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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Α΄
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Θεσ/νίκης με διετή θητεία.

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-5-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου
του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και
λοιπές διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ 3
υποπαράγραφος β του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/24-05-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων, ... και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 24, 29 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ
71/τ.Α΄/19-5-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων
αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
3. Την παρ. 4 του άρθρου 56 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/24-05-2011).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/2-10-2008) «Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 7 του Ν. 4024/2011 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Άρθρο
τρίτο παρ. 1 το Ν. 4057/2012 ΦΕΚ 54 τ. Α΄ 14-03-2012 «Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
6. Την ΥΑ Φ.353.1/23/85196/Δ1/14-07-2010 ΦΕΚ 1085 τ. Β΄ 16-07-2010.
7. Το με ΑΠ 147942/Γ6/23-11-2012 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘΠΑ με θέμα
«Παροχή Διευκρινήσεων».
8. Τη λήξη της θητείας του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Α΄ ΚΕΔΔΥ Θεσ/νίκης.
9. Την ανάγκη πλήρωσης της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου για την εύρυθμη λειτουργία του Α΄
ΚΕΔΔΥ Θεσ/νίκης.
10. Την Πράξη 1/11-03-2013 του ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.
Καλούμε
Τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και τα μέλη Ε.Ε.Π. οι οποίοι
υπάγονται οργανικά στην Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας (άρθρο 56 παρ. 4 του Ν.
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3966/2011) και πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής οι οποίες αναφέρονται παρακάτω, να
υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Α΄
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Θεσ/νίκης με διετή θητεία.
Σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 3 υποπαράγραφος β του Ν. 3966/2011:
«Ως Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται: α) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων
νηπιαγωγών και δασκάλων, εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του π.δ.
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 διδακτικά έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και β) μέλη του
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) όλων των κλάδων, με βαθμό Α΄ και δεκαετή συνολική
εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.».

1)
2)
3)

4)

5)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα συνοδεύονται από:
Βιογραφικό σημείωμα.
Υπόμνημα του υποψηφίου, το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και
προγραμματισμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του.
Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση, την
υπηρεσιακή κατάσταση και την καθοδηγητική-διοικητική εμπειρία των υποψηφίων, σύμφωνα με
τα κριτήρια της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3848/2010.
Υπηρεσιακή βεβαίωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στην οποία οι αρμόδιες κατά
περίπτωση υπηρεσίες (Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) θα βεβαιώνουν:
i) για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία τους στην Α/θμια
και Β/θμια Εκπ/ση, το συνολικό χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων και τη διδακτική τους
υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
ii) για τα μέλη Ε.Ε.Π. τη συνολική εκπαιδευτική τους υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι:
i) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα
οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού κώδικα (Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α')
και
ii) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ.1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στις υπηρεσίες στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι υπάγονται
οργανικά, το αργότερο έως και την Τρίτη 26-03-2013.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε θα γίνεται δεκτή καμία άλλη
αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση - εκδήλωση
ενδιαφέροντος για την θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Α΄ ΚΕΔΔΥ Θεσ/νίκης.
Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα συγκεντρώσουν όσες αιτήσεις έχουν κατατεθεί και θα τις
διαβιβάσουν μαζί με τα συνοδευτικά στοιχεία στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας. Αντίστοιχα τα
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. θα διαβιβάσουν στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας τις αιτήσεις και τα συνοδευτικά
στοιχεία των εκπαιδευτικών ή των μελών Ε.Ε.Π. αρμοδιότητάς τους. Οι αιτήσεις και τα συνημμένα σε
αυτές δικαιολογητικά πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας ως την Παρασκευή 29-03-2013.
Παρακαλούνται:
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1. οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας να
κοινοποιήσουν την παρούσα πρόσκληση άμεσα στα σχολεία αρμοδιότητάς τους, για να
ενημερωθούν ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε αυτά
2. οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους
εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε αυτά.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας

Γεώργιος Δ. Καρατάσιος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΥΠΑΙΘΠΑ, Δ/νση Ειδικής Αγωγής
2. Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας
3. Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας
4. ΚΕΔΔΥ Κεντρικής Μακεδονίας
5. Σχολικές Μονάδες (δια των Δ/νσεων)
6. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων
7. Κ.Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
8. Π.Ε.Κ. Κεντρικής Μακεδονίας
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