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ΘΕΜΑ: «Πλήρωση θέσεων των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων 
Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
Νοτίου Αιγαίου» 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3,12,13,18 και του άρθρου 24 παρ.3α και 3β του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 
102 τ.Α΄,12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις της με αριθμ.πρωτ.211108/Ε2/06-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5643, τ.Β΄/14-12-2018) με 
θέμα «Καθορισμός αριθμού των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης 
για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)». 

3. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακών 
Διευθυντών Εκπαίδευσης». (ΑΔΑ:ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) 

4. Τις διατάξεις της με αριθμ.77877/Δ7/17-5-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 1752 τ.Β΄/17-05-2019) «Ενιαίος 
Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και ρύθμιση λοιπών 
θεμάτων». 

5. Το με αριθμ.πρωτ. 79826/Δ7/21-05-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων 
και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης 
και χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α.». 

6. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Την πλήρωση με απόσπαση κατόπιν επιλογής των θέσεων των μελών των 

Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου 

Αιγαίου για τριετή θητεία η οποία ξεκινάει από την τοποθέτηση τους και λήγει την 31η 

Ιουλίου 2022, όπως παρακάτω: 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

      ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

                      ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ      
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

                             ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
                     ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

  

 

 

Ερμούπολη , 23-05-2019 
Αρ.Πρωτ. : Φ.22.7/4289    
 
               
 
            

 

  Ταχ.Δ/νση : Ομήρου 15 & Εστίας 2 
  Ταχ.Κώδικας : 84100 Σύρος 
  Πληροφορίες :Χ.Ισαακίδης  
  Τηλέφωνο : 2281081984 
   Fax : 22810 79635 
   E-mail : mail@naigaiou.pde.sch.gr     

 

 

 

 

 

       

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
 
Προς: - Όπως ο πίνακας αποδεκτών- 
 

mailto:mail@naigaiou.pde.sch.gr
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A. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ Κ.Ε.Α. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ.Ε.Α. Αριθμός 

Προκηρυσσόμενων 

θέσεων μέλων Π.Ο. 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πεταλούδων Ρόδου 8 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Κορθίου Άνδρου 5 

 

Β. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΚΑΣΤΟΥ Κ.Ε.Α. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Ι. Για τη στελέχωση του Κ.Ε.Α. Πεταλούδων Ρόδου αποσπώνται τουλάχιστον τρεις (3) 
εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον τρεις (3) εκπαιδευτικοί 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον του κλάδου ΠΕ60 
Νηπιαγωγών ή του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων. 
ΙΙ. Για τη στελέχωση του Κ.Ε.Α. Κορθίου Άνδρου 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. 
 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Υποψήφιοι για τις θέσεις των μελών της Π.Ο. των Κ.Ε.Α. μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί με 
διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. 
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. 
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. 

 

 

Δ. ΧΡΟΝΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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 Νοτίου Αιγαίου καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας 
στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση, 
από την Παρασκευή 24-05-2019 έως και την Τετάρτη 05-06-2019.  
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 
τη 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. Επισημαίνεται ότι η δήλωση με τη σειρά προτίμησης των Κ.Ε.Α. 
υποβάλλεται μετά την κύρωση του οριστικού αξιολογικού πίνακα.   
Οι αιτήσεις συνοδεύονται 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: 
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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 συγκρότησής 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 
αποχώρηση 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. 

 

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις εκδίδουν 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. Το ως άνω πιστοποιητικό διαβιβάζεται, μαζί με την αίτηση και το 

φάκελο υποψηφιότητας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου για να 

τα λάβουν τα ΑΠΥΣΠΕ & ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου. Οι αιτήσεις και οι φάκελοι 

υποψηφιότητας, μαζί με το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, τίθενται υπόψη των 

αρμόδιων συμβουλίων και διατηρούνται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Νοτίου Αιγαίου καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α.  

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πριν την 

διαβίβαση των αιτήσεων, να ενημερώσουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Νοτίου Αιγαίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τον αριθμό τους και να 

μεριμνήσουν ώστε αυτές να έχουν παραληφθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου το αργότερο έως την Τρίτη 11-06-2019. 
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Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

1.Τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. επιλέγονται με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια: 

α) Επιστημονική συγκρότηση, η οποία αναλύεται στα επιμέρους κριτήρια: 
αα) τίτλοι σπουδών, 
ββ) γνώση των Τ.Π.Ε. 
γγ) γνώση ξένων γλωσσών, 
δδ) επιμόρφωση, 
εε) διδακτικό-επιμορφωτικό έργο, 
στστ) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και  
ζζ) συγγραφικό έργο και εισηγήσεις σε συνέδρια. 
β) Διοικητική-διδακτική εμπειρία, η οποία αναλύεται στα επιμέρους κριτήρια: 
αα) διοικητική εμπειρία και  
ββ) διδακτική εμπειρία. 
γ) Προσωπικότητα-γενική συγκρότηση. 

2. Τα κριτήρια της παρ.1 αποτιμώνται με σαράντα πέντε (45) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, 
σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως και 23 της με αριθμ. 77877/Δ7/17-5-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 1752 
τ.Β΄/17-05-2019) «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και ρύθμιση λοιπών θεμάτων» τα οποία και παραθέτουμε παρακάτω:  
 

«Άρθρο 21 της με αριθμ. 77877/Δ7/17-5-2019 Υ.Α.» 

Επιστημονική συγκρότηση 

1. Το κριτήριο της επιστημονικής συγκρότησης αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με δεκαεπτά (17) μονάδες, σύμφωνα 
με τις επόμενες παραγράφους. 

2. Οι τίτλοι σπουδών αποτιμώνται κατ’ ανώτατο όριο με εννέα (9) μονάδες, ως εξής: 
α) Διδακτορικό δίπλωμα στην εκπαίδευση για την αειφορία ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο: έξι (6) μονάδες,  
β) Διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο μη συναφές με την εκπαίδευση για την αειφορία: τρείς και μισή (3,5) 
μονάδες, 
γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αα) στην εκπαίδευση για την αειφορία ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο: 

τέσσερις (4) μονάδες ή  
ββ) σε γνωστικό αντικείμενο μη συναφές με την εκπαίδευση για την αειφορία: δύο και μισή (2,5) 
μονάδες,  

δ) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών : μία και μισή (1,5) μονάδα,  
ε) Τίτλος διδασκαλείου εκπαίδευσης: δύο (2) μονάδες,  
στ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: δύο (2) μονάδες. 

3.   Για την εφαρμογή της παρ. 2:  
α) σε περίπτωση σωρευτικής κατοχής τίτλων σπουδών των περιπτ. α΄ και β΄ μοριοδοτείται μόνο ο τίτλος της περίπτ. α΄,  
β) η σωρευτική κατοχή τίτλων σπουδών των περιπτ. β΄ έως και στ΄ μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με επτά (7) μονάδες,  
γ) τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού δεν μοριοδοτείται, 
δ) σε περίπτωση μετάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη και 
μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που είχε αποτελέσει προσόν για τον αρχικό διορισμό, 
ε) ως συναφή γνωστικά αντικείμενα με το αντικείμενο της εκπαίδευσης για την αειφορία θεωρούνται: αα) η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, ββ) η αγωγή/προαγωγή υγείας και γγ) ο πολιτισμός/οι τέχνες στην εκπαίδευση.  
4. Η γνώση των Τ.Π.Ε. αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα, ως εξής:  
α) πιστοποίηση επιμόρφωσης Επιπέδου Α΄: μισή (0,50) μονάδα,  
β) πιστοποίηση επιμόρφωσης Επιπέδου Β΄: μία (1) μονάδα.  
5. Για την εφαρμογή της παρ. 4:  
α) από τα κριτήρια α) και β) μοριοδοτείται εκείνο που αντιστοιχεί στο ανώτερο επίπεδο γνώσης,  
β) η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ Επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του 
άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). 

6. Η γνώση ξένων γλωσσών αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με μία και μισή (1,50) μονάδες και έως δύο γλώσσες ως εξής:  
α) πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2 (άριστη γνώση): μία (1) μονάδα,  
β) πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1 (πολύ καλή γνώση): ογδόντα εκατοστά (0,80) της μονάδας,  
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γ) πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 (καλή γνώση): εξήντα εκατοστά (0,60) της μονάδας,  
δ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: μισή (0,50) μονάδα,  
ε) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: σαράντα εκατοστά (0,40) της μονάδας,  
στ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: τριάντα εκατοστά (0,30) της μονάδας.  
7. Για την εφαρμογή της παρ. 6:  
α) αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, μοριοδοτείται μόνο το 
ανώτερο,  
β) η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39). 

8. Η επιμόρφωση αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα, ως εξής:  
α) βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης της 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.): μισή 
(0,50) μονάδα,  
β) βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών ή και 
εννεάμηνης διάρκειας, στο γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης για την αειφορία ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. ε΄ της παρ. 3: μισή (0,50) μονάδα,  
γ) βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΥΠ.Π.Ε.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 αειφορία ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
περίπτ. ε΄ της παρ. 3: δέκα εκατοστά (0,10) της μονάδας ανά δέκα (10) ώρες και έως μισή (0,50) μονάδα κατ’ ανώτατο 
όριο.  
9. Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά της παρ. 8 μοριοδοτούνται, εφόσον δεν ήταν αναγκαία προσόντα για το διορισμό. 

10. Το διδακτικό-επιμορφωτικό έργο αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα, ως εξής:  
α) αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι. ή στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.: μισή (0,50) μονάδα ανά εξάμηνο διδασκαλίας, 

β) συμμετοχή ως επιμορφωτής σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., του Ι.Ε.Π. ή του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (Π.Ι.): δέκα εκατοστά (0,10) της μονάδας ανά δέκα (10) ώρες και έως μισή (0,50) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.  
11. Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα, ως εξής: συμμετοχή σε 
ερευνητικά προγράμματα, την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.): μισή 
(0,50) μονάδα για κάθε εξάμηνο συμμετοχής και έως μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.  
12. Το συγγραφικό έργο και οι εισηγήσεις σε συνέδρια αποτιμώνται κατ’ ανώτατο όριο με δύο και μισή (2,50) μονάδες, 
ως εξής:  
α) συγγραφή σχολικών εγχειριδίων ή βιβλίων για το γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης για την αειφορία ή για 
συναφές γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. ε΄ της παρ. 3, που έχουν εκδοθεί με ISBN, 
ατομικά ή ομαδικά: μισή (0,50) μονάδα για κάθε βιβλίο και έως μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο, 

β) δημοσιεύσεις άρθρων για το γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης για την αειφορία ή για συναφές γνωστικό 
αντικείμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. ε΄ της παρ. 3, σε επιστημονικά περιοδικά: είκοσι πέντε εκατοστά 
(0,25) της μονάδας για κάθε άρθρο και έως μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο,  
γ) εισηγήσεις για το γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης για την αειφορία ή για συναφές γνωστικό αντικείμενο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. ε΄ της παρ. 3, σε πρακτικά συνεδρίων που διοργανώνονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
Α.Ε.Ι. ή άλλους εποπτευόμενους από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. φορείς ή επιστημονικούς φορείς ή επιστημονικά περιοδικά με κριτές: 
είκοσι εκατοστά (0,20) της μονάδας για κάθε εισήγηση και έως μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο,  
δ) σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού (εκπαιδευτικού λογισμικού, επιμορφωτικού υλικού) 
σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης για την αειφορία ή με συναφές γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην περίπτ. ε΄ της παρ. 3, που αποτελεί προϊόν του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή εποπτευόμενου φορέα του: είκοσι πέντε 
εκατοστά (0,25) της μονάδας,  
ε) 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-εξορθολογισμό Προγραμμάτων Σπουδών και 
διδακτικής ύλης: είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας και έως μισή (0,5) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. 
13. Για την εφαρμογή της παρ. 12, σε περίπτωση ομαδικής συγγραφής σχολικών εγχειριδίων, βιβλίων ή άρθρων, καθώς 
και σε περίπτωση ομαδικής εισήγησης ή ομαδικής σχεδίασης και παραγωγής εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού, 
λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης. 
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«Άρθρο 22 της με αριθμ. 77877/Δ7/17-5-2019 Υ.Α.» 

Διοικητική-διδακτική εμπειρία 

1. Το κριτήριο της διοικητικής-διδακτικής εμπειρίας αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με δεκατέσσερις (14) 

μονάδες, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.  

2. Η διοικητική εμπειρία αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με τέσσερις (4) μονάδες, ως εξής:  

α) άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: μία (1) 

μονάδα ανά έτος και έως τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,  

β) άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ. ββ΄της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: μισή 

(0,50) μονάδα ανά έτος και έως δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, 

γ) άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: τριάντα 

εκατοστά (0,30) της μονάδας ανά έτος και έως μία και μισή (1,50) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,  

δ) άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ. δδ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: είκοσι 

πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας ανά έτος και έως μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.  

3. Η διδακτική εμπειρία αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με δέκα (10) μονάδες, ως εξής:  

α) άσκηση διδακτικών καθηκόντων της περίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: 

μία (1) μονάδα ανά έτος και έως δέκα (10) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,  

β) διδακτική υπηρεσία ως υπεύθυνος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών 

θεμάτων ή σχολικών δραστηριοτήτων: μία (1) μονάδα ανά έτος και έως τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο 

όριο,  

γ) διδακτική υπηρεσία της περίπτ. ββ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018, πλην της 

οριζόμενης στην περίπτ. β΄ της παρούσας παραγράφου: μία (1) μονάδα ανά έτος και έως δύο (2) μονάδες 

κατ’ ανώτατο όριο. 

4. Για την εφαρμογή των παρ. 2 και 3:  

α) η διδακτική υπηρεσία των επτά (7) ετών στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση που απαιτείται 

για τη θεμελίωση δικαιώματος υποψηφιότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4547/2018 δεν 

μοριοδοτείται,  

β) όπου γίνεται αναφορά σε έτος, νοείται το σχολικό,  

γ) χρόνος διδακτικής εμπειρίας μικρότερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης 

ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο,  

δ) χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται. 

 

«Άρθρο 23 της με αριθμ. 77877/Δ7/17-5-2019 Υ.Α.» 

Προσωπικότητα-γενική συγκρότηση 

1. Το κριτήριο της προσωπικότητας-γενικής συγκρότησης αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με δεκατέσσερις (14) 

μονάδες. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον των αρμόδιων 

συμβουλίων επιλογής, η οποία μαγνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Μέσω της συνέντευξης 

εκτιμώνται η παιδαγωγική και οργανωτική συγκρότηση, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά 

ζητήματα και ιδιαίτερα σε ζητήματα εκπαίδευσης για την αειφορία, καθώς και η επικοινωνιακή και 

εκφραστική ικανότητα, ενώ συνεκτιμώνται τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου, καθώς και τα στοιχεία του 

φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη 

χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους και 

υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Στο πρακτικό 

καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η αιτιολόγησή της, καθώς και η 

εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης 

κάθε υποψηφίου. 

2. Κατά την αποτίμηση του κριτηρίου της παρ. 1 λαμβάνονται ιδίως υπόψη η συμμετοχή του υποψηφίου σε 

προγράμματα καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τo περιβάλλον, την οικολογία, τις 

περιβαλλοντικές επιστήμες, την αγωγή υγείας, τις επιστήμες υγείας και τον πολιτισμό, η συμμετοχή του σε 
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σεμινάρια, συνέδρια, δίκτυα, εγκεκριμένα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης για την 

αειφορία, όπως Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών Θεμάτων, οργανωτικές ή 

επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων, συμποσίων κ.ά. σχετικών με την εκπαίδευση για την αειφορία, όπως 

ιδίως για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Αγωγή Υγείας, οι διακρίσεις σε διαγωνισμούς 

που σχετίζονται με την εκπαίδευση για την αειφορία, καθώς και η υπηρεσία στην Διεύθυνση υποστήριξης 

προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία ή σε άλλη οργανική μονάδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αρμοδιότητα 

σε θέματα προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. 

 

     ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Όλα τα θέματα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των μελών των 
των Παιδαγωγικών Ομάδων Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) καθορίζονται 
στη με αριθμ. 77877/Δ7/17-5-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 1752 τ.Β΄/17-05-2019) «Ενιαίος Κανονισμός 
λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και ρύθμιση λοιπών 
θεμάτων». Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη και την πιστή τήρησή τους εκ μέρους 
των υποψηφίων. 

 

     Ζ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου και κοινοποιείται στη 
Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. 

 Εφιστάται η προσοχή στους υποψηφίους ως προς το γεγονός ότι οι ανακοινώσεις 
που αφορούν κάθε στάδιο της παρούσας διαδικασίας θα γίνονται μέσω της ιστοσελίδας της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου 
Αιγαίου. Συνεπώς οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ιστοσελίδα  
http://naigaiou.pde.sch.gr.     
 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας  

2. Υπόδειγμα πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών (συμπληρώνεται από τις Διευθύνσεις ) 

3. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

 
Πίνακας Αποδεκτών:  

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας 

(με την παράκληση να διαβιβάσουν την προκήρυξη στα ΚΕ.Σ.Υ. και στα Κ.Ε.Α. (Κ.Π.Ε.) αρμοδιότητας 
τους) 

2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας 

(με την παράκληση να διαβιβάσουν την προκήρυξη στις σχολικές μονάδες  αρμοδιότητας τους) 

3. Σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας 

(μέσω των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας) 

4. ΚΕ.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου 

5. Κ.Ε.Α. (Κ.Π.Ε.) Νοτίου Αιγαίου 

Κοινοποίηση: 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

Διεύθυνση Υποστήριξης  Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία 

Ο    Περιφερειακός Διευθυντής    

Π/θμιας και Δ/θμιας   Εκπ/σης  Ν. Αιγαίου 

 
 

Δρ. Νικόλαος  Γ. ΡΑΠΤΗΣ 

http://naigaiou.pde.sch.gr/
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