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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
Ανακοινοποίηση στο ορθό 
Ως προς τις προκηρυσσόμενες θέσεις 

 
Θεσσαλονίκη 09-02-2022 
Αρ. Πρωτ.: 2086 

 
 

1. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής 
Μακεδονίας 

2. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. 
Κεντρικής Μακεδονίας,  
δια των οικείων Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης 

 
Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών-κενούμενων θέσεων σε Κέντρα  

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

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, για το σχολικό έτος 2021-2022 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 125 «Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για το 

Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022» του Ν. 4876/2021 (Α΄ 251) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 «Οργάνωση και στελέχωση των Κέντρων Εκπαίδευσης για το 

Περιβάλλον και την Αειφορία» του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) και τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 31 του 

ίδιου νόμου 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Θέματα αποσπάσεων και μετατάξεων» του Ν. 3848/2010 (Α΄71) 

4. Τη με αρ. πρωτ. 29369/Δ2/21-02-2018 Υ.Α. με θέμα: «Ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Θέρμης» (Β΄ 684) 

5. Τη με αρ. πρωτ. Φ11/12216/Δ7/04-02-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Α. Έναρξη διαδικασίας 

επιλογής και τοποθέτησης των μελών των Παιδαγωγικών ομάδων των Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατά το σχολικό έτος 

2021-2022 Β. ……»  

6. Την ανάγκη πλήρωσης κενών-κενούμενων θέσεων σε Κ.Ε.ΠΕ.Α. της Κεντρικής Μακεδονίας για την 

εύρυθμη λειτουργία τους 

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 

Τους/τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε σχολικές 

μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές-κενούμενες θέσεις σε 

Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατά το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 (Κεφάλαιο ΙΑ΄, 

Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη Λειτουργία της Εκπαίδευσης) του νόμου 4876/23-12-2021, ΦΕΚ Α΄ 251/23-

12-2021, με θέμα: «Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022», να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  

Προτεραιότητα θα δοθεί στους/στις εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στην περιοχή αρμοδιότητας 

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, 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 της Κεντρικής Μακεδονίας κατά 

το τρέχον διδακτικό έτος. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
----- 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
----- 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 
Τ.Κ. – Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Χ. Πουρνάρα – Μ. Τσίμπου 
Τηλέφωνο: 2310 474831, 474830 
e-mail:  kmakedpde@sch.gr 
Ιστοσελίδα: http://kmaked.pde.sch.gr 

http://kmaked.pde.sch.gr/
ΑΔΑ: 9ΙΒΤ46ΜΤΛΗ-ΓΧ5



 

 

 

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τις παρακάτω κενές-κενούμενες θέσεις: 

• Κ.Ε.ΠΕ.Α. Θέρμης: μία (1) θέση Προϊσταμένου 

                                                δύο (2) θέσεις μελών Παιδαγωγικής Ομάδας 

• Κ.Ε.ΠΕ.Α. Έδεσσας-Γιαννιτσών: μία (1) θέση μέλους Παιδαγωγικής Ομάδας 

• Κ.Ε.ΠΕ.Α. Νάουσας: μία (1) θέση μέλους Παιδαγωγικής Ομάδας 

• Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ποροΐων: μία (1) θέση μέλους Παιδαγωγικής Ομάδας 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ως μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κ.Ε.ΠΕ.Α. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με διδακτική 

υπηρεσία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη έχουν διανυθεί στην 

οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. 

Για την επιλογή σε θέση Προϊστάμενου Κ.Ε.ΠΕ.Α., οι εκπαιδευτικοί πρέπει επιπλέον να διαθέτουν 

τουλάχιστον δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία και πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου, η οποία 

αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 

4823/2021. 

Κριτήρια επιλογής είναι: 

α)  η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κυρίως η εξειδίκευση στην περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη 

β)  η διδακτική, συμβουλευτική και καθοδηγητική και διοικητική-υποστηρικτική εμπειρία των 

υποψηφίων. 

Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζεται από την Πέμπτη 10 

Φεβρουαρίου 2022 έως την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 23:59. 

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά,  μέσω της διαδικτυακής 

εφαρμογής «Φόρμες ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας», στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://formskmaked.sch.gr/site/forms/aitisi_kepea .  

Η πιστοποίηση των υποψήφιων γίνεται με τη χρήση των  προσωπικών κωδικών τους στο Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο. 

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι/ες αναρτούν υποχρεωτικά:  

α)  σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 500 λέξεις) από το οποίο θα προκύπτει μεταξύ άλλων και η 

προηγούμενη ενασχόληση του/της εκπαιδευτικού με την περιβαλλοντική εκπαίδευση 

β) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών στο οποίο θα βεβαιώνονται για κάθε υποψήφιο/α:  

• η συνολική εκπαιδευτική του/της υπηρεσία  

• η συνολική διδακτική του/της υπηρεσία  

• η διδακτική του/της υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα 

• οι θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης στις οποίες έχει υπηρετήσει, με τα διαστήματά τους 

• οι υπηρετήσεις σε Κ.Π.Ε. ή σε θέση Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Διεύθυνση Π.Ε. ή 

Δ.Ε. 

• η πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου 

γ) τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη συνδρομή των προαναφερθέντων κριτηρίων επιλογής.  

Στην αίτηση υποψηφιότητας δηλώνονται οι θέσεις για τις οποίες ο/η υποψήφιος/α εκδηλώνει 

ενδιαφέρον, με σειρά προτίμησης. 

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

δικαιολογητικά.  

https://formskmaked.sch.gr/site/forms/aitisi_kepea
ΑΔΑ: 9ΙΒΤ46ΜΤΛΗ-ΓΧ5



 

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 125 του Ν. 

4876/2021 (Α΄ 251). 

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

να αναρτήσουν την παρούσα πρόσκληση στις ιστοσελίδες τους και να την κοινοποιήσουν στις σχολικές 

μονάδες αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί. 

 

 

 

 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Θωμάς Μπαχαράκης 

 

ΑΔΑ: 9ΙΒΤ46ΜΤΛΗ-ΓΧ5
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