
 
 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
Αρ. Φακ. 15.8.01                                                                                                                                 

17 Φεβρουαρίου, 2009 
 
Διευθυντές Σχολείων 
Μέσης, Τεχνικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 
Θέμα:  Θέσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Συμβούλων για στελέχωση των Κέντρων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Πεδουλά και Αθαλάσσας) για το σχολικό έτος 2009-2010 
 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να 
υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Συμβούλων για στελέχωση των Κέντρων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Πεδουλά και Αθαλάσσας) για το σχολικό έτος 2009-2010 στο 
έντυπο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1. 
 
Τα καθήκοντα, τα κριτήρια επιλογής και οι όροι εργασίας για τις συγκεκριμένες θέσεις 
περιγράφονται στο Παράρτημα 2. Τονίζεται ότι είναι δυνατόν το Υπουργείο να προβεί σε 
διαφοροποίηση των θέσεων και των καθηκόντων σε περίπτωση που αυτό απαιτούν οι 
υπηρεσιακές ανάγκες. 
 
Τονίζεται ότι κατά τη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις θα ληφθεί υπόψη η 
προηγούμενη υπηρεσία και η πείρα που έχει αποκτηθεί από τους Λειτουργούς που ήδη 
υπηρετούν στη συγκεκριμένη θέση, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των 
Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 
 
Σημειώνεται επίσης ότι όλες οι θέσεις Συμβούλων υπόκεινται σε τελική έγκριση του 
Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού).   
 
Η απόσπαση εκπαιδευτικών και η ανάθεση ειδικών καθηκόντων σε Ειδικούς 
Συμβούλους σε πλήρη βάση, όπου αυτό είναι δυνατόν, θα προτιμηθεί. 
 
Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν στο συνημμένο έντυπο στους οικείους Διευθυντές 
Τμημάτων το αργότερο μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου, 2009.  
 

                                                                                                      
 
 Ολυμπία Στυλιανού

 Γενική Διευθύντρια
 Kοιν.: Πρόεδρο και Μέλη Ε.Ε.Υ. 
 Διευθυντή Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 

και Προσωπικού  
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ) 
Διευθυντή  
Δημοτικής/ Μέσης Γενικής/Τεχνικής Εκπαίδευσης (διαγράψτε ανάλογα) 

Δηλώνω ότι επιθυμώ να αποσπαστώ για τη σχολική χρονιά 2009-2010 με βάση τους όρους της 

εγκύκλιου της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με αρ. Φακ. 15.8.01, 

ημερομηνίας 18 Απριλίου 2008 για τη θέση: 

…………………………………………………………………………………………...…………………………

…………………………………..(ορίζεται επακριβώς το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) 

Ονοματεπώνυμο: ………………………………...…………...……………………………………………... 

Αρ.Φακέλου: ………………..........Σχολείο: ……………..…….……..……………………………………. 

Τηλ. Οικίας: ……………………………Κινητό: …………..….…… 

Θέση/Ειδικότητα: ………………………………………………………………… 

Χρόνια Υπηρεσίας: Αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία: ………..έτη 

   Στη θέση: ………………..έτη 

Προσόντα που σχετίζονται με τα κριτήρια επιλογής της θέσης για την οποία γίνεται δήλωση:  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..Άλλα στοιχεία που 

θεωρείτε σκόπιμο να αναφέρετε: 

……………………………………………………………..…………………………………………...……………

……………………………………...……………………………………………..…………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………… 

 

Ημερομηνία: ……………………………..  Υπογραφή: …….…………………  

 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Παρατηρήσεις/Εισηγήσεις: 

………………………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………….. 

Απόφαση: ……………………………………………………………………………………... 

Ημερομηνία: …………………………… Υπογραφή: …………………………… 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Πεδουλάς και Αθαλάσσα) 
Λειτουργοί όλων των βαθμίδων (Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης) 

Η ανάθεση καθηκόντων Συμβούλου αφορά αποκλειστικά στη στελέχωση των Κέντρων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν το Κέντρο 
προτίμησής τους.  
 
Καθήκοντα και ευθύνες:  

1. Διδασκαλία Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Κέντρα (προ-δημοτική. δημοτική, 

μέση, τεχνική-επαγγελματική), η διάρκεια των οποίων θα είναι σε μονοήμερη, ολοήμερη, και 

πολυήμερη βάση 

2. Ετοιμασία, συγγραφή, σχεδιασμός των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων που θα υλοποιούνται 

στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

3. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

4. Στήριξη των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται στα σχολεία 

5. Οργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων εκπαιδευτικών για θέματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη   

 

Κριτήρια επιλογής: 

• Μεταπτυχιακός τίτλος τουλάχιστον επιπέδου Μάστερ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

ή/ και στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ή/και εξαιρετικά ευδόκιμη υπηρεσία, 

όπως αυτή εμφαίνεται στον προσωπικό φάκελο του αιτούντος 

• Πενταετής τουλάχιστον αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία 

 

Όροι εργασίας:  
(α) Οι Σύμβουλοι θα εργάζονται σύμφωνα με το εορτολόγιο και το ωράριο της Δημόσιας 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Θα δικαιούνται άδεια απουσίας σύμφωνα με τους περί Δημόσιας 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμούς. 

(β) Η υπηρεσία τους ως Συμβούλων θα λογίζεται ως υπηρεσία στη θέση που κατέχουν για 
σκοπούς προαγωγής, καθώς επίσης και ως υπηρεσία σε Δημόσιο Σχολείο. 
(γ) Οι Σύμβουλοι αμείβονται με βάση την κλίμακα στην οποία ήδη βρίσκονται. 

(δ) Η υπηρεσία δύναται να τους καλεί και σε χρόνο μη λειτουργίας των δημόσιων σχολείων για 
σκοπούς συντονισμού, επιμόρφωσης ή εκτέλεσης άλλων συναφών με τη θέση τους καθηκόντων 

μέχρι 15 μέρες ανά σχολικό έτος. 
(ε) Σημειώνεται ότι η υπηρεσία τους στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προϋποθέτει τη 

διανυκτέρευσή τους στο Κέντρο κατά της διεξαγωγή των πολυήμερων προγραμμάτων.  



 
Τονίζεται ότι κατά τη διαδικασία επιλογής για όλες τις θέσεις θα ληφθεί υπόψη η προηγούμενη 
υπηρεσία και η πείρα που έχει αποκτηθεί από τους Λειτουργούς που ήδη υπηρετούν στη 
συγκεκριμένη ή παρόμοια θέση, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των Κέντρων. 

 


