
Σελίδα 1 από 2 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΘΕΗ ΜΕΛΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (Π.Ο.) ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΡΕΘΤΜΝΗ 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Επϊνυμο:   

Όνομα:   

Πατρϊνυμο:   

Ημερομηνία γζννηςησ   

Αριθμόσ Μητρϊου:   

Κλάδοσ/Ειδικότητα:   

Θζςη υπηρζτηςησ:   

Διεφθυνςη οργανικήσ θζςησ:   

ΦΕΚ διοριςμοφ:   

Ημερομηνία ανάληψησ υπηρεςίασ:   

Διεφθυνςη κατοικίασ: Οδόσ:  Αρ: Σ.Κ: Πόλη: 

Σηλζφωνο :           ταθερό  Κινητό  

Προςωπικό e-mail :   

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 

Διδακτική Υπηρεςία ≥ 08 ετϊν : Ε : ........ Μ : ....... ΗΜ : ....... 

Διδακτική Υπηρεςία ≥ 04 ετϊν ςτην οικεία βαθμίδα εκπαίδευςησ:  Ε : ........ Μ : ....... ΗΜ : ....... 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Σημειώστε  
ναι ή όχι 

 

Πιςτοποιητικό υπηρεςιακϊν μεταβολϊν  

Βιογραφικό ςημείωμα  

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΓΚΡΟΣΗΗ 

Διδακτορικό δίπλωμα ςε ςυναφζσ αντικείμενο.  
(ςτην περιβαλλοντική εκπαίδευςη, τισ περιβαλλοντικζσ επιςτήμεσ, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη) 

 

Διδακτορικό δίπλωμα ςε μη ςυναφζσ αντικείμενο.    

Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε ςυναφζσ αντικείμενο.  
(ςτην περιβαλλοντική εκπαίδευςη, τισ περιβαλλοντικζσ επιςτήμεσ, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη) 

 

Μεταπτυχιακό τίτλοσ ςπουδϊν ςε μη ςυναφζσ αντικείμενο.  

Μετεκπαίδευςη 2 ετϊν Μ.Δ.Δ.Ε.  

Ετήςια επιμόρφωςη Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. ή  Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.-Π.Α.Τ.Ε.Σ.-Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε.  

Πιςτοποιημζνη γνϊςη Τ.Π.Ε. Αϋ επιπζδου  

Πιςτοποιημζνη γνϊςη Τ.Π.Ε. Β1ϋ επιπζδου  

Πιςτοποιημζνη γνϊςη Τ.Π.Ε. Β2ϋ επιπζδου  

Πιςτοποιημζνη γνϊςη πρϊτησ ξζνησ γλϊςςασ επιπζδου Γ2  

Πιςτοποιημζνη γνϊςη πρϊτησ ξζνησ γλϊςςασ επιπζδου Γ1  

Πιςτοποιημζνη γνϊςη πρϊτησ ξζνησ γλϊςςασ επιπζδου Β2  

Πιςτοποιημζνη γνϊςη δεφτερησ ξζνησ γλϊςςασ επιπζδου Γ2  

Πιςτοποιημζνη γνϊςη δεφτερησ ξζνησ γλϊςςασ επιπζδου Γ1  



Σελίδα 2 από 2 

Πιςτοποιημζνη γνϊςη δεφτερησ ξζνησ γλϊςςασ επιπζδου Β2  

Επιμορφϊςεισ.  
(ςτην περιβαλλοντική εκπαίδευςη, τισ περιβαλλοντικζσ επιςτήμεσ, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη) 

 

Επιμορφϊςεισ.   

Συμμετοχή ςε ςυγγραφική ομάδα ή άςκηςη ζργου υπευθφνου ςυγγραφήσ επίςημων διδακτικϊν βιβλίων, 
ςυμμετοχή ςε ομάδα ςφνταξησ αναλυτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν - Διαθεματικοφ ενιαίου πλαιςίου 
προγραμμάτων ςπουδϊν (Α.Π.Σ. - Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωςησ - εξορθολογιςμοφ προγραμμάτων ςπουδϊν 
και διδακτικήσ φλησ του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι., ςυμμετοχή ςε ομάδεσ δημιουργίασ ή άςκηςη ζργου υπευθφνου 
ςτη δημιουργία επίςημου εκπαιδευτικοφ υποςτηρικτικοφ υλικοφ (εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, επιμορφωτικοφ 

υλικοφ κ.α.), το οποίο αξιοποιείται ςτην εκπαιδευτική πράξη, ςυμμετοχή ςε επιτροπζσ εκπόνηςησ 
προδιαγραφϊν Κ.Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

Συγγραφή ή ςυμμετοχή ςτη ςυγγραφή διδακτικϊν/επιςτημονικϊν βιβλίων ςχετικϊν με την 
περιβαλλοντική εκπαίδευςη, την οικολογία και τισ περιβαλλοντικζσ επιςτήμεσ, (με ISBΝ). 

 

Σχεδίαςη και παραγωγή εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ/CD που είναι εγκεκριμζνο ή αποτελεί προϊόν του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. ή εποπτευόμενου Φορζα του. 

 

Δημοςιεφςεισ άρθρων ςε ζγκυρα επιςτημονικά περιοδικά με κριτζσ που αφοροφν την περιβαλλοντική 
εκπαίδευςη, τισ περιβαλλοντικζσ επιςτήμεσ, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη. 

 

Ειςηγήςεισ και ανακοινϊςεισ με περιεχόμενο ςχετικό με θζματα περιβαλλοντικήσ εκπαίδευςησ, 
περιβαλλοντικών επιςτημών,  οικολογίασ και αειφόρου ανάπτυξησ, τον πολιτιςμό, την αιςθητική αγωγή, 
την αγωγή υγείασ ή τισ επιςτήμεσ υγείασ ςε επιςτημονικά ςυνζδρια και ςεμινάρια με κριτζσ. 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ, ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ-ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Υλοποίηςη εγκεκριμζνων προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτηριοτήτων/περιβαλλοντικήσ εκπαίδευςησ.  

Συμμετοχή ςτην ςυντονιςτική επιτροπή τοπικϊν, περιφερειακϊν και εθνικϊν δικτφων τησ 
περιβαλλοντικήσ εκπαίδευςησ. 

 

Συμμετοχή ωσ επιμορφωτήσ ςε επιμορφωτικά προγράμματα του Υ.ΠΑΙ.Θ., του Ι.Ε.Π. του Π.Ι. ή του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με θεματολογία ςχετική με το περιβάλλον. 

 

Συμμετοχή ςε ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα με θεματολογία ςχετική με το περιβάλλον.  

Επιμορφωτήσ ςε Κ.Π.Ε.  

Συμμετοχή ςε παιδαγωγική ομάδα Κ.Π.Ε.  

Άςκηςη καθηκόντων ςε θζςεισ διοίκηςησ προϊςταμζνου Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ Εκπαίδευςησ, ή 
προϊςταμζνου Διεφθυνςησ Εκπαίδευςησ. 

 

Άςκηςη καθηκόντων ςε θζςεισ προϊςταμζνου εκπαιδευτικϊν θεμάτων.  

Άςκηςη καθηκόντων ςε διοικητικζσ θζςεισ αυξημζνησ ευθφνησ ςε ΚΠΕ (υπευθφνου Κ.Π.Ε., αναπληρωτή 

υπευθφνου Κ.Π.Ε.). 
 

Υπηρεςία ςε θζςη υπευθφνου περιβαλλοντικήσ εκπαίδευςησ/ςχολικϊν δραςτηριοτήτων ςε επίπεδο 
διεφθυνςησ. 

 

Άλλα δικαιολογητικά που κατά την κρίςη του υποψηφίου ςυμβάλουν ςτη διαμόρφωςη τησ κρίςησ του 
ςυμβουλίου περί τησ ςυνδρομήσ των κριτηρίων του πζμπτου εδαφίου τησ παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 
4823/2021.  

 

Υπεφθυνη δήλωςη του Ν.1599/86  

 
Αριθμός σελίδων συνημμζνων στην αίτηση :  

        Σόποσ …….........................……………… 

        Ημερομηνία αίτηςησ: ….……………………. 
 

Ο/Η αιτϊν/οφςα – δηλϊν/οφςα 

 

 

(υπογραφή και ονοματεπώνυμο ολογράφωσ) 

 


