούσα οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί)
• ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ (προκειμένου να ενημερωθούν για την παρούσα οι υπηρετούντες 

εκπαιδευτικοί)
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