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ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Αναπληρωτών  

Προϊσταμένων των  ΚΕΔΔΥ  Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας  »  

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α΄/14-3-2000) με θέμα: 
«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ. Α΄/20-11-2003) με θέμα: 
«Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου  12  παρ.2,4 και 8 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/2-10-2008) με 
θέμα: «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 16,  19, 20, 24,  και 29 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 
71/τ.Α΄/19-5-2010) με θέμα «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων 
αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» , όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 τ.Α΄/24-5-2011) με θέμα: « Θεσμικό 
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων… «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» 

5.  Τις διατάξεις του άρθρου 18  του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226, τ.Α΄/27-10-2011) με θέμα: « 
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο….δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015» 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 4 του Ν.4275/2014 (ΦΕΚ 149 τΑ΄/15-7-2014 ) « 
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών..-Επιλογή προϊσταμένων 
οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» 

7. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου τρίτου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54,τ.Α΄/14-03-2012) 
«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου» 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

 

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών 
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8. Την αριθμ.141618/Γ6/13-11-2012 εγκύκλιο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘΠΑ με 
θέμα «Επιλογή με αναπλήρωση προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ» 

9. Το αριθμ.147942/Γ6/23-11-2012 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘΠΑ με θέμα 
«Παροχή διευκρινίσεων» 

10.Tην λήξη της θητείας στις 10-12-2014 των αναπληρωτών Προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ 
Αιτωλ/νίας και Αχαΐας  

11.Την ανάγκη πλήρωσης των κενούμενων θέσεων  αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕΔΔΥ 
Αιτωλ/νίας και Αχαΐας  

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 

 

Α. Την πλήρωση με επιλογή και διετή θητεία ή μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών 
μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων δύο (2) θέσεων Αναπληρωτών 
Προϊσταμένων σε ΚΕΔΔΥ της Περιφερειακής Δ/νσης  Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας  

Β. Οι υπό πλήρωση θέσεις έχουν ως εξής: 

ΚΕΔΔΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ με έδρα το Μεσολόγγι 

ΚΕΔΔΥ ΑΧΑΪΑΣ με έδρα την Πάτρα 

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ως Προϊστάμενοι ΚΕΔΔΥ επιλέγονται (άρθρο 56 του Ν. 3966/2011): 

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 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, οι 
οποίοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4024/2011 δηλαδή την 27-10-2011, 
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 τον βαθμό στον οποίο κατατάχθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4024/2011 και 
οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ ή τμήματα ένταξης, δεκαετή 
συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν 
ασκήσει τουλάχιστον επί μία πενταετία διδακτικά καθήκοντα, από τα οποία τρία (3) 
τουλάχιστον σε ΣΜΕΑΕ  

ή  

Β) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) όλων των κλάδων οι οποίοι κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4024/2011 δηλαδή την 27-10-2011, πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις επιλογής σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιοδήποτε 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 τον βαθμό στον οποίο 
κατατάχθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4024/2011 και οι οποίοι  υπηρετούν  
(έχουν οργανική θέση) σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτ. 
Ελλάδας και δεκαετή συνολικά εκπαιδευτική υπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ. 

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 
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ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ, 
υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης 
(ΚΔΑΥ) ή ΚΕΔΔΥ, σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ, 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. 

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος : 

α) 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 τροποποιήθηκε με το άρθρο Δεύτερο του Ν.4057/14-6-
2012 (ΦΕΚ 54,τ.Α΄/14-3-2012) ή 

β) για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου 
Κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 11 του Ν.3848/2010. 

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο 
λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο 
τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. 

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μετά από πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ Δυτ. Ελλάδας, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 15 εδαφ. β΄ του Ν. 
3848/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10,11, 12 ,13 , 14, 16,19, 20, 24 και 29 
του ίδιου Ν. 3848/2010, με εξαίρεση το κριτήριο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 12, που αφορά στην αξιολόγηση  του υποψηφίου (άρθρο 29 παρ. 3 περ. γ΄ του Ν. 
3848/2010). 

Ο ορισμός των Αναπληρωτών Προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ  θα γίνει μετά από πρόταση του 
οικείου ΠΥΣΕΕΠ και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας. 

 

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση  για την κάλυψη των 
παραπάνω θέσεων από 20  έως και 25 Νοεμβρίου  2014 (αποκλειστική προθεσμία) και να την 
καταθέσουν στη Δ/νση Εκπαίδευσης ή στο ΚΕΔΔΥ που ανήκουν οργανικά.  

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:  
 

α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται στην προκήρυξη), 
β) Βιογραφικό σημείωμα 
γ) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (επισυνάπτεται στην προκήρυξη) 
δ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
(δεν συμπεριλαμβάνονται οι τίτλοι σπουδών οι οποίοι ήταν προαπαιτούμενοι για τον διορισμό) 

ε)Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 για τα κωλύματα υποψηφιότητας, συμμετοχής και 
τοποθέτησης (επισυνάπτεται στην προκήρυξη) 
 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών πρέπει να υποβληθούν σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, προκειμένου δε 
για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 
αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο 
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Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών 
(Σ.Α.Ε.Ι.)  

 
Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα θα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί  από 

την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο.  
 
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.  

 
 Οι  Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και τα ΚΕΔΔΥ της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτ. 

Ελλάδας με την παραλαβή των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών, ελέγχουν την 
ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, και εκδίδουν πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών 
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Μετά το πέρας της προθεσμίας θα πρέπει να 
διαβιβάσουν εντός πέντε (5) ημερών  στην υπηρεσία μας τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των 
υποψηφίων , προκειμένου να διαβιβαστούν στο ΠΥΣΕΕΠ Δυτ. Ελλάδας. 

 
        Παρακαλούνται οι Διευθυντές, οι Προϊστάμενοι και οι Υπεύθυνοι των Υπηρεσιών, στις οποίες 
κοινοποιείται η παρούσα προκήρυξη να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ 
αρμοδιότητάς τους. 
                                                                                                                      
                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 Συνημμένα: 

1. Αίτηση 

2. Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών 

3. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

1. Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Αιτ/νίας, Αχαΐας & Ηλείας  

2. ΚΕΔΔΥ  Αιτ/νίας, Αχαΐας & Ηλείας  

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Π.Ε. & Δ.Ε. 
 Δυτικής Ελλάδας 

 
 
 

                     Παναγιωτόπουλος Γεώργιος 

 

ΑΔΑ: ΒΖΕ29-4ΩΒ



3. ΚΠΕ Ακράτας- Κλειτορίας, Θέρμου- Μεσολογγίου και Σκιλλούντος (Κρεστένων)  

4. ΠΕΚ  Πατρών 

5. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων 

6. Σχολικές Μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. (μέσω των Δ/νσεων  ΠΕ & ΔΕ  Αιτ/νίας, Αχαΐας & Ηλείας) 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ , Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Τμ.Β΄ 

 

                     
.    

          
 

ΑΔΑ: ΒΖΕ29-4ΩΒ


		2014-11-18T14:16:21+0200
	Athens




