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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ –
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Κομοτηνή 04-09-2019
Αρ. Πρωτ. : Φ.1.3/10528

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση κενής θέσης
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ82 Μηχανολόγων στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή»
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-9-1985, τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000, τ. Α΄), «Εκπαίδευση
ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002, τ. Α΄), «Οργάνωση των περιφερειακών
υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθ. 18 του Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/18-10-2017 «Διακίνηση και εμπορία
νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.»
5. Τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008, τ. Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με
αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/24-05-2011, τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο των
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωσης του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπές διατάξεις», όπως
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τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 46 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-05-2014), της
περ. β΄ της παρ. 2 του άρθ. 48 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/06-09-2016) και της παρ. 6 του άρθ. 70 του
Ν. 4485/04-08-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Β΄/04-08-2017) και ισχύει.
7. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5, της περίπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18, της παρ. 8 του
άρθρου 29 καθώς και του άρθρου 35 του Ν. 4547/12-06-2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018)
«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις.»
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ. Α΄/03-01-2003), «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των
υπηρεσιακών συμβουλίων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, αρμοδιότητες αυτών,
όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών, τακτικών και αναπληρωτών μελών των
συμβουλίων αυτών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Π.Δ 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ. Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων».
10.Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-02 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
1340/τ.Β΄/16-10-2002 τ. Β’) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των
Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων των Διδασκόντων»,
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
11.Την υπ’ αριθ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ:ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υπουργική Απόφαση με
θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
12. Την υπ’ αριθ. Φ. 351.1/3/100766/Ε3/19-06-2018 (ΦΕΚ 2316/τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση «Κατανομή
των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
(Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης».
13. Την υπ’ αριθ. Φ.351.1/5/102172Ε3/20-06-2018 (ΦΕΚ 2367/τ.Β΄/20-06-2018) Υπουργική Απόφαση
«Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Συντονιστών Εκπαιδευτικού
Έργου»
14. Το υπ’ αριθ. Φ.351.1/6/102627/Ε3/21-06-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Γνωστοποίηση ΦΕΚ».
15. Το υπ’ αριθ. Φ.351.1/1/6713/E3/16-01-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Κάλυψη κενών θέσεων
Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου».
16. Το γεγονός ότι δεν έχει πληρωθεί η κενή θέση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ82
Μηχανολόγων, του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Α.Μ.Θ., ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών των παραγράφων 1, 2,
3 και 8 του άρθρου 29 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018).

Καλούμε εκ νέου
τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ82 Μηχανολόγων, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και
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επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ82
Μηχανολόγων στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή, να υποβάλουν αίτηση (υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται) που θα
συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Πέμπτη 05-092019 έως και τη Δευτέρα 16-09-2019.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου επιλέγονται εκπαιδευτικοί των οικείων κλάδων με δωδεκαετή
(12ετή) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι
έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και οι οποίοι
διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση).
Εκπαιδευτικός στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για
πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικός
του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής
είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών
του καθηκόντων ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, δεν επιλέγεται ως στέλεχος
της εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω
συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της
εκπαίδευσης.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν
τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο
τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
Μηχανολόγων (ΠΕ82): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και 1ο και 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου,

ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Συντονιστές
Εκπαιδευτικού Έργου στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση.
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε
υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος περιλαμβάνει:
α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (επισυνάπτεται υπόδειγμα)
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β) Βιογραφικό σημείωμα
γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης
δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά
γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ)
στ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου
ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό -επιμορφωτικό έργο καθώς και στην
διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά
περίπτωση
η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη
διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) (επισυνάπτεται υπόδειγμα)
με την οποία βεβαιώνεται:
αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της
προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α'
26)
ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών
γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για
σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει
να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής ή
το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να
έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά
νόμο όργανο.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε γίνονται δεκτά συμπληρωματικά
δικαιολογητικά.
Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης
εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1)
έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά
τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο
τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.
Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για την συγκέντρωση των αιτήσεων τον έλεγχο της
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ακρίβειας των δηλουμένων στοιχείων, τη θεώρηση της αίτησης και της έκδοσης πιστοποιητικού
υπηρεσιακών μεταβολών. Αντίγραφο κάθε αίτησης παραμένει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης υποβολής και
η πρωτότυπη αίτηση, μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας, διαβιβάζονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης για την οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ο υποψήφιος. Οι αιτήσεις και οι φάκελοι
υποψηφιότητας διατηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθ' όλη τη διάρκεια της
θητείας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.
Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των διατάξεων, έτσι ώστε
να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.
Η επιλογή και τοποθέτηση του στελέχους της εκπαίδευσης γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας, η
οποία ξεκινά με την τοποθέτησή του και λήγει την 31η Ιουλίου 2021. Η επιλογή και η τοποθέτηση στην
κενούμενη θέση γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της
εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την
ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ
Συνημμένα:
- Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας
- Υπόδειγμα πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών
- Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
Πίνακας αποδεκτών:
-

-

-

ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ) (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του)
Email: enimerosi@asep.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Email: protocol@minedu.gov.gr, dppe@minedu.gov.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την
παρούσα σε εκπαιδευτικούς των περιοχών αρμοδιότητάς τους)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (για ενημέρωση των
εκπαιδευτικών των περιοχών αρμοδιότητάς τους)
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