
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Πάτρα,    21 - 02 - 2017 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ  Αριθ. Πρωτ.: Φ.22.4/1932 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   

ΤΜΗΜΑ Α’  Προς: 1. Τις Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης  
Ταχ. Διεύθυνση : Ακτή Δυμαίων 25Α 
Ταχ. Κώδικας     : 262 22 ΠΑΤΡΑ 
Πληροφορίες     : Μάρκου Ευαγγελία 
Τηλέφωνο          : 2610-362.407 
Fax                      : 2610-362.410 
E-Mail                 : mail@dellad.pde.sch.gr 

 Αιτ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας 
2. Σχολικές Μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας  

Εκπ/σης (μέσω των οικείων Δ/νσεων) 
 
 

 
 
ΘΕΜΑ: «Πλήρωση κενούμενων θέσεων Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας στο Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Μεσολογγίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας» 

 
ΣΧΕΤ.: 1. Την Υ.Α. 83691/Γ7/22-07-2011 (Ανακοινοποίηση στο ορθό, 1-8-2011) (ΑΔΑ:4ΑΣΦ9-ΚΜΟ), 

με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)», άρθρα 2, 3 και 5 

2. Το υπ’ αριθμ. 147895/Δ2/13-9-2016 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων με θέμα: «Πλήρωση κενών θέσεων Μελών Παιδαγωγικών Ομάδων στα 

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» 

3. Το υπ’ αριθμ. Φ1/49/2-2-2017 έγγραφο του ΚΠΕ Μεσολογγίου με θέμα «Στελέχωση του 

ΚΠΕ Μεσολογγίου» 

4. Την υπ΄αριθμ. Φ.22.4/1576/13-02-2017 πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας 

και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας στο Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Μεσολογγίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας». 

5. Τη μη εκδήλωση ενδιαφέροντος στην παραπάνω υπό στοιχείο 3 πρόσκληση 

 
και λαμβάνοντας υπόψη: 

α) την εξάντληση των αξιολογικών πινάκων των εκπαιδευτικών ΠΕ & ΔΕ της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης ΠΕ & ΔΕ Δυτικής Ελλάδας για τη στελέχωση των ΚΠΕ,  

β) την ανάγκη πλήρωσης δύο (2) θέσεων μελών Π.Ο. στο ΚΠΕ Μεσολογγίου 

γ) την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του ΚΠΕ Μεσολογγίου 

ΑΔΑ: ΩΡΨΑ4653ΠΣ-Θ5Π



 

Καλούμε  

 

τους εκπαιδευτικούς Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & 

Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, εφόσον ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν αίτηση 

συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται από τα ανωτέρω 

σχετικά έγγραφα μέχρι την Παρασκευή 24-02-2017 μέσω των Δ/νσεων Εκπ/σης που υπηρετούν, 

προκειμένου να γίνει η κάλυψη των ανωτέρω κενών θέσεων.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης με συνολική 

διδακτική υπηρεσία έξι (6) ετών από την οποία τα τέσσερα (4), τουλάχιστον, έτη έχουν ασκήσει 

διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της οικείας βαθμίδας. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και φάκελο με τα 

δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη συνδρομή των επικαλούμενων κριτηρίων, όπως αυτά 

προβλέπονται από τα ανωτέρω σχετικά. 

Αναφορικά με την επιλογή και την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών θα ληφθεί υπόψη η 

εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, η δυνατότητα αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών, 

η  αξιοποίηση εκπαιδευτικών με μειωμένο διδακτικό ωράριο ή πλεοναζόντων, καθώς και 

εκπαιδευτικών που είναι τοποθετημένοι ή αποσπασμένοι σε θέσεις διοικητικού έργου. 

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων οι Δ/νσεις Εκπ/σης οφείλουν να 

διαβιβάσουν συγκεντρωτικά τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των 

ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών στην Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας  &  Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής 

Ελλάδας μέχρι την Τρίτη 28-02-2017 με φαξ ή να ενημερώσουν εγγράφως ότι δεν υποβλήθηκε 

καμία επιπλέον αίτηση από εκπαιδευτικό αρμοδιότητάς τους και στη συνέχεια να αποστείλουν 

τα πρωτότυπα έγγραφα ταχυδρομικώς. 

Η θητεία των εκπαιδευτικών που αποσπώνται για τις ανάγκες της υπηρεσίας ορίζεται για 

ένα σχολικό έτος ή μέχρι την πλήρωση των σχετικών θέσεων όπως θα προβλέπονται αυτές από 

νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις, και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 31/8/2017. 
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Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης, είτε της οργανικής τους θέσης, 

είτε της πλησιέστερης προς το ΚΠΕ σχολικής μονάδας κατ’ επιλογή των ιδίων, σύμφωνα με την 

Υ.Α 83691/Γ7/22-07-2011 περί στελέχωσης των ΚΠΕ.  

 

 

Ο Περιφερειακός Δ/ντής 

Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας 

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος  

 
     
 
 
 
      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1.ΥΠΠΕΘ-Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. - Τμήμα Δ΄ Περιβαλλοντικής Εκπ/σης (t05sde1@minedu.gov.gr) 
2. ΚΠΕ Μεσολογγίου (mail@kpe-mesol.ait.sch.gr) 
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