
 

 

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση θέσεως αναπληρωτή - τριας  Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ.»  

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78, τ.Α΄/14-3-2000) «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) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών 

θεμάτων και άλλες διατάξεις». 

3. 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». 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 24, 25 και 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». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 τ.Α΄/24-5-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των 

Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α΄/ 17-09-2013) « Αναδιάρθρωση της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 

7. Την από 31 Δεκεμβρίου 2011 ΦΕΚ, τ.Α΄/268/31-12-2011 με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής του 

Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 

διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των 

Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, 
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Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που 

αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου.  

8. Το υπ΄ αριθμ. 141618/Γ6/13-11-2012 με θέμα «Επιλογή με αναπλήρωση προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ» 

έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Θ.Π.Α. 

9. Το υπ΄ αριθμ. 147942/Γ6/23-11-2012 με θέμα «Παροχή Διευκρινίσεων» έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής 

Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Θ.Π.Α. 

10. Το υπ΄αριθμ. 193055/Δ1/16-12-2013 με θέμα «Παραιτήσεις εκπαιδευτικών από την Υπηρεσία για 

σοβαρούς οικογενειακούς λόγους – λόγους υγείας (άρθρο 4, παρ.2 Ν3687/2008)» έγγραφο της Διεύθυνσης 

Προσωπικού Π.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το οποίο γίνεται αποδεκτή η αίτηση 

παραίτησης της αν. Προϊσταμένης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ροδόπης Κωστοπούλου Δημητρούλας του Δημητρίου (Υ.Α. 

193055/Δ1/16-12-2013 ΦΕΚ 1488/τ Γ΄/20-12-2013). 

11. Την ύπαρξη κενής θέσης στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ροδόπης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 

Την πλήρωση με επιλογή και διετή θητεία μιας (1) θέσεως Αναπληρωτή –τριας  Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 

(άρθρο 12  ν.3699/2008  και παρ 15 άρθρο 16 ν.3848/2010). 

Η υπό πλήρωση θέση έχει ως εξής: 

1. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ροδόπης, με έδρα την Κομοτηνή 

  

Δικαίωμα συμμετοχής (άρθρο 56 περ3 β /Ν.3966/2011 και άρθρο 28 Ν. 4186/2013) έχουν:  

 

α) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, νηπιαγωγών, εκπαιδευτικοί του Π.Δ. 

323/1993 και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά 

αντικείμενα των κλάδων που κατείχαν τον βαθμό Α΄ την 27η Οκτωβρίου 2011 (ημερομηνία δημοσίευσης του 

Ν. 4024/2011), που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή τμήματα ένταξης, δεκαετή 

συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ασκήσει 

τουλάχιστον επί μία πενταετία διδακτικά καθήκοντα, από τα οποία τουλάχιστον τρία έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 

β) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων που κατείχαν τον βαθμό Α΄ 

την 27η Οκτωβρίου 2011 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4024/2011), τα οποία υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και δεκαετή 

συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 
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Ως εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται και 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. 

Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν με βάση το άθροισμα των αξιολογικών μονάδων που συγκεντρώνουν κατά την 

αποτίμηση των κριτηρίων του άρθρου 14 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-5-2010).  

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

υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.  

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής 

από 17 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2014, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης.  

 

Με την αίτηση θα πρέπει να συνυποβάλλονται:  

α) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.  

β) Αναλυτικό Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών.   

γ) Ακριβή αντίγραφα των επικαλούμενων προσόντων (παρ 7 Άρθρο 11 ν.3848/2010, άρθρο 56 περ3 β 

Ν.3966/2011 και άρθρο 28 Ν. 4186/2013). 

 

 

 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  

 

 

                                                                                                               ΣΑΒΒΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  

(Με την υποχρέωση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλα τα σχολεία του νομού τους) 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  

(Με την υποχρέωση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλα τα σχολεία του νομού τους) 

3. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  
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