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Θζμα: «Επιλογι μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κζντρων Εκπαίδευςθσ για τθν
Αειφορία (Κ.Ε.Α.)
τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, για απόςπαςθ με τριετι κθτεία»

Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ

Ζχοντασ υπόψθ:
1.
Τισ διατάξεισ των άρκρων 2, 12, 13, 18 και 24 Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-06-2018)
«Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και
άλλεσ διατάξεισ».
2.
Τθν με αρικμ. 77877/Δ7/2019 Απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ , Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων (ΦΕΚ Βϋ 1752/17.05.2019), με κζμα: «Ενιαίοσ κανονιςμόσ λειτουργίασ των Κζντρων
Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και ρφκμιςθ λοιπϊν κεμάτων».
3.
Τθν με αρίκμ. 211108/Ε2/ 2018 (ΦΕΚ Β' 5643/14.12.2018) Απόφαςθ του Υπουργοφ
Ραιδείασ , Ερευνασ και Θρθςκευμάτων , με κζμα « Κακοριςμόσ αρικμοφ των μελϊν των
Ραιδαγωγικϊν Ομάδων των Κζντρων Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία (Κ.Ε.Α.)».
4.
Το με αρικ. πρωτ. 79826/Δ7/21-5-2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Υποςτιριξθσ, Ρρογραμμάτων
και Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία του Υπουργείου Ραιδείασ, Ερευνασ και Θρθςκευμάτων, με κζμα
«Δθμοςίευςθ Υπουργικισ Απόφαςθσ και χρονοδιάγραμμα διαδικαςίασ επιλογισ των μελϊν των
Ραιδαγωγικϊν Ομάδων των Κ.Ε.Α.
5.
Τθν με αρικμ. πρωτ. Φ351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ ΩΩΤΘ4653Ρ2) Απόφαςθ του
Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα: «Τοποκζτθςθ Ρεριφερειακϊν
Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ».
6.
Τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , τθσ 27θσ
Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα και τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ
τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων ) ΕΕ L 119/1 τθσ 4.5.2016)

Καλοφμε
Τουσ / τισ εκπαιδευτικοφσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, που ζχουν τα
νόμιμα προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ για τισ κζςεισ των
μελϊν των Ρ.Ο. των Κ.Ε.Α. τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ με τριετι κθτεία, να υποβάλλουν αίτθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ.
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Β. ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
Οι αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων υποβάλλονται από Ρζμπτθ 23 Μαΐου
2019 ζωσ και Τετάρτθ 05 Ιουνίου 2019.
Μετά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, δεν γίνονται δεκτά
ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
1. Υποψιφιοι για τισ κζςεισ των μελϊν τθσ Ρ.Ο. των Κ.Ε.Α. μποροφν να είναι εκπαιδευτικοί με
διδακτικι υπθρεςία επτά (7) τουλάχιςτον ετϊν ςτθν πρωτοβάκμια ι/και δευτεροβάκμια
εκπαίδευςθ.
2. Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ όςοι εκπαιδευτικοί κατζχουν κζςθ
ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ, πλθν αυτϊν που κατζχουν κζςθ Ρροϊςταμζνου Κ.Ε.Α., όςοι τελοφν ςε
εκπαιδευτικι άδεια, κακϊσ και όςοι αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω
ςυνταξιοδότθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ τριετοφσ κθτείασ.
3. Τα προςόντα και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Οι ιδιότθτεσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 19 τθσ
υπ’αρικμ. 77877/Δ7/2019 Απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ , Ερευνασ και Θρθςκευμάτων (ΦΕΚ Βϋ
1752/17.05.2019), οι οποίεσ αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο (2) τθσ παροφςασ, δεν
πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων
υποψθφιότθτασ, όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 25 τθσ ωσ άνω
απόφαςθσ.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ υποβάλλουν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ και τα ςυνθμμζνα
δικαιολογθτικά, ςτθ Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όπου ζχουν
οργανικι κζςθ. Με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ δθλϊνεται θ Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ
για τθν οποία ο/θ υποψιφιοσ/α εκδθλϊνει ενδιαφζρον.
Οι εκπαιδευτικοί που ζχουν οργανικι κζςθ ςε Κζντρο Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ
Υποςτιριξθσ (Κ.Ε.Σ.Υ.) υποβάλλουν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ ςτο Κ.Ε.Σ.Υ. τθσ οργανικισ τουσ
κζςθσ το οποίο τισ διαβιβάηει ςτθν αντίςτοιχθ Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ.

Σθμειϊνεται ότι θ διλωςθ με τθ ςειρά προτίμθςθσ των Κ.Ε.Α. υποβάλλεται μετά τθν κφρωςθ
του αξιολογικοφ πίνακα.
Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ, 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
ωσ άνω φάκελοσ περιλαμβάνει:
α) Βιογραφικό ςθμείωμα.
β) Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και επιμόρφωςθσ.
γ) Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν.
δ) Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου και ειςθγιςεων ςε ςυνζδρια, τα οποία υποβάλλονται ςε
ψθφιακι μορφι (CD ι άλλο πρόςφορο θλεκτρονικό μζςο αποκικευςθσ). Για κάκε βιβλίο
αναφζρεται αντίςτοιχα ςτο βιογραφικό ςθμείωμα ο Διεκνισ Ρρότυποσ Αρικμόσ Βιβλίου (ISBN).
Αντίτυπα του ςυγγραφικοφ ζργου δεν υποβάλλονται.
ε) Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό - επιμορφωτικό ζργο, τθ
ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα και ςτθ διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία, τα οποία πρζπει
να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ.
ςτ) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ
διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ των αρμόδιων ςυμβουλίων περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ
ςυγκρότθςισ του.
η) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (75 Α`) με τθν οποία βεβαιϊνεται:
αα) ότι ο υποψιφιοσ δεν κατζχει κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ, πλθν τθσ κζςθσ Ρροϊςταμζνου
Κ.Ε.Α., δεν τελεί ςε εκπαιδευτικι άδεια και δεν επίκειται θ υποχρεωτικι αποχϊρθςι του από τθν
υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ τριετοφσ κθτείασ,
ββ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν.
Επιςθμαίνεται ότι :
i) ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 21 τθσ αρίκμ. 77877/D7/17-05-2019 Y.A., θ γνώςθ Τ.Π.Ε Α’ Επιπζδου
αποδεικνφεται με τθ ςχετικι πιςτοποίθςθ ι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 26 του Π.Δ. 50/2001, όπωσ ιςχφει.
ii) ςφμφωνα με τθν παρ. 7 του άρκρου 21 τθσ ίδιασ Υ.Α, θ γνώςθ ξζνων γλωςςών αποδεικνφεται ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παρ. 6 του άρκρου 28 του Π.Δ. 50/2001, όπωσ ιςχφει.

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 (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ι το Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε.).
Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν
αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
Οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ ςτισ οποίεσ υποβάλλονται οι αιτιςεισ, εκδίδουν πιςτοποιθτικό
υπθρεςιακϊν μεταβολϊν ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα, ςτο οποίο διατυπϊνουν τυχόν
παρατθριςεισ ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊνονται διαφορζσ μεταξφ των δθλοφμενων ςτοιχείων τθσ
αίτθςθσ και των ςτοιχείων που τθρεί θ υπθρεςία.
Οι αιτιςεισ και οι φάκελοι υποψθφιότθτασ, μαηί με το πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν
μεταβολϊν, διαβιβάηονται ςτθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ , για
να τεκοφν υπόψθ του Α.Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε και Α.Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε, που είναι τα αρμόδια όργανα για τθν επιλογι,
και διατθροφνται κακ` όλθ τθ διάρκεια τθσ κθτείασ των μελϊν των Ρ.Ο. των Κ.Ε.Α.
Ραρακαλοφνται οι Διευκφνςεισ Ρ.Ε και Δ.Ε. , πριν τθ διαβίβαςθ των αιτιςεων να
ενθμερϊςουν τθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου ςχετικά με τον αρικμό τουσ και να μεριμνιςουν ϊςτε αυτζσ να ζχουν παραλθφκεί το
αργότερο ζωσ τισ 07-06-2019 , εφόςον αποςταλοφν από υπθρεςίεσ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, και
μζχρι τισ 10-06-2019 εφόςον αποςταλοφν από Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ τθσ υπόλοιπθσ χϊρασ.
Θ επιλογι και τοποκζτθςθ ςε κζςεισ μελϊν των Ρ.Ο. των Κ.Ε.Α. κα πραγματοποιθκεί
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ αρίκμ. 77877/Δ7/2019 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ραιδείασ , Ζρευνασ
και Θρθςκευμάτων (ΦΕΚ Βϋ 1752/17.05.2019).

Θ ευκφνθ τθσ ςωςτισ ςυμπλιρωςθσ τθσ αίτθςθσ είναι αποκλειςτικά του υποψθφίου.
Ανυπόγραφεσ αιτιςεισ δεν γίνονται δεκτζσ. Τα κατατεκειμζνα δικαιολογθτικά πρζπει να είναι
αρικμθμζνα.
Ραρακαλοφμε για τθν προςεκτικι μελζτθ και τθν πιςτι τιρθςι τθσ εκ μζρουσ των
υποψθφίων.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΟΔΩΡΗ ΜΑΡΔΙΡΗ

Αποδζκτεσ προσ κοινοποίηςη:
1. ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. – Γενικι Διεφκυνςθ Σπουδϊν Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Ρρογραμμάτων και Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία .
2.

Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ τθσ χϊρασ

(με τθν παράκλθςθ να τθν κοινοποιιςουν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότθτάσ τουσ)

3.

Διευκφνςεισ ΡΕ και ΔΕ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ

(προκειμζνου να λάβουν γνώςθ οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότθτάσ τουσ)

4.
5.
6.

Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικισ Μακεδονίασ.
Κ.Ρ.Ε. Δυτικισ Μακεδονίασ
Ρ.Ε.Κ.Ε.Σ. Δυτικισ Μακεδονίασ.

Συνημμζνα:
1. Υπόδειγμα αίτθςθσ.
2. Υπόδειγμα πιςτοποιθτικοφ υπθρεςιακϊν μεταβολϊν.
3. Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν. 1599/1986 (75 Α’)

