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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών-
κενούμενων θέσεων των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για 
το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
Νοτίου Αιγαίου κατά το σχολικό έτος 2021-2022» 
 

 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ.Α΄,03-08-2021) «Αναβάθμιση 

του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν.4876/2021 (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.» 

3. Τη με αριθμ.πρωτ. Φ.350.2/70/132054/Ε3/27-8-2019 Υ.Α. με θέμα « Τοποθέτηση Περιφερειακής 

Διευθύντριας Εκπαίδευσης». (ΑΔΑ:Ω8Π44653ΠΣ-ΟΤΥ) 

4. Το με αριθμ.πρωτ.Φ11/12216/Δ7/04-02-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποστήριξης 

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

τοποθέτησης των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των ΚΕ.ΠΕ.Α. κατά το σχολικό έτος 

2021-2022 ………..» 

5. Την ανάγκη πλήρωσης των κενών-κενούμενων θέσεων των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων 

των Κ.Ε.ΠΕ.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Νοτίου Αιγαίου κατά το σχολικό έτος 2021-2022. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Την πλήρωση κατόπιν επιλογής κενών-κενούμενων θέσεων μελών των Παιδαγωγικών 

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

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου 

Αιγαίου κατά το  σχολικό έτος 2021-2022, όπως παρακάτω: 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
      ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
                      ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ      

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
                             ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
                      ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

  

 

 

Ερμούπολη , 11-02-2022 
Αρ.Πρωτ. : Φ.22.7/948    
 
               
 
            

 
  Ταχ.Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 32, Ερμούπολη 
  Ταχ.Κώδικας : 84100 Σύρος 
  Πληροφορίες :Χ. Ισαακίδης  
  Τηλέφωνο : 2281079615 
   E-mail : mail@naigaiou.pde.sch.gr     

 

 

 

 

 

       

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 
Προς: - Όπως ο πίνακας αποδεκτών- 
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A. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Π.Ο. ΣΤΑ Κ.Ε.ΠΕ.Α. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

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

Προκηρυσσόμενων 

θέσεων μέλων Π.Ο. 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πεταλούδων Ρόδου 2 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Κορθίου Άνδρου 1 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σύρου-Ερμούπολης 2 

 

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

Ι. Για τη στελέχωση της Π.Ο. του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Πεταλούδων Ρόδου τοποθετείται ένας/μια (1) 
εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά προτίμηση του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών 
ή του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ένας/μια (1) εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον εκπαιδευτικοί και από τις 2 
βαθμίδες εκπαίδευσης, δύναται να τοποθετηθούν δύο (2) εκπαιδευτικοί από την ίδια 
βαθμίδα εκπαίδευσης. 
ΙΙ. Για τη στελέχωση της Π.Ο. του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κορθίου Άνδρου τοποθετείται ένας/μια (1) 
εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά προτίμηση του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών 
ή του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων. Σε περίπτωση που δεν υποβάλει αίτηση  εκπαιδευτικός 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τότε τοποθετείται ένας/μια (1) εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 
ΙΙΙ. Για τη στελέχωση της Π.Ο. του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Σύρου-Ερμούπολης τοποθετείται ένας/μια (1) 
εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά προτίμηση του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών 
ή του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ένας/μια (1) εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον εκπαιδευτικοί και από τις 2 
βαθμίδες εκπαίδευσης, δύναται να αποσπαστούν δύο (2) εκπαιδευτικοί από την ίδια 
βαθμίδα εκπαίδευσης. 
 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Υποψήφιοι για τις θέσεις των μελών της Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α. μπορούν να είναι μόνιμοι 
εκπαιδευτικοί που υπηρετούν την τρέχουσα σχολική χρονιά στην περιοχή του Νοτίου 
Αιγαίου και έχουν διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, εκ των οποίων τα 
τέσσερα (4) τουλάχιστον  έτη να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης.  
 
Προτεραιότητα θα δοθεί στους/στις εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στην περιοχή 
του Νοτίου Αιγαίου, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν 
επαρκούν, θα εξεταστούν τυχόν αιτήσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν με απόσπαση σε 
σχολικές μονάδες των Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε του Νοτίου Αιγαίου κατά το τρέχον διδακτικό 
έτος. 
 
Οι προϋποθέσεις επιλογής 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, καθώς και όσοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την 
υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022. 
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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. 
 

Δ. ΧΡΟΝΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής και επιθυμούν 
να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α. της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου καλούνται να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: mail@naigaiou.pde.sch.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
προκήρυξης έως και την Παρασκευή 18-02-2022 και ώρα 15:00. (αποκλειστική 
προθεσμία)  
 
Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται το Κ.Ε.ΠΕ.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου που ο/η υποψήφιος/α εκδηλώνει ενδιαφέρον για να 
αποσπαστεί κατά το σχολικό έτος 2021-2022. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των μελών των 
Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α. μπορούν να υποβάλουν αίτηση και για τα τρία (3) Κ.Ε.ΠΕ.Α. της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με σειρά προτίμησης.  
 
Η αίτηση συνοδεύεται με δικαιολογητικά, τα οποία είναι: 
α)  Βιογραφικό σημείωμα,  
β)  Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.) που εκδίδεται από τη Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το συνημμένο 
υπόδειγμα, 
 γ)  Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή 
αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), 
 δ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικά μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης που 
αποδεικνύουν την επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση και κυρίως εξειδίκευση στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την οικολογία και την αειφόρο 
ανάπτυξη καθώς και αποδεικτικά διδακτικής, συμβουλευτικής-καθοδηγητικής και 
διοικητικής-υποστηρικτικής εμπειρίας. 
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α ́75) με την οποία βεβαιώνεται 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.  
 
Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

 

Διευκρινίζεται ότι υποψήφιος/α που υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ανταποκρινόμενος/η στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχει δικαίωμα 
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να υποβάλει αίτηση και για τη θέση του Προϊσταμένου του ΚΕ.ΠΕ.Α. Σύρου-Ερμούπολης 
που προκηρύχθηκε την ίδια ημέρα από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, υποβάλλοντας ενιαίο φάκελο 
υποψηφιότητας με τις αντίστοιχες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις 
προκηρυσσόμενες θέσεις.  
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Επειδή η αίτηση και ο φάκελος υποψηφιότητας θα υποβληθούν 
ηλεκτρονικά, είναι απαραίτητο τα ψηφιοποιημένα αρχεία να είναι ευανάγνωστα. 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. 
 

     Ε. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου 
http://naigaiou.pde.sch.gr και αποστέλλεται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου προκειμένου να αναρτήσουν 
την παρούσα πρόσκληση στις ιστοσελίδες τους και να την κοινοποιήσουν στις σχολικές 
μονάδες αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί. 

Οι υποψήφιοι/ες θα τοποθετηθούν στις θέσεις των μελών των Π.Ο. των ΚΕ.ΠΕ.Α. 
Νοτίου Αιγαίου με απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου ανώτερου 
περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. 

 

Συνημμένα: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας  

2. Υπόδειγμα Π.Υ.Μ. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση 

 

 

 

 

 
 
Πίνακας Αποδεκτών:  

1. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων 

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

2. Σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων 

(μέσω των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και 
Κυκλάδων) 

3. ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου 
 
 
Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

Διεύθυνση Υποστήριξης  Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία 

2. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου 
3. Κ.Ε.ΠΕ.Α. Νοτίου Αιγαίου 

Η  Περιφερειακή Διευθύντρια    

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

 
 

Μαρκέλλα Παραμυθιώτου 

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