
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Αναπληρωτών 

Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Θεσσαλίας (Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας & Τρικάλων) » 

 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των παρ. 2β, 2γ & 6 του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-

09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου10 παρ. 7 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/ τ.Α΄/27-10-2011) όπως 

αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 παρ. 1 το Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-03-

2012) «Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-05-2010) 

«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και 

αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 17 του ν.4327/15 (Α΄50), σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στην παρ.6 

του ιδίου άρθρου όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 1 του ν.4473/2017 

(Α΄78). 

4. Τις διατάξεις των παρ. 2, 4 & 8 του άρθρου 12 και της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 

3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/2-10-2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με 

αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

 ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

---- 

Ταχ. Δ/νση:         Μανδηλαρά 23 

Τ.Κ. - Πόλη:          412 22  Λάρισα 

  Ιστοσελίδα:         http://thess.pde.sch.gr 

Πληροφορίες:   Σαμαρίνα Δώρα –Βαλιάζη Μαρία 

Τηλέφωνο:          2410-539216 

Fax:   2410-538611 

e-mail:  mail@thess.pde.sch.gr 

Λάρισα, 01-09-2017 

Αρ. Πρωτ.: 8920  

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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5. 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». 

6. 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, Οργάνωσης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 

7. Την υπ΄αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 Υ.Α με την οποία διορίστηκαν οι 

Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης 

8. Την Υ.Α. Φ.361.22/65/117340/Ε3/21-07-2015 (ΑΔΑ:744Ψ465ΦΘ3-Μ9Ι). 

9. Το υπ’ αρ. 143824/Γ6/14-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του Υπ. 

Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. 

10. Το υπ’ αρ. 141618/Γ6/13-11-2012 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα την επιλογή με 

αναπλήρωση προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 

11. Το υπ’ αρ. 147942/Γ6/23-11-2012 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα «Παροχή 

Διευκρινίσεων». 

12. Το υπ’ αρ. Φ.361.22/92318/Δ1/10-07-2013 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού ΠΕ του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης». 

13. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων των Αναπληρωτών Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 

Θεσσαλίας της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας. 

ΚΑΛΟΥΜΕ 

τους ενδιαφερόμενους που υπάγονται οργανικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Θεσσαλίας, έχουν τα νόμιμα προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής (σύμφωνα με 

τα ανωτέρω), να δηλώσουν το ενδιαφέρον για την πλήρωση των θέσεων Αναπληρωτών 

Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας με διετή θητεία. 

 

Ο ορισμός των Αναπληρωτών Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. θα γίνει έπειτα από πρόταση του 

Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) 

και απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας. 

 

Α. Ως Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται: 

α) 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 
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Μαθηματικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ασκήσει, τουλάχιστον επί μία πενταετία, διδακτικά 

καθήκοντα, από τα οποία τουλάχιστον τρία διδακτικά έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και  

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

συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.. 

 

Β. Κριτήρια επιλογής των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αποτελούν:  

α) Η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από: αα) την 

επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 

φακέλου του υποψήφιου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία και ββ) την 

υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τα 

στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου. 

β) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου όπως αξιολογείται κατά την 

προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής. 

 

Για την εκπαιδευτική προϋπηρεσία υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και 

στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών 

αναπληρωτών και ωρομίσθιων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο 

διδασκαλίας. 

Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σε 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και 

Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τμήματα Ένταξης, σε 

προγράμματα παράλληλης στήριξης, σε προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι ή στις 

εκπαιδευτικές δομές Ε.Α.Ε. που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του 

άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) καθώς επίσης και η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία 

του Ε.Ε.Π. η οποία εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008. 

 

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος: 

α. στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του 

προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι 

τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο Δεύτερο του Ν. 4057/14-06-2012 (ΦΕΚ 54/ 14- 03- 2012 τ. Α΄) ή 
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β. για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 

3528/2007, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 11 του Ν. 3848/2010.  

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

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

 

Γ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για τις υπό πλήρωση θέσεις, καθώς 

και όλα τα σχετικά έγγραφα από 04-09-2017 μέχρι και 15-09-2017 στις Δ/νσεις Εκπ/σης ή τα 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ., στα οποία υπάγονται οργανικά. 

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από : 

1. Βιογραφικό σημείωμα 

2. Υπόμνημα του υποψηφίου, το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και 

προγραμματισμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του 

3. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επιστημονική- παιδαγωγική συγκρότηση, 

την υπηρεσιακή κατάσταση και την καθοδηγητική-διοικητική εμπειρία των 

υποψηφίων, σύμφωνα με τα κριτήρια της περ. α΄της παρ.1 του άρθρου 12 του 

Ν.3848/2010. 

4. Υπηρεσιακή βεβαίωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στην οποία οι 

αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες (Δ/νση Εκπαίδευσης ή ΚΕΔΔΥ) θα βεβαιώνουν: 

I) για τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς, τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία τους 

στην Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση, το συνολικό χρόνο άσκησης καθηκόντων και τη 

διδακτική τους υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 

II) για τα μέλη Ε.Ε.Π. τη συνολική εκπαιδευτική τους υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 

Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.  

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι: α) στον υποψήφιο 

δεν έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου 

αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη 

διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο Δεύτερο του Ν. 4057/14-06-2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α’/14-03-

2012) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 

3528/2007, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 11 του Ν. 3848/2010. 

 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα, προκειμένου δε για τίτλους 

της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης 
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Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα θα 

πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 

Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο. 

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

 

Μετά το πέρας της προθεσμίας οι Δ/ντες Εκπ/σης και οι Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. θα 

πρέπει να διαβιβάσουν άμεσα έως την Τετάρτη 20-09-2017 στην Περιφερειακή Δ/νση 

Εκπ/σης Θεσσαλίας τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, προκειμένου να 

διαβιβαστούν στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Θεσσαλίας και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κάλυψης 

των ανωτέρω θέσεων. 

 

Παρακαλούνται: 

1. Οι Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας να κοινοποιήσουν την 

παρούσα πρόσκληση άμεσα στα σχολεία αρμοδιότητάς τους, για να ενημερωθούν 

ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε αυτά 

2. Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Θεσσαλίας να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους 

εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε αυτά. 

3. Οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και τα ΚΕΔΔΥ της ΠΔΕ Θεσσαλίας, με την 

παραλαβή των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών, να ελέγχουν την 

ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων και να εκδώσουν πιστοποιητικό υπηρεσιακών 

μεταβολών  

 

 

        Σύμφωνα με την παράγραφο 11Β του άρθρου 1 του ν.4473/2017 (Α΄78) «η θητεία 

των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του νόμου στελεχών εκπαίδευσης, εκτός των 

σχολικών συμβούλων, λήγει, κατά περίπτωση, με την παρέλευση της διετούς θητείας 

για την οποία ορίστηκαν. Μετά την παρέλευση της ως άνω θητείας εξακολουθούν να 

ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή και τοποθέτηση των νέων στελεχών» 

 Οι υπηρετούντες αναπληρωτές προϊστάμένοι των ΚΕΔΔΥ Θεσσαλίας: 

• Τσιμπλίδου Ελισσάβετ του Λεωνίδα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων με 

οργανική θέση στο 1
ο
 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου , Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Λάρισας 
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• Λουάρη Μαρίνα του Αλέξιου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων με οργανική 

θέση στο  16
ο
 Δ.Σ. Βόλου (Τμήμα Ένταξης) Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Μαγνησίας 

• Λάλλη Αικατερίνη του Βασιλείου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ30- Κοινωνικών 

Λειτουργών με οργανική θέση στο  ΚΕΔΔΥ Καρδίτσας, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Καρδίτσας 

• Ρέντα Μαρία του Νικολάου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων με οργανική 

θέση στο 1
ο
 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων 

Θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή και την 

τοποθέτηση νέων Αναπληρωτών Προϊσταμένων. 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

   ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Συνημμένα: 

1.Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2.Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/νση Ειδικής Αγωγής 

2. Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας 

3. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας 

4. Σχολικές Μονάδες (δια των 

αντίστοιχων Δ/νσεων Εκπ/σης) 

5. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Θεσσαλίας 

6. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων 
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