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Αρ.Πρωτ.:  4978

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση  Πλήρωσης  Θέσεων  Αναπληρωτών  Προϊσταμένων  των 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Καστοριάς και Ν. Φλώρινας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α΄/θμιας 

και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας»

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Α΄/ θμιας και Β΄/ θμιας Εκπαίδευσης

 Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3699 (ΦΕΚ 199 Α΄/ 02- 10- 2008) που αφορούν 

στον ορισμό του προϊσταμένου και αναπληρωτή προϊσταμένου των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3848/ 2010 ( ΦΕΚ 71/ τ. Α΄/ 19- 05- 2010) που 

αφορούν στην επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης..

3. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 3966/ 2011 ( ΦΕΚ 118/ τ. Α΄/ 24- 

05- 2011) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων… λοιπές 

διατάξεις». 

4. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ. 353.1/ 324/ 105657/Δ1/08- 10- 2002 (ΦΕΚ 1340/ τ. Β΄/  

16- 10- 2002) απόφαση του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. που συμπληρώνεται με την αριθμ. 

132947/ Γ6/ 27- 11- 2003 (ΦΕΚ 1809/ τ. Β΄/ 04- 12- 2003) απόφασή του. 

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-ΘΧΝ



5. Τη  με  αριθμ.  πρωτ.  Φ.  353.1/92/119323/Δ1/24-9-2010  εγκύκλιο  του 

Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με θέμα: «Διαδικασία πλήρωσης κενούμενων θέσεων στελεχών 

της εκπαίδευσης». 

6. Τη με αριθμ. 141618/Γ6/ 13-11-2012 εγκύκλιο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής 

του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.  με  θέμα  «Επιλογή  με  αναπλήρωση  προϊσταμένων 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ.»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Α. Την πλήρωση με επιλογή της θέσης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 

Ν. Καστοριάς και Ν. Φλώρινας με διετή θητεία ή μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας 

των νέων στελεχών σύμφωνα με τον νόμο 3848/ 2010 (ΦΕΚ 71/ τ. Α΄/ 19- 05- 2010).

Β.  Ως  αναπληρωτές  προϊστάμενοι  των  ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  επιλέγονται  (Άρθρο  56  του  Ν. 

3966/2011, ΦΕΚ 118/ 28- 04- 2011 τ. Α΄):

1)  εκπαιδευτικοί  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  των  κλάδων  νηπιαγωγών  και 

δασκάλων,  εκπαιδευτικοί  Φυσικής  Αγωγής  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  του  π.δ. 

323/  1993  και  εκπαιδευτικοί  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  των  κλάδων  ΠΕ  02 

Φιλολόγων, ΠΕ 03 Μαθηματικών και ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, που έχουν τα τυπικά 

προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., δεκαετή συνολική εκπαιδευτική 

υπηρεσία  στην  πρωτοβάθμια  ή  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  και  έχουν  ασκήσει, 

τουλάχιστον επί  μία πενταετία,  διδακτικά καθήκοντα,  από τα οποία τουλάχιστον 

τρία διδακτικά έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 2) μέλη του Ειδικού  Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού  (Ε.Ε.Π.)  όλων  των  κλάδων  και  δεκαετή  συνολική  εκπαιδευτική 

υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 

Οι  υποψήφιοι  αναπληρωτές  προϊστάμενοι  ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  μπορούν  να  καταθέσουν 

αίτηση για τις θέσεις των ΚΕ.Δ.Δ.Υ που υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης. 

Γ.  Δεν  επιτρέπεται  να  είναι  υποψήφιος  για  την  επιλογή  προϊσταμένων 

οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί 

τελεσίδικα  οποιαδήποτε  πειθαρχική  ποινή  ανώτερη  του  προστίμου  αποδοχών 

τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα , μέχρι τη διαγραφή 

της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο Δεύτερο του Ν. 4057/ 14- 06- 2012 (ΦΕΚ 54/ 14- 03- 2012 τ. Α΄). Κριτήρια 
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επιλογής  είναι  αυτά  που  ισχύουν  για  τα  προσόντα  ειδικής  αγωγής,  όπως 

αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 19, 20 και 21 του νόμου 3699 (ΦΕΚ 

199 Α/ 02- 10- 2008). 

Δ. Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλλουν αίτηση 

συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από 23- 11- 2012 έως 3- 12- 2012 στις οικείες 

διευθύνσεις  ή  ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  Δυτικής  Μακεδονίας,  που  υπάγονται  οργανικά.  Οι 

διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα  διαβιβάσουν τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών ή των 

μελών  Ε.Ε.Π.  αρμοδιότητάς  τους  στην  Περιφερειακή  Διεύθυνση  Α΄/θμιας  και 

Β΄/θμιας  Εκπαίδευσης  Δυτικής  Μακεδονίας.  Αντίστοιχα  τα  ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  θα 

διαβιβάσουν  στην  Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄/θμιας  και  Β΄/θμιας  Εκπαίδευσης. 

Δυτικής  Μακεδονίας  τις  αιτήσεις  των  εκπαιδευτικών  ή  των  μελών  Ε.Ε.Π. 

αρμοδιότητάς  τους.  Οι  αιτήσεις  πρέπει  να  έχουν  παραληφθεί  από  την 

Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 

έως  τις  10-  12-  2012 προκειμένου  να  διαβιβαστούν  στο  Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.  Δυτικής 

Μακεδονίας  και  να  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  επιλογής  Αναπληρωτών 

Προϊσταμένων στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Καστοριάς και στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Φλώρινας. 

Ε. Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από:

1) Πλήρες  πιστοποιητικό  υπηρεσιακών  μεταβολών  σύμφωνα  με  τις 

προϋποθέσεις υποψηφιότητας (υποδείγματα 1 & 2).

2) Αίτηση. 

3) Βιογραφικό σημείωμα

4) Αντίγραφα  τίτλων  μεταπτυχιακών  σπουδών,  μετεκπαίδευσης  και 

επιμόρφωσης.

5) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

6) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.

7) Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος.

8) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1566/ 1986, με την οποία δηλώνεται ότι α) στον 

εκπαιδευτικό δεν έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή 

ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε 

πειθαρχικό παράπτωμα ,  μέχρι  τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του 

Υπαλληλικού Κώδικα,  όπως αυτό αντικαταστάθηκε με  το άρθρο Δεύτερο 

του  Ν.  4057/  14-  06-  2012  (ΦΕΚ  54/  14-  03-  2012  τ.  Α΄).  και  β)  δεν  
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συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3528/ 

2007, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 11 του Ν. 3848/ 

2010. 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται σε επικυρωμένα αντίγραφα, προκειμένου δε 

για τίτλους σπουδών, οι οποίοι προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης 

της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή 

το  Ινστιτούτο  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης  (Ι.Τ.Ε.),  ή  το  Συμβούλιο  Αναγνώρισης 

Επαγγελματικών  Ισοτιμιών  (Σ.Α.Ε.Ι.).  Τυχόν  ξενόγλωσσες  βεβαιώσεις  ή  έγγραφα 

πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 

Εξωτερικών, ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Οι  βεβαιώσεις  ή  τα  υπηρεσιακά  έγγραφα  που  αφορούν  στην  υπηρεσιακή 

κατάσταση, άσκηση καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και 

τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και 

λήξης, κατά περίπτωση. 

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

συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Ζ. Παρακαλούνται: 

α)  Οι  Διευθυντές  Α΄/  θμιας  και  Β΄/  θμιας  Εκπαίδευσης  της  Περιφερειακής 

Διεύθυνσης  Α΄/  θμιας  και  Β΄/  θμιας  Εκπαίδευσης  Δυτικής  Μακεδονίας  να 

κοινοποιήσουν την παρούσα  προκήρυξη στα σχολεία της αρμοδιότητάς τους, για 

να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε αυτά. 

β)  Οι αναπληρωτές προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α΄/ 

θμιας  και  Β΄/  θμιας  Εκπαίδευσης  Δυτικής  Μακεδονίας  να  ενημερώσουν  για  την 

παρούσα προκήρυξη τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε 

αυτά. 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

• Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.- Δ/νση Ειδικής Αγωγής

• Διευθύνσεις  Α΄/θμιας  και  Β΄/θμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

• ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δυτικής Μακεδονίας

• Ενδιαφερόμενοι μέσω των Δ/νσεων και 

των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΑ ΖΥΓΟΥΡΗ

κ.α.α.

Ο Αναπληρωτής

Ιωάννης Σούλιος
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