
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για την επιλογή των μελών των 

Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης»  

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/ τ.Α΄/30-9-1985), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000, τ. Α΄), «Εκπαίδευση 

ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ24/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. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 και των άρθρων 12,13,18, 24 του Ν.4547/2018 

(ΦΕΚ/102/τ.Α΄/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας & 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις  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. 

                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-02 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 

1340/τ.Β΄/16-10-2002 τ.Β’) «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. 

8. Την υπ’ αριθ. 211108/Ε2/6-12-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων «Καθορισμός αριθμού των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης 

για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)» (Β  ́ 5643). 

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

θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

10. Την υπ’ αριθ. Φ.350.2/ 32 / 67867 /Ε3/02-05-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ορισμός 

αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

11.  Την υπ’ αριθ. 77877/Δ7/17-05-2019 (ΦΕΚ 1752/τ.Β΄/17-05-2019) Υπουργική Απόφαση «Ενιαίος 

Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και ρύθμιση λοιπών 

θεμάτων». 

12. Το υπ’ αριθ. 79826/Δ7/21-05-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης 

και χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α.». 

13. 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). 

Κ α λ ο ύ μ ε  

τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 

διαδικασία επιλογής μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης, να υποβάλουν αίτηση (υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται) στη Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση, εντός προθεσμίας που 

ορίζεται από την Παρασκευή 24-5-2019 έως και την Τετάρτη 5-6-2019. 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ 
& Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ  

Κ.Ε.Α.  Αριθμός Μελών  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ  

ΔΡΑΜΑΣ  Παρανεστίου  7 
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ  

ΕΒΡΟΥ  Σουφλίου  7 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ  

ΚΑΒΑΛΑΣ  Φιλίππων  7 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ  

ΞΑΝΘΗΣ  Βιστωνίδας  7 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ  

ΡΟΔΟΠΗΣ  Μαρώνειας  7 

 

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ 

1.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. 

2.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. 

3.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 τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, όσο και κατά τον 

χρόνο τοποθέτησης, σύμφωνα με την ενότητα 6 της παρούσας. 

3. 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. 
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2. Τα κριτήρια της παρ. 1 αποτιμώνται με σαράντα πέντε (45) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. 

 

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: 

τρεις 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 
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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, 

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 
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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. 

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: 
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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 τ́ης 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. 

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 
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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 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. 

 

4. 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.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης, υποβάλλουν την αίτησή τους στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση. 

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 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. 

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: 

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 
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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 7́5) 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 αποχώρησή 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 (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) 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, στα αρμόδια συμβούλια (οικεία Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) για 

την επιλογή των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α.  

Οι αιτήσεις και οι φάκελοι υποψηφιότητας, μαζί με το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, 

τίθενται υπόψη των ανωτέρω αρμόδιων συμβουλίων και διατηρούνται στην Περιφερειακή Διεύθυνση 

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

5. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Αρμόδια όργανα για την επιλογή των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. είναι τα οικεία Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και 

Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., τα οποία για τον σκοπό αυτό συνέρχονται σε κοινές συνεδριάσεις.  

Τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σε συνεδρίασή τους που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες 

από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, επιλέγουν τους υποψηφίους που έχουν τα 

τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζουν τους σχετικούς πίνακες 

δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά, παραθέτοντας την αιτιολογία περιπτώσεων 

υποψηφίων που δεν γίνονται δεκτοί. Οι πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής 
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Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) 

εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-

mail).  

Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις και αναπροσαρμόζουν τους πίνακες.  

Τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταρτίζουν προσωρινό πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφίων, ο 

οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν 

να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες παραγράφους, οι 

οποίες εφαρμόζονται κατά τα λοιπά. 

Ύστερα από την κρίση επί των ενστάσεων και την ανάρτηση του αναμορφωμένου προσωρινού πίνακα 

κατάταξης στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

ορίζουν τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη. Η πρόσκληση, με τις 

ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της 

διαδικασίας.  

Μετά το πέρας της συνέντευξης εκάστου υποψηφίου, κάθε μέλος των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

καταγράφει αιτιολογημένα τις αξιολογικές μονάδες του υποψηφίου, όπως αυτές προκύπτουν από τη 

διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες για το κριτήριο της προσωπικότητας - γενικής 

συγκρότησης είναι ο μέσος όρος που προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων όλων των παρόντων 

μελών των συμβουλίων. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων, τα 

Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταρτίζουν τον οριστικό αξιολογικό πίνακα βάσει των συνολικών αξιολογικών 

μονάδων του κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων προκύπτει από το άθροισμα όλων 

των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια της επιλογής υποψηφίων. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη 

συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή. 

Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον οριστικό αξιολογικό 

πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια κατά τη σειρά που 

αναφέρονται στην παρ. 1 της ανωτέρω, κατά σειρά 3, ενότητας «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ». 

Ο οριστικός αξιολογικός πίνακας επιλογής μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης επικυρώνεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από έλεγχο 

νομιμότητας. Ο τελικός αξιολογικός πίνακας, ύστερα από την επικύρωσή του, αναρτάται αυθημερόν στην 

ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των επόμενων μελών των Π.Ο..  

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, μετά την κύρωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα, 

καλεί τους εγγεγραμμένους σε αυτόν να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτηση 
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στα Κ.Ε.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών 

από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Υποψήφιοι 

που δεν υποβάλλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα. 

Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η κατάρτιση πίνακα υποψηφίων μελών των Π.Ο. των 

Κ.Ε.Α., ο πίνακας αυτός καταρτίζεται ενιαία για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

6. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής αποσπώνται και τοποθετούνται σε 

Κ.Ε.Α., ως μέλη της Π.Ο., με απόφαση1 του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και βάσει της σειράς 

κατάταξής τους και των δηλώσεων προτίμησης. Αν μετά τις τοποθετήσεις κατά το προηγούμενο εδάφιο 

δεν συμπληρωθεί ο αριθμός μελών Π.Ο. ορισμένου Κ.Ε.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με 

πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, καλούνται οι εγγεγραμμένοι στον τελικό 

αξιολογικό πίνακα επιλογής να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η 

τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών μονάδων αποτίμησης και με βάση τις νέες προτιμήσεις 

που έχουν δηλωθεί. 

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων ή εξάντλησης του πίνακα, οι σχετικές λειτουργικές ανάγκες 

καλύπτονται έως τη λήξη του σχολικού έτους με την απόσπαση και τοποθέτηση σε κάθε Κ.Ε.Α. του 

ελλείποντος αριθμού εκπαιδευτικών, οι οποίοι κατά προτίμηση διαθέτουν διδακτική υπηρεσία επτά (7) 

τουλάχιστον ετών στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η απόσπαση πραγματοποιείται με 

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

που εκδίδεται από τον ίδιο και αίτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και πρόταση των 

Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. που διατυπώνεται σε κοινή συνεδρίαση των δύο συμβουλίων. Κατά τη λήξη 

του σχολικού έτους εκδίδεται νέα προκήρυξη για την επιλογή και τοποθέτηση των μελών των Π.Ο. των 

Κ.Ε.Α. για το υπόλοιπο της θητείας και, εφόσον η σχετική διαδικασία αποβεί άγονη, επαναλαμβάνεται η 

διαδικασία των επόμενων εδαφίων. 

Η επιλογή και τοποθέτηση των μελών της Π.Ο. των Κ.Ε.Α. γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με 

την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου 2022. Όσοι τοποθετούνται ως μέλη της Π.Ο. των Κ.Ε.Α. 

διαγράφονται, μετά την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης, από τον οικείο πίνακα επιλογής. Ομοίως 

διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής υποψήφιοι που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός τριών 

(3) ημερών από την τοποθέτησή τους. 

                                            
1  Περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον δύο (2) 
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών 
ή του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για κάθε Κ.Ε.Α., κατά την Υ.Α. 77877/Δ7/17-05-2019 (ΦΕΚ 1752/τ.Β΄), εφόσον οι Π.Ο. 
των Κ.Ε.Α. της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. στελεχώνονται από επτά (7) μέλη, σύμφωνα με την Υ.Α. 211108/Ε2/6-12-2018 (ΦΕΚ 
5643/τ.Β΄). 
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Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. να αποστείλουν άμεσα στην Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. τις αιτήσεις και τους φακέλους υποψηφιότητας που θα παραλάβουν, ώστε αυτές να 

έχουν παραληφθεί από την υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι τις 11-06-2019. 

 
      Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

κ.α.α. 
 
 
 

     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Συνημμένα:  
- Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας 
- Υπόδειγμα πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών  
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (75 Α’)  
 
Πίνακας αποδεκτών: 
 
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
Email: disedu@minedu.gov.gr 
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 
Κ.Π.Ε. & Κ.Ε.Σ.Υ. ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (διά των οικείων Π.Δ.Ε., 
με την παράκληση να κοινοποιηθεί η παρούσα στους 
εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους) 
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (προκειμένου να 
ενημερωθούν για την παρούσα οι εκπαιδευτικοί 
αρμοδιότητάς τους) 
- Κ.Π.Ε. της Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
(προκειμένου να ενημερωθούν για την παρούσα οι 
υπηρετούντες εκπαιδευτικοί) 
- Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
(προκειμένου να ενημερωθούν για την παρούσα οι 
υπηρετούντες εκπαιδευτικοί) 
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