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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ Π.Ο. Κ.Ε.ΠΕ.Α. ΤΗΣ Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. 

Θέση Π.Ο. Κ.Ε.ΠΕ.Α. της 
Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. για την 
οποία εκδηλώνεται 
ενδιαφέρον: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Επώνυμο: 

 

 

Όνομα: 

 

 

Πατρώνυμο: 

 

 

Ημ/νία 
Γέννησης: 

 

 

Αριθμός 
Μητρώου: 

 

 

Κλάδος/Ειδικότ
ητα: 

 

 

Θέση που 
υπηρετεί: 

 

 

Δ/νση που 
ανήκει 
ο/η 
εκπαιδευτικός: 

 

 

Ημ/νία ΦΕΚ 
Διορισμού: 

 

 

Ημ/νία 
Ανάληψης 
υπηρεσίας: 

 

 

Αρ. ΦΕΚ 
Διορισμού: 

 

 

Βαθμός: 

 

 

Διεύθυνση 
κατοικίας:  

 

Αρ.:  

Πόλη:  

 

Τ.Κ. :  

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας:          

 

 

Προσωπικό e-
mail: 

 

 

          

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
Διδακτική Προϋπηρεσία  
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Έτη:  
 

Μήνες:  
 

 

Ημέρες:  
 

 
Διδακτική Προϋπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης 

 

Έτη:  
 

Μήνες:  
 

 

Ημέρες:  
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  

 
 

Τίτλοι Σπουδών 

 
ΤΙΤΛΟΣ-ΙΔΡΥΜΑ 

(αναφέρονται αναλυτικά, με τον α/α κάθε 
συνημμένου δικαιολογητικού) 

 
 

 
Διδακτορικό δίπλωμα στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την 
οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη 

□ 

  

Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο  

□ 

 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την 
οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη 

□ 

 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε άλλο γνωστικό 
αντικείμενο  

□ 

 

 
Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

□ 

 

 

 
Τίτλος Διδασκαλείου 

□ 

 

 

 
Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. 

□ 

 

 

Γνώση Τ.Π.Ε.  

 ΤΙΤΛΟΣ-ΙΔΡΥΜΑ 
(αναφέρονται αναλυτικά, με τον α/α 

κάθε  
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συνημμένου δικαιολογητικού) 
 

 
Α΄ Επιπέδου  

□ 

 

 

 
Β΄ Επιπέδου 

□ 

 

 

 

Ξένες γλώσσες 
 

 ΤΙΤΛΟΣ-ΙΔΡΥΜΑ 
 

(αναφέρονται αναλυτικά, με τον α/α 
κάθε  

συνημμένου δικαιολογητικού) 
 

 
Ξένη Γλώσσα Επιπέδου Γ2                                                
□ 

 

 

 
Ξένη Γλώσσα Επιπέδου Γ1                  
□ 

 

 

 
 

 
Ξένη Γλώσσα Επιπέδου Β2                   
□ 

 

 

 

 
Δεύτερη ξένη Γλώσσα Επιπέδου Γ2              
□ 

 

 

 

 
Δεύτερη ξένη Γλώσσα Επιπέδου Γ1              
□ 

 

 

 

 
Δεύτερη ξένη Γλώσσα Επιπέδου Β2               
□ 

 

 

 

 
Επιμόρφωση  
 

 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
(αναφέρονται αναλυτικά, με τον α/α 

κάθε  
συνημμένου δικαιολογητικού) 

 

 
Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης της 
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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.)                                 
□ 

 
Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης 
Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών 
ή και εννεάμηνης διάρκειας, στο γνωστικό 
αντικείμενο της εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την 

οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη ή σε συναφές 
γνωστικό αντικείμενο                                    
□ 

 

 
Βεβαίωση  παρακολούθησης  πιστοποιημένων  
επιμορφωτικών  προγραμμάτων  του  Υ.ΠΑΙ.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 περιβαλλοντική εκπαίδευση, 

τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την οικολογία και την 

αειφόρο ανάπτυξη ή σε συναφές γνωστικό 
αντικείμενο                               
□ 

 

 
Διδακτικό – επιμορφωτικό έργο 
 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

(αναφέρονται αναλυτικά, με τον α/α κάθε  
συνημμένου δικαιολογητικού) 

 

 
Αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι. ή στη 
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. 

□ 

 

 

 
Συμμετοχή ως επιμορφωτής σε επιμορφωτικά 
προγράμματα του Υ.ΠΑΙ.Θ. του Ι.Ε.Π. ή του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) 

□ 

 

 
 

   

 
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 
 

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
(αναφέρονται αναλυτικά, με τον α/α 

κάθε  
συνημμένου δικαιολογητικού) 

 

Συμμετοχή  σε  ερευνητικά  προγράμματα,  την  
ευθύνη  υλοποίησης  των  οποίων  έχουν  νομικά  
πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) 
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□ 

 
  

 

Συγγραφικό έργο και οι εισηγήσεις σε συνέδρια 
(ατομικά ή ομαδικά) 
 

 ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ κ.τ.λ. 
(αναφέρονται αναλυτικά, με τον α/α 

κάθε  
συνημμένου δικαιολογητικού) 

 

Συγγραφή σχολικών εγχειριδίων ή βιβλίων για το 
γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης για την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές 
επιστήμες, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη 
ή για συναφές γνωστικό αντικείμενο, που έχουν 
εκδοθεί με ISBN,                                                                                                                                   

□ 

 

 

 
Δημοσιεύσεις άρθρων για το γνωστικό αντικείμενο 
της εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την 
οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη ή για συναφές 
γνωστικό αντικείμενο σε επιστημονικά περιοδικά)                                                                                                       

□ 

 

 

 
Εισηγήσεις για το γνωστικό αντικείμενο της 
εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις 
περιβαλλοντικές επιστήμες, την οικολογία και την 
αειφόρο ανάπτυξη ή για συναφές γνωστικό 
αντικείμενο,  σε  πρακτικά  συνεδρίων που 
διοργανώνονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ., Α.Ε.Ι. ή άλλους 
εποπτευόμενους από το Υ.ΠΑΙ.Θ. φορείς ή 
επιστημονικούς φορείς ή επιστημονικά περιοδικά με 
κριτές  

□                                                                                                                         

 

 

 
Σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού 
υποστηρικτικού υλικού (εκπαιδευτικού λογισμικού, 
επιμορφωτικού υλικού) σχετικό με το γνωστικό 
αντικείμενο της εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την 
οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη ή με συναφές 
γνωστικό αντικείμενο, που αποτελεί προϊόν του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. ή εποπτευόμενου φορέα του                                                                                                                    

□ 

 

 

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-
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εξορθολογισμό Προγραμμάτων Σπουδών και 
διδακτικής ύλης   
□                           

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
 

Διδακτική Εμπειρία (με τον α/α κάθε  
συνημμένου δικαιολογητικού, στην περίπτωση που η εν λόγω εμπειρία δεν αναφέρεται στο 

Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών) 
 

 

Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, 
Ε.Κ., Δ.Υ.Ε.Π., Σ.Δ.Ε., Δ.Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., Σ.Ε.Κ, σε ΕΠΑ.Λ. 
ή Ε.Κ. στο πλαίσιο του μεταλυκειακού έτους - τάξης 
μα- 
θητείας, Τ.Ε.Ε. Α’ και Β’ κύκλου, σε σχολές του 
Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), σε 
Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Κέντρο 

ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ α/α 

      

 

Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.    

 

Παροχή επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., 
του 
Π.Ι., των Π.Ε.Κ., του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή εποπτευόμενων 
φορέων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων    

 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συναφή 
με το αντικείμενο απασχόλησης του υποψηφίου ή σε 
ομάδες επιστημονικού έργου του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., 
Α.Ε.Ι. ή 
εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας 
και 
Θρησκευμάτων και ερευνητικών κέντρων - 
ινστιτούτων    

 

Συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα 
ή δράσεις που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή διεθνείς 
οργανισμούς, 
όπως Lingua, Σωκράτης, Comenius, 
Erasmus/Erasmus+, 
Leonardo da Vinci, eTwinning, Model United Nations 
(M.U.N.), European Youth Parliament (EYP), 
Euroscola, 
Βουλή των Εφήβων ή σε δράσεις κοινού 
ενδιαφέροντος 
ολιγομελούς ομάδας εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της 
αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, εφόσον 
οδηγεί 
σε υλοποίηση δράσεων ή σε πανελλήνιους ή διεθνείς    
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μαθητικούς διαγωνισμούς 

Συμβουλευτικό - καθοδηγητικό έργο: άσκηση 
καθηκόντων υπό την ιδιότητα του Περιφερειακού 
Επόπτη 
Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Επόπτη Ποιότητας της 
Εκπαίδευσης, Συμβούλου Εκπαίδευσης, 
Οργανωτικού 
Συντονιστή ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Συντονιστή Εκπαιδευτικού 
Έργου, 
Προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ή Σχολικού Συμβούλου    

 

 
Διοικητική - υποστηρικτική Εμπειρία  (με τον α/α κάθε  

συνημμένου δικαιολογητικού, στην περίπτωση που η εν λόγω εμπειρία δεν αναφέρεται στο 
Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών) 

 

Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή 
Εκπαίδευσης, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού ή 
Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας 
και 
Θρησκευμάτων 

ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ α/α  

   

 

Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου 
Γραφεί- 
ου Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
εποπτευόμενου από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 
φορέα, Συμβούλου Α’ του Ι.Ε.Π. ή Παρέδρου επί 
θητεία 
του Π.Ι. 

   

 

Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
εποπτευόμενων από αυτό φορέων, Τμήματος 
Εκπαιδευτικών 
Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., 
Κ.Ε.Σ.Υ., 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., Συμβούλου Β’ του Ι.Ε.Π., 
Διευθυντή 
και Υποδιευθυντή Π.Ε.Κ., Διευθυντή σχολικής 
μονάδας ή 
Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Ε.Σ.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε. 

   

 

Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου νηπιαγωγείου ή 
ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου, υποδιευθυντή 
σχολικής μονάδας, Ε.Κ., Δ.Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., Σ.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., 
υπευθύνου τομέα Ε.Κ., προϊσταμένου Κ.Ε.ΠΕ.Α., 
υπεύθυνου 
λειτουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(Κ.Π.Ε.), Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων 
(Σ.Ε.Π.), 
υπευθύνου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης, 
υπεύθυνου τμήματος μητρικής γλώσσας 
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συντονιστικού γραφείου εκπαίδευσης του 
εξωτερικού 

Άσκηση καθηκόντων στην Ολομέλεια ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., 
στον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού Κ.Ε.Σ.Υ., ή 
ως 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) ή Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 
ή 
Κ.Δ.Α.Υ., σε Ε.Δ.Υ. ή Επιτροπή Διεπιστημονικής 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης 
(Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), 
στην Π.Ο. Κ.Ε.ΠΕ.Α. ή σε Κ.Π.Ε., άσκηση καθηκόντων 
υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, 
Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, Ε.Κ.Φ.Ε. 
Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αγωγής Υγείας, 
Πολιτιστικών 
Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 
Σχολικού 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτικού 
Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου Πληροφορικής και 
Νέων 
Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Κέντρου 
Συμβουλευτικής 
και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου 
Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), ή Γραφείου Σχολικού 
Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), σχολικών 
βιβλιοθηκών, οι 
οποίες είχαν λειτουργήσει στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 
Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), 
μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ., της 
Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και 
Πειραματικών 
Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), Περιφερειακής Επιτροπής 
Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), 
Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) Π.Σ. 
ή ΠΕΙ.Σ., 
σχολικού συντονιστή εκπαιδευτικού έργου Π.Σ. ή 
ΠΕΙ.Σ., 
συμβούλου σχολικής ζωής, ενδοσχολικού συντονιστή 
(συντονιστή τάξης ή γνωστικού πεδίου), 
παιδαγωγικού 
συμβούλου - μέντορα, υπεύθυνου διασύνδεσης με 
τη 
μαθητεία στα ΕΝ.Ε.ΓΥ.Λ., υπεύθυνου εκπαιδευτικού 
ομίλου, των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται στα 
ΓΡΑ.ΣΥ.Π., καθώς και συμμετοχή εκπαιδευτικού σε 
πειθαρχικό 
ή υπηρεσιακό συμβούλιο ή συμβούλιο επιλογής 

   

 

Άσκηση καθηκόντων με απόσπαση στην κεντρική 
ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και σε 
εποπτευόμενους 
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φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 

Συνημμένα καταθέτω δικαιολογητικά ____ σελίδων συνολικά. 

 

……………….  –…./…./2022    Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

        

        

        

 


