
 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ υποψθφίων για τθν επιλογι υντονιςτϊν 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτο Περιφερειακό Κζντρο Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ (ΠΕ.Κ.Ε..) Ανατολικισ 

Μακεδονίασ - Θράκθσ, με ζδρα τθν Κομοτθνι»  

Ο Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Ανατολικισ 

Μακεδονίασ - Θράκθσ 

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-9-1985, τ. Αϋ), «Δομι και λειτουργία τθσ Ρρωτοβάκμιασ 

και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 14 παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000, τ. Αϋ), «Εκπαίδευςθ 

ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ  ιςχφει. 

3. Τισ διατάξεισ του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002, τ. Αϋ), «Οργάνωςθ των περιφερειακϊν 

υπθρεςιϊν τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου 

και των εκπαιδευτικϊν, επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει. 

4. Τισ διατάξεισ του άρκ. 18 του Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ 156/τ.Αϋ/18-10-2017 «Διακίνθςθ και εμπορία 

νωπϊν και ευαλλοίωτων αγροτικϊν προϊόντων και άλλεσ διατάξεισ.» 

5. Τισ διατάξεισ του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008, τ. Αϋ) «Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ ατόμων με 

αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ», όπωσ ιςχφει. 

6. Τισ διατάξεισ του άρκρου 56 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/24-05-2011, τ. Αϋ) «Θεςμικό πλαίςιο των 

Ρρότυπων Ρειραματικϊν Σχολείων, Κδρυςθ Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ, Οργάνωςθσ του 
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Ινςτιτοφτου Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν και Εκδόςεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ 

τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκ. 46 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Αϋ/15-05-2014), τθσ 

περ. βϋ τθσ παρ. 2 του άρκ. 48 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Αϋ/06-09-2016) και τθσ παρ. 6 του άρκ. 70 του 

Ν. 4485/04-08-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Βϋ/04-08-2017) και ιςχφει. 

7. Τισ διατάξεισ των παρ. 1 και 3 του άρκρου 5, τθσ περίπτ. ηϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 18, κακϊσ και του 

άρκρου 35 του Ν. 4547/12-06-2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-06-2018) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ 

τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ.» 

8. Τισ διατάξεισ  του Ρ.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ. Αϋ/03-01-2003), «Σφνκεςθ, ςυγκρότθςθ και λειτουργία των 

υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ και Ειδικισ Αγωγισ, αρμοδιότθτεσ αυτϊν, 

όροι, προχποκζςεισ και διαδικαςία εκλογισ των αιρετϊν, τακτικϊν και αναπλθρωτϊν μελϊν των 

ςυμβουλίων αυτϊν»  όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

9. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ. Αϋ/23-02-2018) «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ραιδείασ, 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων». 

10. Τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-02 Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 

1340/τ.Βϋ/16-10-2002 τ. Β’) «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των 

Ρροϊςταμζνων των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

Διευκυντϊν  και Υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων των Διδαςκόντων», 

όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει. 

11. Τθν υπ’ αρικ. Φ.350.2/1/32958 /Ε3/27-02-2018  (ΑΔΑ: 6Ρ414653ΡΣ-7ΕΝ) Υπουργικι Απόφαςθ 

«Τοποκζτθςθ Ρεριφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ Τοποκζτθςθ Ρεριφερειακϊν Διευκυντϊν 

Εκπαίδευςθσ». 

12. Τθν υπ’ αρικ. Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ: ΑΔΑ:6Σ714653ΡΣ-ΕΨ0) Υπουργικι Απόφαςθ 

«Τοποκζτθςθ Διευκυντϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

13. Τθν υπ’ αρικ. Φ. 351.1/3/100766/Ε3/19-06-2018  (ΦΕΚ 2316/τ.Βϋ) Υπουργικι Απόφαςθ «Κατανομι 

των κζςεων Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτα Ρεριφερειακά Κζντρα Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ 

(Ρ.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάκεςθ επιςτθμονικισ ευκφνθσ». 

14. Τθν υπ’ αρικ. Φ.351.1/5/102172Ε3/20-06-2018 (ΦΕΚ 2367/τ.Βϋ/20-06-2018) Υπουργικι Απόφαςθ 

«φκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ 

Ζργου» 

15. Τθν υπ’ αρικ. Φ.30/5735Α/15-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΦ0Σ4653ΡΣ-ΓΜ) «Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ» του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αν. Μακεδονίασ – 

Θράκθσ. 

16. Το υπ’ αρικ. Φ.351.1/6/102627/Ε3/21-06-2018 ζγγραφο του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. «Γνωςτοποίθςθ ΦΕΚ». 

 

Κ α λ ο φ μ ε  
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τουσ εκπαιδευτικοφσ των οικείων κλάδων, οι οποίοι ζχουν τα νόμιμα προςόντα και επικυμοφν να 

ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ  των Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτο Ρεριφερειακό Κζντρο 

Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ (Ρ.Ε.Κ.Ε.Σ.) Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ, με ζδρα τθν Κομοτθνι, να 

υποβάλουν αίτθςθ (υπόδειγμα τθσ οποίασ επιςυνάπτεται) που κα ςυνοδεφεται από τα αναγκαία 

δικαιολογθτικά, εντόσ προκεςμίασ που ορίηεται από τθν Παραςκευι 22-6-2018 ζωσ και τθν Δευτζρα 2-7-

2018. 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ – ΚΩΛΤΜΑΣΑ  

Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου επιλζγονται εκπαιδευτικοί των οικείων κλάδων με δωδεκαετι 

(12ετι) τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτθν πρωτοβάκμια ι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, οι οποίοι 

ζχουν αςκιςει διδακτικά κακικοντα ςε ςχολικζσ μονάδεσ για δζκα (10) τουλάχιςτον ζτθ και οι οποίοι 

διακζτουν γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ επιπζδου τουλάχιςτον Β2 (καλι γνϊςθ), θ οποία τεκμαίρεται για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ των κλάδων για τουσ οποίουσ θ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ αποτελεί προςόν διοριςμοφ. 

Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου για τθν Αειφορία επιλζγονται εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων, ενϊ 

Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Ειδικισ Αγωγισ και Ενταξιακισ Εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικοί όλων των 

κλάδων με εξειδίκευςθ ςτθν Ε.Α.Ε. ι ςτθ ςχολικι ψυχολογία ι μζλθ του Ε.Ε.Ρ. με πιςτοποιθμζνθ 

παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια. Συντονιςτζσ Μειονοτικοφ Ρρογράμματοσ Μειονοτικϊν Σχολείων 

Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ επιλζγονται εκπαιδευτικοί τθσ πρωτοβάκμιασ ι 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα, με δωδεκαετι τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία, οι οποίοι 

ζχουν αςκιςει διδακτικά κακικοντα για δζκα (10) τουλάχιςτον ζτθ ςτο μειονοτικό πρόγραμμα των 

μειονοτικϊν ςχολείων τθσ αντίςτοιχθσ βακμίδασ. Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Μουςουλμανικισ 

Θρθςκείασ επιλζγεται εκπαιδευτικόσ με δωδεκαετι τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία, ο οποίοσ ζχει 

αςκιςει διδακτικά κακικοντα επί δζκα (10) τουλάχιςτον ζτθ ςτα μουςουλμανικά ιεροςπουδαςτιρια ςε 

μάκθμα μουςουλμανικισ κρθςκευτικισ ειδίκευςθσ. Αν δεν υπάρχουν υποψιφιοι που πλθροφν τισ 

ανωτζρω προχποκζςεισ για τισ κζςεισ Συντονιςτι Μειονοτικοφ Ρρογράμματοσ Μειονοτικϊν Σχολείων 

Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι τθ κζςθ Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

Μουςουλμανικισ Θρθςκείασ, υποψιφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο 

υπθρεςίασ και άςκθςθσ διδακτικϊν κακθκόντων ι χωρίσ τθ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ.  

Εκπαιδευτικόσ ςτον οποίον, μετά τθν εξάντλθςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ ζχει επιβλθκεί για 

πεικαρχικό παράπτωμα θ ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 109 του 

Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007, Αϋ 26), δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ. Εκπαιδευτικόσ 

του οποίου τα πιςτοποιθτικά των τυπικϊν προςόντων που προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ 

είναι πλαςτά ι υποβάλλει ςτθ διαδικαςία αυτι αναλθκείσ δθλϊςεισ, κακϊσ και εκπαιδευτικόσ που ζχει 

απαλλαγεί από τα κακικοντά του για ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ των υπθρεςιακϊν 

του κακθκόντων ι ζχει βακμολογθκεί ωσ ανεπαρκζσ ι ακατάλλθλο ςτζλεχοσ, δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ 

τθσ εκπαίδευςθσ. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω 
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ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 

υποψθφιοτιτων, δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ ςτελζχουσ τθσ 

εκπαίδευςθσ.  Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ δεν πρζπει να ςυντρζχουν 

τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο 

τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο. 

Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ των Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για 

τισ κζςεισ ενόσ μόνο κλάδου Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου των Ρεριφερειακϊν Κζντρων 

Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ (ΡΕ.Κ.Ε.Σ.) μίασ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 

 

ΠΡΟΚΤΡΗΟΜΕΝΕ ΘΕΕΙ 

α) Νθπιαγωγϊν (ΡΕ 60): τζςςερισ (4) κζςεισ, 

β) Δαςκάλων (ΡΕ 70):δζκα (10) κζςεισ, 

γ) Θεολόγων (ΡΕ 01): μία (1) κζςθ, 

δ) Φιλολόγων (ΡΕ 02): τρεισ (3) κζςεισ, 

ε) Μακθματικϊν (ΡΕ 03) δφο (2 ) κζςεισ , 

ςτ) Φυςικϊν Επιςτθμϊν (ΡΕ 04):δφο (2) κζςεισ 

η) Γαλλικισ (ΡΕ05):μία (1) κζςθ, 

θ) Αγγλικισ (ΡΕ06): μία (1) κζςθ, 

κ) Γερμανικισ (ΡΕ07): μία (1) κζςθ, 

ι) Καλλιτεχνικϊν (ΡΕ08): μία (1) κζςθ, 

ια) Φυςικισ Αγωγισ (ΡΕ11): μία (1) κζςθ, 

ιβ) Μουςικισ (ΡΕ79):μία (1) κζςθ, 

ιγ) Οικονομίασ (ΡΕ80):μία (1) κζςθ, 

ιδ) Μθχανολόγων (ΡΕ82): μία (1) κζςθ, με επιςτθμονικι ευκφνθ και 1ο και 2ο Ρ.Ε.Κ.Ε.Σ. Βορείου 

Αιγαίου, 

ιε) Ρλθροφορικισ (ΡΕ86): μία (1) κζςθ, 

ιςτ) Ειδικισ Αγωγισ και Ενταξιακισ Εκπαίδευςθσ: μία (1) κζςθ, 

ιη) Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία: μία (1) κζςθ, 

ιθ) Μειονοτικοφ Ρρογράμματοσ Μειονοτικϊν Σχολείων Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θράκθσ (ΡΕ73): 

δφο (2) κζςεισ, 

ικ) Μειονοτικοφ Ρρογράμματοσ Μειονοτικϊν Σχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θράκθσ: μία (1) 

κζςθ και 

κ) Μουςουλμανικισ Θρθςκείασ: μία (1) κζςθ. 
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ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι τουσ ωσ Συντονιςτζσ 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όπου ζχουν 

οργανικι κζςθ. Οι ΕΕΡ, αν υπθρετοφν ςε ΣΜΕΑΕ, υποβάλλουν τθν αίτθςθ ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ 

που ανικουν οργανικά. Οι εκπαιδευτικοί και οι Ε.Ε.Ρ. που ζχουν οργανικι ςε ΚΕΣΥ (πρϊθν ΚΕΔΔΥ) 

υποβάλουν τθν αίτθςθ ςτο οικείο ΚΕΣΥ, το οποίο, ςτθ ςυνζχεια, διαβιβάηει τισ αιτιςεισ ςτισ Ρεριφερειακζσ 

Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ για τισ οποίεσ ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον οι υποψιφιοι. Με τθν αίτθςθ 

υποψθφιότθτασ δθλϊνεται θ Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ για τισ κζςεισ τθσ οποίασ ο 

υποψιφιοσ εκδθλϊνει ενδιαφζρον για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ, κακϊσ και ο κλάδοσ των 

κζςεων Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου για τισ οποίεσ κζτει υποψθφιότθτα. 

Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, ομαδοποιθμζνα ςε 

υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, ο οποίοσ περιλαμβάνει: 

α) Ρλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. 

β) Βιογραφικό ςθμείωμα. 

γ) Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ, 

δ) Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν, 

ε) Ριςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) ι αποδεικτικά 

γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Η/Υ). 

ςτ) Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου. 

η) Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό -επιμορφωτικό ζργο κακϊσ και ςτθν 

διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά 

περίπτωςθ. 

θ) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ 

διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του Συμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςισ του.  

κ) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α' 75) με τθν οποία βεβαιϊνεται: 

αα) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ 

προςωρινισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007 Α' 

26), 

ββ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν, 

γγ) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ για 

ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ των υπθρεςιακϊν του κακθκόντων. 

Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, πρζπει 

να είναι αναγνωριςμζνοι από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 

Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.)/Διαπανεπιςτθμιακό Κζντρο Αναγνϊριςθσ Τίτλων Σπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ ι 
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το Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε.). Τυχόν ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει να 

ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά 

νόμο όργανο. 

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά 

δικαιολογθτικά. 

Δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ ενόσ (1) 

ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων. 

Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το 

χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ 

από το αρμόδιο όργανο. 

Οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ και τα ΚΕΣΥ είναι αρμόδια για τθν ςυγκζντρωςθ των αιτιςεων, τον ζλεγχο 

τθσ ακρίβειασ των δθλουμζνων ςτοιχείων, τθ κεϊρθςθ τθσ αίτθςθσ και τθσ ζκδοςθσ πιςτοποιθτικοφ 

υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. Αντίγραφο κάκε αίτθςθσ παραμζνει ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ ι ςτο ΚΕΣΥ 

υποβολισ και θ πρωτότυπθ αίτθςθ, μαηί με το φάκελο υποψθφιότθτασ, διαβιβάηονται ςτθν Ρεριφερειακι 

Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ για τθν οποία ζχει εκδθλϊςει ενδιαφζρον ο υποψιφιοσ. Οι αιτιςεισ και οι 

φάκελοι υποψθφιότθτασ διατθροφνται ςτισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ κακ' όλθ τθ διάρκεια 

τθσ κθτείασ των Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου.  

Επιςθμαίνουμε τθν ανάγκθ προςεκτικισ μελζτθσ και απαρζγκλιτθσ τιρθςθσ των διατάξεων, ζτςι ϊςτε 

να αποφευχκοφν τυχόν προβλιματα ςτθ διαδικαςία επιλογισ. 

Η επιλογι και τοποκζτθςθ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ γίνεται για τριετι κθτεία, θ οποία ξεκινά με 

τθν τοποκζτθςι τουσ και λιγει τθν 31θ Ιουλίου του τρίτου ζτουσ που ακολουκεί τθν επιλογι τουσ. Η 

επιλογι και θ τοποκζτθςθ ςτισ κενοφμενεσ κζςεισ γίνεται για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ αυτισ. Πςοι 

τοποκετοφνται ςε κζςεισ ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ εξακολουκοφν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ και μετά 

τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ, μζχρι τθν ανάλθψθ τθσ υπθρεςίασ των νζων ςτελεχϊν. 

Επιςυνάπτεται ζντυπο αίτθςθσ. 

 
 Ο   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 
 
 
 

     ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΕΡΑΜΑΡΗ 
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Πίνακασ αποδεκτϊν: 
 

- Ανϊτερο υμβοφλιο Επιλογισ Προςωπικοφ (ΑΕΠ) (για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του) 
Email: helpdesk@asep.gr, enimerosi@asep.gr  

- ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  
Α/ΘΜΙΑ  &  Β/ΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΡΗΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 
Α/ΘΜΙΑΣ  &  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Δ 
Email: dppe@minedu.gov.gr 

- ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 
- ΚΕΤ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 
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