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ΘΕΜΑ:  «Πλήρωςη κενοφμενων θζςεων μελών παιδαγωγικήσ ομάδασ (Π.Ο.) του Κζντρου Εκπαίδευςησ για  

το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Ανωγείων τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Ρεθφμνησ».     
 

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Κρήτησ 
  

     Ζχοντασ υπϋ όψιν:  

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Αϋ/30-09-85), με κζμα : «Δομι και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ 

και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

2. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 18 (ΦΕΚ 31/τ.Αϋ/23-02-18), με κζμα : «Οργανιςμόσ Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ 

και Θρθςκευμάτων». 

3. Σο άρκρο 3 (παρ. 2 εδάφ. η ) τθσ με αρικ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-02 (ΦΕΚ 1340/τ. Βϋ/16-10-02) Τ. Α. με 

κζμα: «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων των 

Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ...…», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε, 

τροποποιικθκε, αντικαταςτάκθκε και ιςχφει ςιμερα 

4. Σθ με αρικμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-19 (ΑΔΑ : ΩΩΣΗ4653Π-ΒΔ3) Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με κζμα : 

«Σοποκζτθςθ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ». 

5. Σισ διατάξεισ του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/13-7-10), με κζμα : «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 

υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 

οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ» », όπωσ ιςχφει ςιμερα.   

6. Σισ διατάξεισ των άρκρων 18 και 19 του ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Αϋ/03-08-21), με κζμα : «Αναβάκμιςθ του 

ςχολείου, ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ».  

7. Σισ διατάξεισ τθσ περ. α) τθσ παρ. 1 του άρκρου 125 του ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/τ.Αϋ/23-12-21), με κζμα : 

«Ρυκμίςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ covid-19 και τθν προςταςία τθσ 

δθμόςιασ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ», ςτθν οποία ορίηεται : « Μζχρι τθν επιλογι και τοποκζτθςθ των 

μελϊν των παιδαγωγικϊν ομάδων (Π.Ο.) των Κζντρων Εκπαίδευςθσ για το Περιβάλλον και τθν Αειφορία 
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(Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το άρκρο 19 του ν. 4823/2021 (Αϋ136), οι κενζσ ι κενοφμενεσ κζςεισ ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ 

του αρικμοφ δφο (2) μελϊν ανά Π.Ο., μθ προςμετροφμενου του προϊςταμζνου ι του αναπλθρωτι 

προϊςταμζνου, πλθροφνται από εκπαιδευτικοφσ, που επιλζγονται κατόπιν πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, με απόφαςθ του ίδιου οργάνου, φςτερα 

από γνϊμθ του αρμόδιου ανϊτερου περιφερειακοφ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου».  

8. Σο με αρικμ. Φ11/12216/Δ7/04-02-2022 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ., με κζμα Α : «Ζναρξθ διαδικαςίασ 

επιλογισ και τοποκζτθςθσ των μελϊν των παιδαγωγικϊν ομάδων (Π.Ο.) των Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατά το ςχολικό 

ζτοσ 2021-2022». 

9. Σο γεγονόσ ότι δεν καλφφκθκαν οι δφο (2) κενοφμενεσ κζςεισ εκπαιδευτικϊν μελϊν τθσ Π.Ο. του 

Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ανωγείων τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ρεκφμνθσ, φςτερα από τθ με αρικμ. Φ.27.1/1525/11-

02-2022 (ΑΔΑ : ΩΤ5146ΜΣΛΗ-Κ9Κ) Πρόςκλθςθ. 

10. Σθν ανάγκθ πλιρωςθσ δφο (2) κενοφμενων κζςεων εκπαιδευτικϊν μελϊν τθσ Π.Ο. του Κ.Ε.ΠΕ.Α. 

Ανωγείων τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ρεκφμνθσ. 
 

Κ Α Λ Ο Τ Μ Ε 
 

Σουσ εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν οργανικά ςτισ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Κριτθσ, οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 19 του ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Αϋ/03-08-21) και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία 

επιλογισ για τθν πλιρωςθ δφο (2) κενοφμενων θζςεων μελϊν τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ (Π.Ο.) του  Κζντρου 

Εκπαίδευςθσ για το Περιβάλλον και τθν Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Ανωγείων τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ 

Ρεκφμνθσ  για το ςχολικό ζτοσ 2022-23 και ςε κάκε περίπτωςθ ζωσ την επιλογή και τοποθζτηςη των μελών 

των παιδαγωγικών ομάδων (Π.Ο.) των Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατά το άρθρο 19 του ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Αϋ/03-08-21), 

να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από τα αναγκαία δικαιολογθτικά, από Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου 

2022  ζωσ και τη Πζμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.  

 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ  
 

Ωσ μζλθ των παιδαγωγικϊν ομάδων (Π.Ο.) των Κζντρων Εκπαίδευςθσ για το Περιβάλλον και τθν 

Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) επιλζγονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 19 

του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Αϋ/3-8-21), εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με 

οκτώ (8) ζτη τουλάχιςτον διδακτική υπηρεςία, εκ των οποίων τα τζςςερα (4) ζτη τουλάχιςτον ζχουν διανυθεί 

ςτην οικεία βαθμίδα εκπαίδευςησ.  
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
 

  Κριτιρια επιλογισ των εκπαιδευτικϊν μελϊν των παιδαγωγικϊν ομάδων (Π.Ο.) των Κζντρων 

Εκπαίδευςθσ για το Περιβάλλον και τθν Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του πζμπτου 

εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 19 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Αϋ/3-8-21), είναι : α) Η επιςτημονική και 

παιδαγωγική τουσ ςυγκρότηςη και κυρίωσ η εξειδίκευςή τουσ ςτην περιβαλλοντική εκπαίδευςη, τισ 
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περιβαλλοντικζσ επιςτήμεσ, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη και β) η διδακτική, ςυμβουλευτική-

καθοδηγητική και διοικητική-υποςτηρικτική εμπειρία των υποψηφίων.  

 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ 

 

  Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ εκπαιδευτικϊν για τθν 

πλιρωςθ δφο (2) κενοφμενων κζςεων μελϊν τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ (Π.Ο.) του  Κζντρου Εκπαίδευςθσ για 

το Περιβάλλον και τθν Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Ανωγείων τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ρεκφμνθσ  κατατίκενται 

από τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ.    

Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων τουσ, ςφμφωνα με  ομαδοποιθμζνα ςε 

υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, ιτοι :  

 Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν, ςτο οποίο να αναφζρονται και τυχόν πεικαρχικζσ 

ποινζσ.    

 Βιογραφικό ςθμείωμα. 

 Βεβαιϊςεισ και αποδεικτικά ςτοιχεία που αφοροφν τθν παιδαγωγικι ςυγκρότθςθ και κατάρτιςθ. 

 Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ςθμειϊματα που αφοροφν ςτθ διδακτικι, ςυμβουλευτικι-κακοδθγθτικι 

και διοικθτικι-υποςτθρικτικι εμπειρία.  

 Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τον υποψιφιο μπορεί να ςυμβάλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ 

του υμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςισ του, κακϊσ και περί τθσ 

ςυνδρομισ των κριτθρίων του πζμπτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 19 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 

136/τ.Αϋ/3-8-21).  

 Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 με θεωρημζνο το γνήςιο τησ υπογραφήσ ή να ζχει εκδοθεί μζςω 

του  gov.gr, ςτθν οποία να βεβαιϊνεται θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και 

λοιπϊν δικαιολογθτικϊν. 

Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, 

πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν  και 

Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.)/Διαπανεπιςτθμιακό Κζντρο Αναγνϊριςθσ Σίτλων τθσ Αλλοδαπισ (ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α.) ι το 

Ινςτιτοφτο Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε.). Συχόν ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται 

πρζπει να ζχουν μεταφραςτεί επίςθμα από αρμόδιο όργανο. 

Η υποβολι των αιτιςεων και του φακζλου υποψθφιότθτασ κα γίνει αποκλειςτικά μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ : mail@kritis.pde.sch.gr  

 ε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ αποςτολι, λόγω μεγζκουσ των αρχείων, θ αποςτολι μπορεί 

να γίνει τμθματικά, αναφζροντασ ςτο τζλοσ του κζματοσ κάκε μθνφματοσ "Μζροσ Ι", "Μζροσ ΙΙ" κ.ο.κ. 
  

Μετά τη λήξη τησ προθεςμίασ υποβολήσ των αιτήςεων δε γίνονται δεκτά ςυμπληρωματικά 

δικαιολογητικά. 
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ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 
 

Οι εκπαιδευτικοί μζλθ των παιδαγωγικϊν ομάδων (Π.Ο.) των Κζντρων Εκπαίδευςθσ για το Περιβάλλον 

και τθν Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περ. α) τθσ παρ. 1 του άρκρου 125 του ν. 

4876/2021 (ΦΕΚ 251/τ.Αϋ/23-12-21), τοποκετοφνται με απόφαςθ του οικείου Περιφερειακοφ Διευκυντι 

Εκπαίδευςθσ που εκδίδεται φςτερα από γνϊμθ του αρμόδιου ανϊτερου περιφερειακοφ υπθρεςιακοφ 

ςυμβουλίου (Α.Π.Τ..Π.Ε. ι Α.Π.Τ..Δ.Ε.).   

      Οι Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ που κοινοποιείται θ 

παροφςα πρόςκλθςθ, παρακαλοφνται να ενημερώςουν άμεςα τουσ εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότητάσ τουσ.  

Η παροφςα αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Π.Δ.Ε. Κριτθσ. 
 

υνοδευτικά :  

1. Ζντυπο αίτθςθσ 

2. Τπ. διλωςθ Ν.1599/1986 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ : 
 

1. Τ.ΠΑΙ.Θ. 

Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Προγραμμάτων  

και Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία 

2. Διευκφνςεισ Π.Ε. και Δ.Ε. Κριτθσ 

3. χολικζσ μονάδεσ Π.Ε. και Δ.Ε. Κριτθσ 

(Διά των Διευκφνςεων) 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 
 
 
 

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ 
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