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ΘΕΜΑ: «Πλήρωση κενούμενης θέσης Αναπληρωτή/τριας Προϊστάμενου/ης στο 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας». 

   

 
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δυτικής Ελλάδας 
 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-3-2000) 

«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κ.α. διατάξεις», όπως ισχύει 

σήμερα. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ. Α΄/30-09-2000) 

«Οργάνωση των περιφερειών της Π.Ε. και Δ.Ε., αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 

των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κ. α. διατάξεις», όπως 

αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 5, 6 και 7 του Κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 16, 

του Ν. 3467/2006. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 3699/2008 (Α΄, 199). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 6 και 7 του ν. 3848/2010 (Α΄, 71), όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015 (Α΄, 50) και 

συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 (Α΄, 78), αντίστοιχα.  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1, περ. α΄ και β΄ του ν. 3848/2010 (Α΄, 71), όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 παρ. 1, περ. α΄ και β΄ του ν. 4327/2015 (Α΄, 50). 

 

                
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

                

 

mailto:mail@dellad.pde.sch.gr
ΑΔΑ: ΩΓΔΑ4653ΠΣ-ΑΤ7



6. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1, 2, 3 του ν. 3848/2010 (Α΄, 71), όπως έχουν 

αντικατασταθεί με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015 (Α΄, 50) και το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 

4473/2017 (Α΄, 78). 

7. Την αριθμ.  πρωτ. Φ. 353/1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ. Β΄/2002) Υ.Α. 

«Καθήκοντα και Αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και των 

Προϊσταμένων Τμημάτων των Δ/νσεων αυτών», όπως έχει συμπληρωθεί σήμερα και 

ισχύει. 

8. Την αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 ΥΑ (ΑΔΑ:Ω46Υ465ΦΘ30905) με 

θέμα «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης – Παύση των μέχρι σήμερα 

υπηρετούντων». 

9. Την αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/65/117340/Ε3/21-07-2015 Γενική Διεύθυνση Διοίκησης 

Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ /Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: 744Ψ465ΦΘ3-

Μ9Ι) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, με την οποία η θητεία των Προϊσταμένων των 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. παρατάθηκε μέχρι την πλήρωση των σχετικών θέσεων, όπως αυτές θα 

προβλέπονται από νεώτερες υπουργικές αποφάσεις. 

10. Το με αριθμ. πρωτ. 146195/Δ3/05-09-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ – Γενική 

Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Διεύθυνση 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄. 

11. Την αριθμ. πρωτ. Φ.32.3/7585/28-07-2017 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 

ΠΕ και ΔΕ Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών/τριών όλων των τύπων 

Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας» 

(Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τους Α.Μ. εκπαιδευτικών, Πάτρα 31/07/2017) (ΑΔΑ: 

64Τ64653ΠΣ-Γ23), με την οποία ο κ. Κολτσίδας Παναγιώτης, κλ. ΠΕ70 (Δασκάλων) 

τοποθετήθηκε Διευθυντής στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού, και συνεπώς με το άρθρο 1 

παρ. 8 του ν. 4473/2017 (Α΄78) που αντικατέστησε το άρθρο 21 του ν. 3848/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4327/2015, από 1-8-2017, ο παραπάνω 

εκπαιδευτικός απαλλάσσεται αυτοδικαίως από τα καθήκοντα στελέχους εκπαίδευσης που 

ασκεί (αν. Προϊστάμενος ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αιτ/νίας). 

12. Την ανάγκη πλήρωσης της κενούμενης θέσης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Προκηρύσσουμε την πλήρωση μίας (1) θέσης Αναπληρωτή/τριας Προϊσταμένου/ης 

στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Δυτικής 

Ελλάδας με διετή θητεία, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των 

Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. οι οποίοι θα επιλεγούν με τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τη 
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διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 4327/2015 (Α΄, 50), όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 

4473/2017 (Α΄, 78). 

 

Β.  Προϋποθέσεις επιλογής 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: 

α) Οι 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, που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε ή Κ.Ε.Δ.Δ.Υ, δεκαετή (10) συνολική διδακτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση από την οποία τουλάχιστον τρία (3) διδακτικά έτη σε ΣΜΕΑΕ ή 

ΚΕΔΔΥ και  

β) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων με 

δεκαετή (10) συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., 

που υπηρετούν με οργανική θέση σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ 

και ΔΕ Δυτικής Ελλάδας. 

Σημείωση: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 

3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4327/2015 και το άρθρο 1 παρ. 

4 του ν. 4473/2015: 

- Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται 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 διατάξεις του παρόντος προβλέπεται διδακτική υπηρεσία λογίζεται: 1) η 

άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 2) 

οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου, 3) η διδακτική υπηρεσία σε σχολεία 

δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε δημόσια ΙΕΚ και σε σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΣΕΚ), 4) η διδακτική υπηρεσία σε ΑΕΙ εφόσον έχει ασκηθεί αυτόνομο διδακτικό έργο 

σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για χρονικό διάστημα κατά ελάχιστον έξι (6) μηνών, 

5) η υπηρεσία υπό την ιδιότητα του σχολικού συμβούλου, του υπευθύνου περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων στη διεύθυνση εκπαίδευσης, του 

υπεύθυνου Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ), Γραφείου Σχολικού 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ), Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑΣΥ), 

Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων 

Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ), Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (ΣΣΝ), Κέντρου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και του υπευθύνου σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες 
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λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική 

Επαγγελματική Κατάρτιση» ΕΠΕΑΕΚ. 

- Όπου στις 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 στις εκπαιδευτικές δομές ΕΑΕ που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του 

άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄199)».   

 

Γ. Κωλύματα επιλογής 

ι) Γενικά κωλύματα (άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3528/2007, «Ποινική καταδίκη, 

στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση). 

«1. Δεν διορίζονται υπάλληλοι: 

α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 

δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ 

υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή 

για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 

γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο 

χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 

δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 

καταστάσεις.» 

ιι) Ειδικά κωλύματα 

α) Του άρθρου 11 παρ. 6 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 17 παρ. 8 του ν. 4327/2015 (Α΄, 50). 

- Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει 

καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της 

οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 

3528/2007, Α΄ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 

1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. 

- Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός του οποίου τα 

πιστοποιητικά αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής 

είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας. 
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β) Του άρθρου 26 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 3848/2010 (Α΄71). 

- Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα 

καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 

3848/2010 (Α΄, 71). 

 

Δ. Κριτήρια επιλογής 

Ειδικότερα, τα κριτήρια επιλογής για τους Αναπληρωτές Προϊσταμένους Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. 

αποτιμώνται κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους: 

1) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: αποτιμάται με δέκα (10)  έως δώδεκα (12) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο, οι 

οποίες κατανέμονται ως εξής:  

α) Διδακτορικό δίπλωμα: 4 μονάδες και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2,5 

μονάδες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών λαμβάνει κατ΄ ανώτατο όριο 5 μονάδες. Διδακτορικό δίπλωμα ή 

μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν 

μοριοδοτείται. Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν 

μοριοδοτείται επιπροσθέτως.  

β) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης (μόνο για στελέχη της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης): 2 μονάδες 

γ) Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.: 1,5 μονάδες, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο 

προσόν για το διορισμό. 

δ) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών: 0,5 μονάδα, εφόσον 

δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό ή δεν αποτέλεσε προϋπόθεση για απόκτηση 

πτυχίου εξομοίωσης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για διορισμό και εφόσον δεν υφίσταται η 

μοριοδότηση της προηγούμενης περίπτωσης β΄.  

Σημείωση: Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης 

εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). 

ε) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης σε Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και Α.Ε.Ι. , εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για τον διορισμό: 

0,5 μονάδα. Αν ο υποψήφιος έχει περισσότερα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ετήσιας 

επιμόρφωσης μοριοδοτούνται αθροιστικά έως και δύο (2) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις με 

ανώτατο όριο τη μία (1) μονάδα. 

στ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1: 0,5 μονάδα. Οι 

εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 δεν μοριοδοτούνται.  
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ζ) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,8 μονάδες. 

η) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 

1 μονάδα.  

Σημείωση: Αν ο/η υποψήφιος/α κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης 

της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο η πιστοποιημένη γνώση στο ανώτερο 

επίπεδο. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το 

ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας. Η γνώση ξένης γλώσσας 

μοριοδοτείται με βάση τίτλους που ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες 

επιλογής του Α.Σ.Ε.Π. Δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας, αν αυτή αποτέλεσε 

ειδικό προσόν διορισμού. 

2) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: αποτιμάται με έως δεκατέσσερις (14) μονάδες κατ΄ ανώτατο 

όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 

α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 10 μονάδες κατά ανώτατο όριο.  

Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση τη διδακτική υπηρεσία, αποτιμώμενη με 1 

μονάδα για κάθε έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη 

διαδικασία επιλογής Διευθυντή Εκπαίδευσης (οπότε και Προϊσταμένου ΚΕΔΔΥ). Ειδικά, η 

διδακτική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι. άνω των έξι (6) μηνών, αποτιμάται συνολικά με κατ΄ ανώτατο 

όριο: 1 μονάδα, ενώ η διδακτική υπηρεσία υπό την ιδιότητα του σχολικού Συμβούλου, του 

υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων στη 

διεύθυνση εκπαίδευσης, του υπευθύνου Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 

(ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), 

Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.Σ.Υ.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών 

(Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ.), 

Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) 

και του υπεύθυνου σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» 

(Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) αποτιμάται με μία (1) μονάδα για κάθε έτος και συνολικά με κατ΄ ανώτατο 

όριο: δύο (2) μονάδες. 

β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 4 μονάδες κατά ανώτατο όριο για τους 

Διευθυντές Εκπαίδευσης (οπότε και Προϊσταμένους ΚΕΔΔΥ). Ειδικότερα: 

αα) Άσκηση καθηκόντων περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συμβούλου, 

διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαίδευσης, 

προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή αναπληρωτή προϊσταμένου ΚΕΔΔΥ, διευθυντή σχολικής 

μονάδας ή ΣΕΚ ή ΕΚ, Διευθυντή σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ), Διευθυντή σε 

δημόσια ΙΕΚ και διευθυντή σε σχολές επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ): 0,5 μονάδες για 
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κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιμάται με 3,5 

μονάδες κατά ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης (οπότε και για τους 

Προϊσταμένους ΚΕΔΔΥ).  

Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου σχολικής μονάδας, προϊσταμένου τμήματος 

εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, ΣΕΚ ή 

ΕΚ, υποδιευθυντή σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ) σε δημόσια ΙΕΚ και σε Σχολές 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), Υπευθύνου Τομέα ΣΕΚ ή ΕΚ: 0,40 μονάδες για κάθε 

έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιμάται με δύο (2) 

μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο. 

Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή 

πολιτιστικών θεμάτων στη διεύθυνση  εκπαίδευσης, υπευθύνου Κέντρου Συμβουλευτικής 

και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ), Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(ΓΡΑΣΕΠ), Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑΣΥ), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών 

Επιστημών (ΕΚΦΕ), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗΝΕΤ), 

Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (ΣΣΝ), Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και 

υπεύθυνοι σχολικών βιβλιοθηκών οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ): 0,25 

μονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου 

αποτιμάται με μία (1) μονάδα κατά ανώτατο όριο. 

Η άσκηση καθηκόντων σε περισσότερες από μία θέσεις από αυτές που 

περιγράφονται στα προηγούμενα τρία εδάφια μοριοδοτείται αθροιστικά με 3,5 

μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο. 

ββ) Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά 

συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών ως αιρετό μέλος :0,25 μονάδες για κάθε 

έτος και μέχρι 0,5 μονάδα κατά ανώτατο όριο. Παράλληλη συμμετοχή σε περισσότερα 

συμβούλια το ίδιο χρονικό διάστημα δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Σε περίπτωση 

παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις της προηγούμενης περίπτωσης αα 

δεν υπολογίζονται μονάδες από συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια ή σε 

συμβούλια επιλογής στελεχών. Για τη μοριοδότηση των αναπληρωματικών αιρετών 

μελών των συμβουλίων απαιτείται συμμετοχή τους σε πέντε (5) τουλάχιστον συνεδριάσεις 

ανά έτος. 

Σημείωση: Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων α΄ και  β΄ χρόνος διδακτικής 

υπηρεσίας των εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτικής εμπειρίας για το Ε.Ε.Π. ή καθοδηγητικής ή 

διοικητικής εμπειρίας βραχύτερης του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της 

αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν 

υπολογίζεται.  
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Ε. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, όπως παραπάνω αναφέρονται, 

πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

υποψηφιοτήτων.   

Τα κωλύματα επιλογής του άρθρου 11 παρ. 6 του ν. 3848/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 παρ. 8 του ν. 4327/2015 (Α΄, 50), δεν πρέπει να 

συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων όσο και 

κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. 

 

ΣΤ. Όργανο επιλογής και διαδικασία 

Η επιλογή των υποψηφίων για την θέση του/της Αναπληρωτή/τριας 

Προϊσταμένου/ης του ΚΕΔΔΥ Αιτ/νίας θα γίνει από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο 

(ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας), εντός των οριζομένων προθεσμιών, με αποτίμηση των  

παραπάνω κριτηρίων επιλογής (άρθρο 14 παρ. 3, περ. β΄, υποπερ. γγ΄ του ν. 3848/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015 και το άρθρο 1 παρ. 6 περ. στ) 

του ν. 4473/2015), ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ του κριτηρίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 

του άρθρου 12 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 παρ. 1, περ. γ΄ 

του ν. 4327/2015 (Α΄, 50), το οποίο αφορά στην συμβολή του/της υποψηφίου/ας στο 

εκπαιδευτικό έργο – προσωπικότητα – γενική συγκρότηση.  

 Το Συμβούλιο Επιλογής (ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας) καταρτίζει προσωρινό 

αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων για τη θέση Αναπληρωτή/τριας Προϊσταμένου/ης του 

ΚΕΔΔΥ Αιτ/νίας, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Δυτικής Ελλάδας, 

όπου περιλαμβάνεται το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από την αποτίμηση των 

κριτηρίων του άρθρου 12 παρ. 1, περ. α΄ και β΄ του ν. 3848/2010 (Α΄, 71), όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 παρ. 1, περ. α΄ και β΄ του ν. 4327/2015 (Α΄, 50) και του 

άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 3848/2010 (Α΄, 71), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 19 του 

ν. 4327/2015 (Α΄, 50) και το άρθρο 1 παρ. 6, περ. στ΄ του ν. 4473/2017 (Α΄, 78), με ειδική 

μνεία των υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής. 

 Ο καταρτιζόμενος προσωρινός αξιολογικός πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα 

υποβολής ένστασης κατά του προσωρινού αξιολογικού πίνακα στο ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής 

Ελλάδας εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτησή του.  

 Το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας) εξετάζει τις τυχόν 

ενστάσεις, αποφαίνεται αιτιολογημένα επ’ αυτών και ανασυντάσσει, κατά περίπτωση, τον 

τελικό αξιολογικό πίνακα Αναπληρωτή/τριας Προϊσταμένου/ης του ΚΕΔΔΥ Αιτ/νίας. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας, κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για τους 
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διευθυντές Εκπαίδευσης, προηγείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες 

μονάδες, κατά σειρά, στο κριτήριο: α) υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και 

διοικητικής εμπειρίας και β) επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και 

κατάρτισης. Ο τελικός αξιολογικός πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Δυτικής Ελλάδας. 

Το ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας προτείνει στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή 

Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας την τοποθέτηση του/της υποψηφίου/ας στην κενούμενη 

θέση Αναπληρωτή/τριας Προϊσταμένου/ης του ΚΕΔΔΥ Αιτ/νίας, με βάση της σειράς της 

εγγραφής του/της στον τελικό αξιολογικό πίνακα Αναπληρωτή/τριας Προϊστάμενου/ης του 

ΚΕΔΔΥ Αιτ/νίας.  

Ο Περιφερειακός Διευθυντής ΠΕ και ΔΕ Δυτικής Ελλάδας μετά την πρόταση του 

οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου εκδίδει την απόφαση τοποθέτησης Αναπληρωτή/τριας 

Προϊσταμένου/ης με διετή θητεία, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την πλήρωση των 

θέσεων των Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ με την έκδοση νεότερων υπουργικών 

αποφάσεων. 

 

Ζ. Προθεσμία και τρόπος υποβολής αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις Διευθύνσεις 

ΠΕ και ΔΕ ή στα ΚΕΔΔΥ της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Δυτικής Ελλάδας, όπου 

υπηρετούν οργανικά, από 29 Σεπτεμβρίου 2017 έως και 6 Οκτωβρίου 2017 

(αποκλειστική προθεσμία), αυτοπροσώπως ή με συστημένη αποστολή (θα ληφθεί 

υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης βάσει της σφραγίδας του Ταχυδρομείου αποστολής). 

H αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται υπόδειγμα) 

2. Βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας με πλήρη στοιχεία. 

3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την 

ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας). 

4. Απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των μοριοδοτούμενων κατά τα ανωτέρω 

τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων επιμόρφωσης. 

Επισημαίνουμε ότι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής 

θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο 

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

Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). 

Ξενόγλωσσα έγγραφα και τίτλοι σπουδών θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα από 

την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο. 
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5.   Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1566/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν 

τα γενικά κωλύματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 και το ειδικό κώλυμα 

του άρθρου 11 παρ. 6 του 3848/2010. 

 

Μετά τη λήξη της παραπάνω αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

δε θα γίνεται δεκτή καμία άλλη αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή 

οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση-εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Μετά το πέρας της προθεσμίας οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα ΚΕΔΔΥ της 

Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας θα πρέπει να διαβιβάσουν ΑΜΕΣΑ στην 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (Ακτή Δυμαίων 25Α, ΤΚ 26222, 

Πάτρας) τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων με ταχυμεταφορά, έως 11-10-

2017.  

 

                                                                       
                                                                             Ο  Περιφερειακός Διευθυντής 
                                                                   Π/θμιας & Δ/θμιας  Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας                                                                                          
 

                                                                  

                                                                            Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

- ΥΠΠΕΘ – Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄. 
- Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας 

(με την υποχρέωση ενημέρωσης του προσωπικού τους και της προώθησης της ανωτέρω 
προκήρυξης στις  σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να ενημερωθούν 
ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π.). 

- ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Γραφεία Σχολικών Συμβούλων, ΠΕΚ και 
ΚΠΕ αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Δυτικής Ελλάδας (με την 
υποχρέωση ενημέρωσης του προσωπικού τους). 

- Λοιπές Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

- Υπηρεσία Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης – Τμήμα Α΄ της Π.Δ.Ε. Δυτικής 
Ελλάδας. 

- ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας. 
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