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Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Αναπληρωτών Προϊσταμένων
των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Βορείου
Αιγαίου, με διετή θητεία».
Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Βορείου Αιγαίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 28 του ΚΕΦ. Ζ του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-09-2013 τ.Α΄),
με θέμα: «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 7 και του άρθρου 18 παρ. 3 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-112011 τ. Α΄), με θέμα: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο ….. δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 15» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του «άρθρου τρίτου» του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/14-03-2012 τ.Α΄), με θέμα:
«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ. 3 και 4 του Ν.3966/2011, (ΦΕΚ 118/24-5-2011 τ.Α΄), με θέμα:
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων ……και λοιπές διατάξεις»
5. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 24, 25 και 29 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/195-2010 τ.Α΄), με θέμα: «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2, 4 & 8 του Ν.3699/2008, (ΦΕΚ 199/2-10-2008 τ.Α), με θέμα:
«Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
7. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/85196/Δ1/10-07-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 1085/16-07-2010 τ.Β΄), με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων
στελεχών της εκπαίδευσης»
8. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/92/119323/Δ1/24-9-2010 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., με θέμα: «Διαδικασία πλήρωσης κενούμενων θέσεων στελεχών της εκπαίδευσης»
9. Το με αριθμ. πρωτ. 141618/Γ6/13-11-2012 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ., με
θέμα: «Επιλογή με αναπλήρωση προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ»
10. Το με αριθμ πρωτ. 147942/Γ6/23-11-2012 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέΙστοσελίδα: http://vaigaiou.pde.sch.gr

1

ΑΔΑ: ΒΙΥ19-4ΟΙ
μα: «Παροχή διευκρινίσεων»
11. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων των αναπληρωτών Προϊσταμένων των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Λέσβου, Χίου,
Σάμου & Λήμνου της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου
Καλούμε
Α . Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής, όπως αναφέρονται στην παράγραφο Γ της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις των αναπληρωτών
Προϊστάμενων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. με διετή θητεία ή μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών μετά από Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Β. Οι υπό πλήρωση θέσεις έχουν ως εξής:
1. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Λέσβου, με έδρα τη Μυτιλήνη Λέσβου.
2. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Χίου, με έδρα τη Χίο.
3. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Λήμνου, με έδρα τη Μύρινα Λήμνου.
4. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Σάμου, με έδρα το Βαθύ Σάμου.
Γ. Ως αναπληρωτές προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παραγράφου Γ της παρούσας ως εξής:
Γ.1 Βάσει του άρθρου 56 παρ. 3 του Ν. 3966/2011, ΦΕΚ 118/24-5-2011 τ.Α΄, ως αναπληρωτές προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται:
α) «εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων νηπιαγωγών και δασκάλων, εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΔ 323/1993 και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, με
βαθμό Α΄, 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 (3) διδακτικά έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή
σε Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.»
β) «μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων, με βαθμό Α΄, που
υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. με δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σε
Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.»
Γ.2 Βάσει του άρθρου 56 παρ. 4 του Ν. 3966/2011, ΦΕΚ 118/24-5-2011 τ.Α΄, και του Ν.4024/2011, ΦΕΚ
224/27-11-2011 τ.Α΄ οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. πρέπει:
α) κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4024/2011, δηλαδή την 27-10-2011, να πληρούσαν τις
προϋποθέσεις επιλογής σε θέση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.3528/2007, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με τις διατάξεις
του άρθρου 10 του Ν.4024/2011 και ανεξάρτητα από το βαθμό στον οποίο κατατάχθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 28 του Ν.4024/2011 και
β) να υπάγονται (έχουν οργανική θέση) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου.
Γ.3 Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος:
α) για την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας (σύμφωνα με το
«άρθρο Τρίτο» παρ. 1 του Ν.4057/14-03-2012 (ΦΕΚ 54/14-03-2012 τ.Α΄)) εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.
στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4)
μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του ΥπαλληλιΙστοσελίδα: http://vaigaiou.pde.sch.gr
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κού Κώδικα, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/14-03-2012 (ΦΕΚ 54/14-03-2012 τ.Α΄).
β) εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. για τον οποίο 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.
Δ. Εκπαιδευτική υπηρεσία.
Ως εκπαιδευτική υπηρεσία υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική
εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων
με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.
Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ, υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή
ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τμήματα Ένταξης, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, σε προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι ή σε εκπαιδευτικές δομές Ε.Α.Ε. που προβλέπονται στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/2008 τ.Α΄).
Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μετά από πρόταση του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.15 εδαφ. β΄ του Ν.3848/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 24, και 29 του ιδίου Ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΣΤ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων – Δικαιολογητικά - Προθεσμίες.
1. Αίτηση
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ως εξής:
i. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι στις Διευθύνσεις που ανήκουν οργανικά.
ii. Οι Προϊστάμενοι, Αναπληρωτές Προϊστάμενοι των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και
Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά.
iii. Τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. όλων των κλάδων, στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
που ανήκουν οργανικά και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων
που υπηρετούν στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. στις Διευθύνσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης αντίστοιχα.
iv. Οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές και Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων, καθώς και οι εκπαιδευτικοί,
στις Διευθύνσεις που ανήκουν οργανικά.
v. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των συντονιστών εκπαίδευσης, μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες
ανήκαν οι υποψήφιοι πριν την απόσπαση.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών των
υποψηφίων ελέγχουν την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, θεωρούν την αίτηση του υποψηφίου και
εκδίδουν πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. Διαβιβάζουν συνολικά τις αιτήσεις με τα συνοδευτικά
στοιχεία εντός επτά (07) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (Ημερομηνία λήξης προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 - Ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι και την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014) στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου - Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Ελευθερίου Βενιζέλου 26, Τ.Κ.: 81100 Μυτιλήνη Λέσβος. Αντίγραφο κάθε αίτησης παραμένει στην υπηρεσία που υπεβλήθη.
Οι υποψήφιοι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. θα καταθέσουν δήλωση προτίμησης (η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας) για τις θέσεις των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. που υπάγονται στην Περιφερειακή
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου (άρθρο 56 παρ. 4 του
Ν.3966/2011). Η δήλωση προτίμησης θα κατατεθεί στην υπηρεσία μας ύστερα από την ανακοίνωση
Ιστοσελίδα: http://vaigaiou.pde.sch.gr
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των αξιολογικών πινάκων. Οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για ένα (1) έως δύο (2)
Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.
2. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις:
Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες,
όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα και περιλαμβάνουν:
i. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας (επισυνάπτεται υπόδειγμα).
ii. Βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που συνοδεύει την αίτηση.
iii. Αντίγραφα τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
iv. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
v. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
vi. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος.
vii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι α) στον εκπαιδευτικό δεν έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στο άρθρο Δεύτερο του Ν.4057/14-03-2012
(ΦΕΚ 54/14-03-2012 τ.Α΄) και β) δε 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.
Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, 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 διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και στη συμμετοχή σε υπηρεσιακά
συμβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δε γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας (Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014) όσο και κατά το
χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) καλούνται
να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από την Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2014 μέχρι και
την Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 (αποκλειστική προθεσμία).
Παρακαλούνται: α) οι Διευθυντές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου να κοινοποιήσουν την παρούσα προκήρυξη στα σχολεία αρμοδιότητάς τους, για να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη
Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε αυτά.
β) οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου να ενημερώσουν ενυπόγραφα για την παρούσα προκήρυξη τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε αυτά.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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Ιστοσελίδα: http://vaigaiou.pde.sch.gr
ΜΑΡΙΑ Χ. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ

ΑΔΑ: ΒΙΥ19-4ΟΙ
Συνημμένα:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό
3. Υπόδειγμα Υ-Μ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων – Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής – Τμήμα Β΄ Προσωπικού
2. Περιφερειακές Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
3. Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
4. Σχολικές Μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου (μέσω Δ/νσεων)
5. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου
6. Κ.Π.Ε. Βορείου Αιγαίου
7. Π.Ε.Κ. Βορείου Αιγαίου
8. Ενδιαφερόμενους μέσω Δ/νσεων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Κ.Π.Ε. Βορείου Αιγαίου

Ιστοσελίδα: http://vaigaiou.pde.sch.gr
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