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ΠΡΟ 
1. Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ 
Μακεδονίασ  

2. χολικζσ Μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ 
Μακεδονίασ (μζςω οικείων Δ/νςεων) 

3. Εκπαιδευτικοφσ κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 
Δυτικισ Μακεδονίασ (μζςω των 
χολικϊν τουσ Μονάδων) 

 

Θζμα: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν κάλυψθ κενισ κζςθσ Τπευκφνου 
των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Κοηάνθσ και κενισ κζςθσ Σεχνικοφ Τπευκφνου του 1ου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. 
Κοηάνθσ». 

 

 

Ο  Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό σ  Δ ι ε υ κ υ ν τ ι σ  Π ρ ω τ ο β ά κ μ ι α σ  κ α ι  Δ ε υ τ ε ρ ο β ά κ μ ι α σ  

Ε κ π α ί δ ε υ ς θ σ  Δ υ τ ι κ ι σ  Μ α κ ε δ ο ν ί α σ  

1. Σισ διατάξεισ:  
α) τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ. Αϋ/13-02-2002) όπωσ θ 
περίπτωςθ αϋ τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 9 του άρκρου 16 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 
128/τ.Αϋ/21-06-2006). 
β) των άρκρων 30 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τϋ Α/19-05-2010) όπωσ τροποποιικθκαν με 
τθν περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 33 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Αϋ/02-02-
2012) και με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ. Αϋ/24-05-2011), 
αντίςτοιχα. 
γ) του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ. Αϋ/03-01-2003) «φνκεςθ, ςυγκρότθςθ και λειτουργία των 
υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ειδικισ αγωγισ, 
αρμοδιότθτεσ αυτϊν, όροι, προχποκζςεισ και διαδικαςία εκλογισ των αιρετϊν τακτικϊν και 
αναπλθρωματικϊν μελϊν των ςυμβουλίων αυτϊν».  

2. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ. Βϋ/16-10-2002) Απόφαςθ 
του Τπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων 
και αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και 
ΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε, τροποποιικθκε και ιςχφει.  

3. Σθ με αρικμ. πρωτ. 92995/Γ7/10-08-2012 (ΦΕΚ 2316/τ.Βϋ/10-08-2012) Απόφαςθ του 
Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ με κζμα:  «Κακοριςμόσ 
του τρόπου λειτουργίασ των Κζντρων Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.), των 
οργάνων, των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Τπευκφνων και των 
Σεχνικϊν Τπευκφνων τουσ κακϊσ και των κακθκόντων και αρμοδιοτιτων τουσ». 

4. Σθ με αρικμ. πρωτ. 93000/Γ7/10-08-2012 Εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ με κζμα:  «Προκιρυξθ για τθν πλιρωςθ κζςεων 
Τπευκφνων και Σεχνικϊν Τπευκφνων των Κζντρων Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν 
(ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.)». 

5. Σθ με αρικμ. πρωτ. 95783/Γ7/22-08-2012 Εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ με κζμα:  «Διευκρινίςεισ για τισ Τ.Α. κακοριςμοφ 
του τρόπου λειτουργίασ, των οργάνων, των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και 
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τοποκζτθςθσ Τπευκφνων ςτα Κζντρα υμβουλευτικισ και Προςανατολιςμοφ (ΚΕ.Τ.Π.), 
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ, Πολιτιςτικϊν Θεμάτων, χολικϊν 
Δραςτθριοτιτων, υμβουλευτικϊν τακμϊν Νζων (..Ν.), Κζντρα Πλθροφορικισ και Νζων 
Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.) και Εργαςτθριακϊν Κζντρων Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.) κακϊσ 
και των κακθκόντων και των αρμοδιοτιτων τουσ και τισ ςχετικζσ προκθρφξεισ».  

6. Tθ με αρικ. πρωτ. 3436/06-09-2012 Απόφαςθ τθσ Περιφερειακισ Διευκφντριασ Πρωτοβάκμιασ 
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ με κζμα: «Κφρωςθ αξιολογικοφ πίνακα 
επιλογισ εκπαιδευτικϊν Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ για τθ ςτελζχωςθ των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Δυτικισ 
Μακεδονίασ». 

7. Tθ με αρικ. πρωτ. 3442/07-09-2012 Απόφαςθ τθσ Περιφερειακισ Διευκφντριασ Πρωτοβάκμιασ 
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ με κζμα: «Αποςπάςεισ και τοποκετιςεισ 
Τπευκφνων και Σεχνικϊν Τπευκφνων ςτα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Δυτικισ Μακεδονίασ». 

8. Tθ με αρικ. πρωτ. 4217/01-08-2014 Απόφαςθ τθσ Περιφερειακισ Διευκφντριασ Πρωτοβάκμιασ 
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ με κζμα: «Απόςπαςθ και Σοποκζτθςθ 
Τπευκφνου ςτα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Κοηάνθσ». 

9. Σθ με αρικμ. πρωτ. 4886/28-07-2016 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ 
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ με κζμα: «Απαλλαγι εκπαιδευτικοφ από 
τα κακικοντα Τπευκφνου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Κοηάνθσ». 

10. Σθ με αρικμ. πρωτ. 4887/28-07-2016 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ 
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ με κζμα: «Απαλλαγι εκπαιδευτικοφ από 
τα κακικοντα Τπευκφνου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Κοηάνθσ». 

11. Σο γεγονόσ ότι εξαντλικθκε ο αξιολογικόσ πίνακασ υποψθφίων επιλογισ των Τπευκφνων και 
Σεχνικϊν Τπευκφνων για τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Δυτικισ Μακεδονίασ που καταρτίςτθκε το 2012. 

12. Σθν ανάγκθ ςτελζχωςθσ των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Κοηάνθσ. 

Π ρ ο ς κ α λ ο φ μ ε  

Σουσ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο φ σ  που ενδιαφζρονται για τθν τοποκζτθςι τουσ ςε κενι κζςθ 

Τπευκφνου των Κζντρων Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.) Κοηάνθσ 

ι/και ςε κενι κζςθ Σεχνικοφ Τπευκφνου του 1ου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Κοηάνθσ, να υποβάλουν 

ςχετικι αίτθςθ ςτθ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ που ανικουν οργανικά, για τθ ςυμμετοχι 

τουσ ςτθν διαδικαςία επιλογισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ:  

1. Όποιοι εκπαιδευτικοί επιλεγοφν, κα τοποκετθκοφν για κθτεία θ οποία κα λιξει 

ςφμφωνα με τθν 108401/ΓΔ4/07-07-2015 Τπουργικι Απόφαςθ, μζχρι τθν πλιρωςθ 

των ςχετικϊν κζςεων, όπωσ κα προβλζπονται αυτζσ από νεότερεσ Τπουργικζσ 

Αποφάςεισ και θ οποία δεν μπορεί να παρατακεί πζραν τθσ 31θσ Αυγοφςτου 2017. 

2. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ για τθν πλιρωςθ των παραπάνω 

κζςεων, ζχουν όςοι:  

α. είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 τθσ Πρωτοβάκμιασ ι 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  

β. ανικουν οργανικά ςε Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ.  

γ. ζχουν ςυνολικι εκπαιδευτικι υπθρεςία ζξι (6) ετϊν, από τα οποία τα τρία (3), 

τουλάχιςτον, ζτθ να αποτελοφν διδακτικι υπθρεςία ςτθν Πρωτοβάκμια ι 

Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.  
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3. Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ όςοι εκπαιδευτικοί 

κατζχουν κζςθ ςτελζχουσ εκπαίδευςθσ με κθτεία, όςοι βρίςκονται ςε εκπαιδευτικι 

άδεια, κακϊσ και όςοι ςυνταξιοδοτοφνται αυτοδίκαια κατά το χρόνο τθσ κθτείασ.  

4. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ από 18-08-2016 

ζωσ και 25-08-2016 ςτα Γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ που ανικουν 

οργανικά.  

5. Οι υποψιφιοι μαηί με τθν αίτθςι τουσ υποβάλουν:  

α. Βιογραφικό ςθμείωμα, το οποίο ςυνιςτά ωσ προσ τα δθλοφμενα ςτοιχεία 

υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 και  

β. δικαιολογθτικά που πιςτοποιοφν τα επικαλοφμενα κριτιρια, ςφμφωνα με τθν 

92995/Γ7/10-08-2012 (ΦΕΚ 2316/τ.Β'/10-08-2012) Τπουργικι Απόφαςθ (απλά 

φωτοαντίγραφα με υπεφκυνθ διλωςθ περί αλικειασ του περιεχομζνου τουσ).  

6. Οι αιτοφντεσ δικαιοφνται να δθλϊςουν επικυμία για τοποκζτθςθ ςτθ κζςθ 

Τπευκφνου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Κοηάνθσ ι/και Σεχνικοφ Τπευκφνου του 1ου 

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Κοηάνθσ κατά ςειρά προτίμθςθσ.  

7. Με το πζρασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων οι Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ 

κα πρζπει να αποςτείλουν τισ υποβλθκείςεσ αιτιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με 

τα βιογραφικά, τισ βεβαιϊςεισ με τθ ςυνολικι εκπαιδευτικι και διδακτικι υπθρεςία 

και τα ςυνοδευτικά δικαιολογθτικά των υποψθφίων, το αργότερο μζχρι                             

29-08-2016 ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ 

(Μακρυγιάννη 5 - Τ.Κ. 501 32 - Κοζάνη).  

8. Αρμόδιο όργανο για τθν επιλογι του Τπευκφνου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Κοηάνθσ και του 

Σεχνικοφ Τπευκφνου του 1ου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Κοηάνθσ είναι το Ανϊτερο Περιφερειακό 

Τπθρεςιακό υμβοφλιο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Α.Π.Τ..Δ.Ε.) Δυτικισ 

Μακεδονίασ. Αρμόδιο όργανο για τθν τοποκζτθςθ είναι ο Περιφερειακόσ 

Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ.  

Συνθμμζνα: 
1. Η με αρικμ. πρωτ. 92995/Γ7/10-08-2012 (ΦΕΚ 2316/τ.Β'/10-08-2012) Υ.Α. 
2. Υπόδειγμα αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ κζςθ Υπευκφνου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κοηάνθσ 

ι/και Τεχνικοφ Υπευκφνου του 1
ου

 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κοηάνθσ. 
3. Υπόδειγμα βεβαίωςθσ εκπαιδευτικισ και διδακτικισ υπθρεςίασ. 

 
 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 
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