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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΘΔΜΑ : Πρόζκληζη για ηην εκδήλφζη ενδιαθέρονηος για ηην πλήρφζη δύο (2)
θέζεφν Αναπληρφηών Προχζηαμένφν ηφν ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Β΄ και Γ΄ Αθήνας.
Ο Περιθερειακός Γιεσθσνηής
Α/θμιας & Β/θμιας Δκπαίδεσζης Αηηικής
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.2817/2000 (ΦΔΚ 78/η.Α΄/14-3-2000)
«Δθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.
2. Σηα δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν. 2986/2002 (ΦΔΚ 24/A/13-2-2002
«Οξγάλσζε ….. θαη άιιεο δηαηάμεηο».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3194/2003 (ΦΔΚ 267/η.Α΄/20-11-2003) «Ρχζκηζε
εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 2 θαη 4 ηνπ Ν.3699/2008 (ΦΔΚ 199/η.Α΄/2-102008) «Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο»
5. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10, 11, 12, 14 θαη Ν. 3848/2010 (ΦΔΚ 71/ η.Α΄/19-52010) «Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ-θαζηέξσζε θαλφλσλ
αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 4327/2015 θαη 4473/2017.
6. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 (ΦΔΚ 54/η.Α΄/14-032012) «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ».
7. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 4186/2013 (ΦΔΚ 193/ η. Α΄/ 17-092013) «Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»,
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φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.
8. Σε κε αξηζκ. πξση. Φ.350.2/10/58898/Δ3/9-4-2015 (ΑΓΑ:Ω46Τ465ΦΘ3-905),
Τπνπξγηθή απφθαζε κε ζέκα: «Γηνξηζκφο Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζπληψλ
Δθπαίδεπζεο- Παχζε ησλ κέρξη ζήκεξα ππεξεηνχλησλ».
9. Σν κε αξηζκ. πξση. 146195/Γ3/05-09-2017 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Δηδηθήο
Αγσγήο ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. κε ζέκα: Αλαδηαηχπσζε ηνπ κε αξ. 131620/Γ3/02-08-2017
εγγξάθνπ κε ζέκα «Δπηινγή Αλαπιεξσηψλ Πξντζηακέλσλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ.»
10. Σελ αλάγθε πιήξσζεο δχν (2) ζέζεσλ Αλαπιεξσηψλ Πξντζηακέλσλ , κία (1) ζην
ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Β΄ Αζήλαο θαηφπηλ ηεο κε αξ. πξση. Φ.41.1/13687/18-9-2017 Απφθαζεο
απηνδίθαηεο απνδνρήο παξαίηεζεο θαη ιχζεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ηεο
Αλαπιεξψηξηαο Πξντζηακέλεο θαη κία (1) ζην ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Γ΄ Αζήλαο θαηφπηλ ηεο κε
αξ. πξση. Φ.32/8257/18-10-2017 Απφθαζεο απαιιαγήο απφ ηα θαζήθνληα
Αλαπιεξψηξηαο Πξντζηακέλεο θαηφπηλ αηηήζεψο ηεο.
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
Σην πλήρφζη με επιλογή και διεηή θηηεία ή μέτρι ηην ανάληυη ηης σπηρεζίας
νέφν ζηελετών δύο (2)

θέζεφν

Αναπληρφηών

Προχζηαμένφν, μία (1) για

ηο

ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Β΄ Αθήνας και μία (1) για ηο ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Γ΄ Αθήνας ηης Περιθερειακής
Γιεύθσνζης Πρφηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης Αηηικής.
Α. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ επηινγή ησλ Πξντζηακέλσλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. έρνπλ φζνη
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3848/2010 (Α΄
71), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 4327/2015 (Α΄ 50), ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ θαη φπσο απηφ
ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4473/2017 (Α΄ 78) θαη εηδηθφηεξα:
1)Δκπαιδεσηικοί Α/θμιας Δκπαίδεσζης ησλ θιάδσλ λεπηαγσγψλ θαη δαζθάισλ,
εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΠΓ 323/1993 θαη εθπαηδεπηηθνί
Β/θμιας Δκπαίδεσζης ησλ θιάδσλ ΠΔ02 Φηινιφγσλ, ΠΔ03 Μαζεκαηηθψλ θαη ΠΔ11
Φπζηθήο Αγσγήο, νη νπνίνη έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπνζέηεζεο ζε .Μ.Δ.Α.Δ. ή
ΚΔ.Γ.Γ.Τ.,

δεθαεηή (10) ζπλνιηθή δηδαθηηθή ππεξεζία ζηελ πξσηνβάζκηα ή

δεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε απφ ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ

ηξία (3) δηδαθηηθά έηε ζε

.Μ.Δ.Α.Δ. ή ΚΔ.Γ.ΓΤ.
2) Μέλη ηοσ Διδικού Δκπαιδεσηικού Προζφπικού (Δ.Δ.Π.) φισλ ησλ θιάδσλ, κε
δεθαεηή ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζε .Μ.Δ.Α.Δ. ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ.
Ωο εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ππνινγίδεηαη ε πξνυπεξεζία ηφζν ζηε δεκφζηα φζν θαη
ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ε πξνυπεξεζία ησλ ππνςεθίσλ σο πξνζσξηλψλ
αλαπιεξσηψλ

θαη σξνκηζζίσλ κε αλαγσγή ζην ππνρξεσηηθφ εβδνκαδηαίν σξάξην

δηδαζθαιίαο.
Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη εθπαηδεπηηθή ή δηδαθηηθή ππεξεζία ζε .Μ.Δ.Α.Δ. ή
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ΚΔ.Γ.Γ.Τ., ππνινγίδεηαη ε ππεξεζία ησλ ππνςεθίσλ ζε Κέληξα Γηάγλσζεο, Αμηνιφγεζεο
θαη Τπνζηήξημεο (Κ.Γ.Α.Τ.) ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ., ζε απηνηειείο .Μ.Δ.Α.Δ., ζε Σκήκαηα
Έληαμεο, ζε πξνγξάκκαηα παξάιιειεο ζηήξημεο, ζε πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη
ή ζηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο Δ.Α.Δ. πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ
4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3699/2008 (Α΄ 199).
3) Γεν επιλέγεηαι σπουήθιος σο πξντζηάκελνο ΚΔ.Γ.Γ.Τ., φπνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί
ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο ή ηεο νξηζηηθήο
παχζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 109 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θπξσηηθφο
Ν. 3528/2007, ΦΔΚ 26 Α΄) ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα δηνξηζκνχ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ηδίνπ Κψδηθα.
Γελ επηιέγεηαη ππνςήθηνο πνπ έρεη απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ ζχκθσλα κε
ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 3848/2010.
Γελ επηιέγεηαη ππνςήθηνο ηνπ νπνίνπ ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ αληηθεηκεληθψλ
θξηηεξίσλ πνπ πξνζθνκίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο είλαη πιαζηά ή αλαιεζή κε
ζθνπφ ηε παξαπιάλεζε ηεο ππεξεζίαο.
Σα αλσηέξσ θσιχκαηα επηινγήο δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηφζν θαηά ην ρξφλν
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο φζν θαη θαηά ην ρξφλν
ηνπνζέηεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν.
4) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί θαη κέιε Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ
Πξνζσπηθνχ πνπ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο θαη ππάγνληαη (έρνπλ νξγαληθή
ζέζε) ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Αηηηθήο.
Β . ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
Η απνηίκεζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ Αλαπιεξσηψλ Πξντζηακέλσλ
ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ζηηο πεξηπηψζεηο α) θαη β) ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.
3848/2010 (Α΄ 71) θαη ησλ παξαγξάθσλ 1,2, θαη 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3848/2010, φπσο
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4473/2017 (Α΄ 78), ζχκθσλα κε ην
ππ’ αξ. αξηζκ. πξση. 146195/Γ3/05-09-2017 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ
ΤΠ.Π.Δ.Θ. κε ζέκα Αλαδηαηχπσζε ηνπ κε αξ. 131620/Γ3/02-08-2017 εγγξάθνπ κε ζέκα
«Δπηινγή Αλαπιεξσηψλ Πξντζηακέλσλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ.»
Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο πξνθεξπρζείζεο ζέζεηο ζα γίλεη κεηά απφ πξφηαζε
ηνπ Π.Τ..Δ.Δ.Π. Αηηηθήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Ο νξηζκφο ησλ Αλαπιεξσηψλ Πξντζηακέλσλ ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Β΄ θαη Γ΄ Αζήλαο ζα
γίλεη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ΠΤΔΔΠ θαη απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή
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Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο.
Γ . ΠΡΟΘΔΜΙΔ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο θαζψο
θαη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα, απφ ηην 5η Γεκεμβρίοσ 2017, ημέρα Σρίηη έφς και ηην 11η
Γεκεμβρίοσ 2017, ημέρα Γεσηέρα και ώρα 15:00

(απνθιεηζηηθή πξνζεζκία), ζηελ

Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, Αλ.
Σζφρα Αξ. 15-17, Ακπειφθεπνη – Αζήλα,

γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία

θαηάξηηζεο πηλάθσλ επηινγήο.
Μεηά ηελ αλάξηεζε ησλ πηλάθσλ επηινγήο ζα δνζεί προθεζμία ηριών (3) ημερών για
ηην σποβολή ενζηάζεφν.
Με ηελ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιινληαη:
1.

Πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο

ππνςεθηφηεηαο.
2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.
3. Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ θαη κεηεθπαίδεπζεο.
4. Απνδεηθηηθφ γλψζεο μέλσλ γισζζψλ.
5. Πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ.
6. Αληίγξαθα άιισλ ζρεηηθψλ ηίηισλ πνπ ηπρφλ έρεη απνθηήζεη ν ππνςήθηνο.
7. Βεβαηψζεηο ή ππεξεζηαθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε
θαηάζηαζε, ζηελ θαζνδεγεηηθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε
ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα, ηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνπλ ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο, θαηά
πεξίπησζε.
8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη:
α) Ο ππνςήθηνο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα απφ ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θπξσηηθφο λ.
3528/2007, ΦΔΚ 26 Α΄).
β) Γελ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα δηνξηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ηδίνπ
Κψδηθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 4327/2015 θαζψο φηη
δελ έρεη απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
26 ηνπ Ν. 3848/2010.
9.. Η γλεζηφηεηα ησλ ππνβαιινκέλσλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ πξέπεη λα ζπλππνβιεζνχλ ζε απιά επαλάγλσζηα αληίγξαθα,
πξνθεηκέλνπ δε γηα ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα αλσηάηεο
εθπαίδεπζεο ηεο

αιινδαπήο, απηνί

πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ην
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Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π./ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Ιλζηηηνχην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Σ.Δ.) ή ην
πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Ιζνηηκηψλ (.Α.Δ.Ι.).
Σπρφλ μελφγισζζεο βεβαηψζεηο ή έγγξαθα πξέπεη λα έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζηεί απφ
ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή άιιν αξκφδην θαηά λφκν φξγαλν.
Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο, ελψ ηα θσιχκαηα επηινγήο ηεο παξ.
6 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 4327/2015 φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4473/2017, δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηφζν θαηά ηα ρξφλν ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ φζν θαη θαηά ην ρξφλν ηνπνζέηεζεο απφ ην αξκφδην
φξγαλν.
Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ ζα γίλεη δεθηή θακία
αίηεζε, νχηε ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά ή νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ αίηεζε –
εθδήισζε ελδηαθέξνληνο.
Παρακαλούνηαι:
α) νη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο λα θνηλνπνηήζνπλ ηελ παξνχζα πξνθήξπμε ζηα
ζρνιεία αξκνδηφηεηάο ηνπο, γηα λα ελεκεξσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηα κέιε Δ.Δ.Π. πνπ
ππεξεηνχλ ζε απηά.
β) νη Πξντζηάκελνη ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο λα ελεκεξψζνπλ γηα ηελ παξνχζα πξνθήξπμε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα κέιε Δ.Δ.Π. πνπ ππεξεηνχλ ζε απηά.

Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΣΣΙΚΗ
Σ..Τ.
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΟΝΣΟ

Κοινοποίηζη
1. ΤΠΠΔΘ. Γηεχζπλζε Δηδηθήο Αγσγήο
2. Γηεπζχλζεηο Α/ζκηαο & Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο
3. ρνιηθέο Μνλάδεο Αηηηθήο (κέζσ
Γηεπζχλζεσλ Δθπ/ζεο)
4. ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Αηηηθήο
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