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Αρ. Πρωτ.:  315 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη Πλήρωςησ Θζςησ Αναπληρωτή Προϊςταμζνου του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 

Ν. Γρεβενών τησ Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ Α΄/θμιασ και Β΄/θμιασ Εκπαίδευςησ 

Δυτικήσ Μακεδονίασ» 

 

Η Περιφερειακή Διευθφντρια Α΄/ θμιασ και Β΄/ θμιασ Εκπαίδευςησ 

 Δυτικήσ Μακεδονίασ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 3699 (ΦΕΚ 199 Αϋ/ 02- 10- 2008) που αφοροφν 

ςτον οριςμό του προϊςταμζνου και αναπλθρωτι προϊςταμζνου των ΚΕ.Δ.Δ.Τ. 

2. Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 3848/ 2010 ( ΦΕΚ 71/ τ. Αϋ/ 19- 05- 2010) που 

αφοροφν ςτθν επιλογι ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ.. 

3. Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 56 του Ν. 3966/ 2011 ( ΦΕΚ 118/ τ. Αϋ/ 24- 

05- 2011) «Θεςμικό Πλαίςιο των Πρότυπων Πειραματικϊν χολείων… λοιπζσ 

διατάξεισ».  

4. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ. 353.1/ 324/ 105657/Δ1/08- 10- 2002 (ΦΕΚ 1340/ τ. Βϋ/ 

16- 10- 2002) απόφαςθ του Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. που ςυμπλθρϊνεται με τθν αρικμ. 

132947/ Γ6/ 27- 11- 2003 (ΦΕΚ 1809/ τ. Βϋ/ 04- 12- 2003) απόφαςι του.  

5. Σθ με αρικμ. 141618/Γ6/ 13-11-2012 εγκφκλιο τθσ Δ/νςθσ Ειδικισ Αγωγισ 

του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με κζμα «Επιλογι με αναπλιρωςθ προϊςταμζνων 

ΚΕ.Δ.Δ.Τ.» 
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6. Σθ με αρικμ. 147942/ Γ6/23-11-2012 εγκφκλιο τθσ Δ/νςθσ Ειδικισ Αγωγισ 

του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με κζμα «Παροχι διευκρινιςεων» 

7. Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 28 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ τ. Αϋ/  17-

09-2013) 

ΠΡΟΚΗΡΥΟΥΜΕ 

Α. Σθν πλιρωςθ με επιλογι τθσ κζςθσ του Αναπλθρωτι Προϊςταμζνου του ΚΕ.Δ.Δ.Τ. 

Ν. Γρεβενϊν με διετι κθτεία ι μζχρι τθν ανάλθψθ τθσ υπθρεςίασ των νζων 

ςτελεχϊν ςφμφωνα με τον νόμο 3848/ 2010 (ΦΕΚ 71/ τ. Αϋ/ 19- 05- 2010). 

Β. Ωσ αναπλθρωτζσ προϊςτάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Τ. επιλζγονται (Άρκρο 56 του Ν. 

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

1) εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ των κλάδων νθπιαγωγϊν και 

δαςκάλων, εκπαιδευτικοί Φυςικισ Αγωγισ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ του π.δ. 

323/ 1993 και εκπαιδευτικοί δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ των κλάδων ΠΕ 02 

Φιλολόγων, ΠΕ 03 Μακθματικϊν και ΠΕ 11 Φυςικισ Αγωγισ, που ζχουν τα τυπικά 

προςόντα τοποκζτθςθσ ςε .Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ., δεκαετι ςυνολικι εκπαιδευτικι 

υπθρεςία ςτθν πρωτοβάκμια ι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και ζχουν αςκιςει, 

τουλάχιςτον επί μία πενταετία, διδακτικά κακικοντα, από τα οποία τουλάχιςτον 

τρία διδακτικά ζτθ ςε .Μ.Ε.Α.Ε.  ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ. και 2) μζλθ του Ειδικοφ  Εκπαιδευτικοφ 

Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων και δεκαετι ςυνολικι εκπαιδευτικι 

υπθρεςία ςε .Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Τ.  

Οι υποψιφιοι αναπλθρωτζσ προϊςτάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Τ. μποροφν να κατακζςουν 

αίτθςθ για τθ κζςθ του ΚΕ.Δ.Δ.Τ που υπάγεται ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ 

Εκπαίδευςθσ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ.  

Γ. Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για τθν επιλογι προϊςταμζνων 

οποιουδιποτε επιπζδου οργανικισ μονάδασ υπάλλθλοσ ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί 

τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν 

τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα , μζχρι τθ διαγραφι 

τθσ κατά το άρκρο 145 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το 

άρκρο Δεφτερο του Ν. 4057/ 14- 06- 2012 (ΦΕΚ 54/ 14- 03- 2012 τ. Αϋ). Κριτιρια 

επιλογισ είναι αυτά που ιςχφουν για τα προςόντα ειδικισ αγωγισ, όπωσ 

αναφζρονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 16, 17, 19, 20 και 21 του νόμου 3699 (ΦΕΚ 

199 Α/ 02- 10- 2008).  



Δ. Οι ενδιαφερόμενοι για τθν παραπάνω κζςθ καλοφνται να υποβάλλουν αίτθςθ 

ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ από 20- 1- 2014 ζωσ 31- 1- 2014 ςτισ οικείεσ 

διευκφνςεισ ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ. Δυτικισ Μακεδονίασ, που υπάγονται οργανικά. Οι 

διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ κα  διαβιβάςουν τισ αιτιςεισ των εκπαιδευτικϊν ι των 

μελϊν Ε.Ε.Π. αρμοδιότθτάσ τουσ ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Αϋ/κμιασ και 

Βϋ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ. Αντίςτοιχα τα ΚΕ.Δ.Δ.Τ. κα 

διαβιβάςουν ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Αϋ/κμιασ και Βϋ/κμιασ Εκπαίδευςθσ. 

Δυτικισ Μακεδονίασ τισ αιτιςεισ των εκπαιδευτικϊν ι των μελϊν Ε.Ε.Π. 

αρμοδιότθτάσ τουσ. Οι αιτιςεισ πρζπει να ζχουν παραλθφκεί από τθν 

Περιφερειακι Διεφκυνςθ Αϋ/κμιασ και Βϋ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ 

ζωσ τισ 7- 2- 2014 προκειμζνου να διαβιβαςτοφν ςτο Π.Τ..Ε.Ε.Π. Δυτικισ 

Μακεδονίασ και να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία επιλογισ Αναπλθρωτι 

Προϊςταμζνου ςτο ΚΕ.Δ.Δ.Τ. Γρεβενϊν.  

Ε. Οι αιτιςεισ κα ςυνοδεφονται από: 

1) Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν ςφμφωνα με τισ 

προχποκζςεισ υποψθφιότθτασ (υποδείγματα 1 & 2) 

2) Αίτθςθ 

3) Βιογραφικό ςθμείωμα 

4) Αντίγραφα τίτλων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και 

επιμόρφωςθσ 

5) Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν 

6) Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε. 

7) Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ 

8) Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1566/ 1986, με τθν οποία δθλϊνεται ότι α) ςτον 

εκπαιδευτικό δεν ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι 

ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε 

πεικαρχικό παράπτωμα , μζχρι τθ διαγραφι τθσ κατά το άρκρο 145 του 

Τπαλλθλικοφ Κϊδικα, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο Δεφτερο 

του Ν. 4057/ 14- 06- 2012 (ΦΕΚ 54/ 14- 03- 2012 τ. Αϋ). και β) δεν 

ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του Ν. 3528/ 

2007, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 12 του άρκρου 11 του Ν. 3848/ 

2010 



Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν υποβάλλονται ςε επικυρωμζνα αντίγραφα, προκειμζνου δε 

για τίτλουσ ςπουδϊν, οι οποίοι προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ 

τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π./ ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι 

το Ινςτιτοφτο Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε.), ι το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ 

Επαγγελματικϊν Ιςοτιμιϊν (.Α.Ε.Ι.). Συχόν ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα 

πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου 

Εξωτερικϊν, ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

Οι βεβαιϊςεισ ι τα υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι 

κατάςταςθ, άςκθςθ κακθκόντων, διδακτικοφ και κακοδθγθτικοφ ζργου, κακϊσ και 

τθ ςυμμετοχι ςε υπθρεςιακά ςυμβοφλια, πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και 

λιξθσ, κατά περίπτωςθ.  

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, δεν γίνονται δεκτά 

ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά. 

Η. Παρακαλοφνται:  

α) Οι Διευκυντζσ Αϋ/ κμιασ και Βϋ/ κμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Περιφερειακισ 

Διεφκυνςθσ Αϋ/ κμιασ και Βϋ/ κμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ να 

κοινοποιιςουν τθν παροφςα  προκιρυξθ ςτα ςχολεία τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, για 

να ενθμερωκοφν οι εκπαιδευτικοί και τα μζλθ του Ε.Ε.Π. που υπθρετοφν ςε αυτά.  

β)  Οι αναπλθρωτζσ προϊςτάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Τ. τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Αϋ/ 

κμιασ και Βϋ/ κμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ να ενθμερϊςουν για τθν 

παροφςα προκιρυξθ τουσ εκπαιδευτικοφσ και τα μζλθ του Ε.Ε.Π. που υπθρετοφν ςε 

αυτά.  

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ: 

 Τ.ΠΑΙ.Θ.- Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ 

 Διευκφνςεισ Αϋ/κμιασ και Βϋ/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ 

 ΚΕ.Δ.Δ.Τ. Δυτικισ Μακεδονίασ 

 Ενδιαφερόμενοι μζςω των Δ/νςεων και 

των ΚΕ.Δ.Δ.Τ. 

Θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Δρ ΒΑΙΛΙΚΘ ΒΟΝΣΑ 

 

 

 

  


