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ΘΔΜΑ: Δπαλαπξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε θελήο ζέζεο πληνληζηή
Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ θιάδνπ ΠΔ08 Καιιηηερληθώλ ζην 2ν

Πεξηθεξεηαθό

Κέληξν Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ (ΠΔ.Κ.Δ..) ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο

Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΣΣΙΚΗ
Έρνληαο ππφςε:
1.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1566/1985 «Δομή και λειηοςπγία ηηρ Ππωηοβάθμιαρ και
Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ 167/Α΄/1985), φπσο ζήκεξα
ηζρχεη,
2.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 29 ηνπ Ν.2817/2000 «Εκπαίδεςζη αηόμων
με ειδικέρ ανάγκερ και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ 78/Α΄/2000), φπσο ζήκεξα ηζρχεη,

1

ΑΔΑ: ΩΦΩΥ46ΜΤΛΗ-ΩΛ3

3.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδεςζη Αηόμων με
αναπηπία ή με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ» (ΦΔΚ 199/Α΄/2008), φπσο ζήκεξα
ηζρχεη,
4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην
ςποσπεωηική ανάπηηζη νόμων

και ππάξεων ηων κςβεπνηηικών, διοικηηικών και

αςηοδιοικηηικών οπγάνων ζηο διαδίκηςο ‘Ππόγπαμμα Διαύγεια’ και άλλερ διαηάξειρ»
(Φ.Δ.Κ. 112/Α΄/2010), φπσο ζήκεξα ηζρχεη,
5.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4547/2018 «Αναδιοπγάνωζη ηων δομών ςποζηήπιξηρ
ηηρ ππωηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ
102/Α΄/2018,
6.- Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ
έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε
θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο
Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ) (ΔΔ L 119/1 ηεο 4.5.2016),
7.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 18/2018 «Οπγανιζμόρ Τποςπγείος Παιδείαρ, Έπεςναρ
και Θπηζκεςμάηων» (ΦΔΚ 31/Α΄/2018), φπσο ζήκεξα ηζρχεη,
8.- Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.351.1/11/48020/Δ3/28-3-2019 (ΑΓΑ:ΩΩΣΗ4653ΠΒΓ3)

Τπνπξγηθή Απφθαζε, κε ζέκα: «Σοποθέηηζη Πεπιθεπειακών Διεςθςνηών

Εκπαίδεςζηρ»,
9.- Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. Φ.350/37/98716/Δ3/14-06-2018 εγθχθιηα νδεγία ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. κε ζέκα:
«Αναπλήπωζη

Πεπιθεπειακών

Διεςθςνηών

Εκπαίδεςζηρ…..-

ςγκπόηηζη

Πεπιθεπειακών ςμβοςλίων Επιλογήρ για ηην καηάπηιζη ηων πινάκων επιλογήρ και ηην
επιλογή ηων ςνηονιζηών Εκπαιδεςηικού Έπγος και ηων Πποϊζηαμένων ηων Κ.Ε..Τ.
και Κ.Ε.Α.» ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππ.’ αξηζκ. Φ.32/9236/18-6-2018 θαη Φ.32/9237/186-2018 Πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή
Πξσηνβάζκηαο

θαη

Γεπηεξνβάζκηαο

αλαπιεξσηή ηνπ Πξνέδξνπ θαη

Δθπαίδεπζεο

Αηηηθήο

γηα

ηνλ

νξηζκφ

ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπ

Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Δπηινγήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο
θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο.
10.- Σελ ππ.’ αξηζκ. Φ.351.1/3/100766/Δ3/19-6-2018 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ηίηιν «Καηανομή ηων θέζεων ςνηονιζηών
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Εκπαιδεςηικού

΄Επγος

ζηα

Πεπιθεπειακά

Κένηπα

Εκπαιδεςηικού

σεδιαζμού

(Π.Ε.Κ.Ε..) καηά κλάδο και ανάθεζη επιζηημονικήρ εςθύνηρ» (Φ.Δ.Κ. 2316/Β΄/2018),
11.- Σελ ππ.’ αξηζκ. Φ.351.1/5/102172/Δ3/20-6-2018 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ηίηιν «Ρύθμιζη θεμάηων ζσεηικών με ηη διαδικαζία
επιλογήρ

και

ηοποθέηηζηρ

ηων

ςνηονιζηών

Εκπαιδεςηικού

Έπγος»

(ΦΔΚ

2367/Β΄/2018).
12.- Σελ ππ.’ αξηζκ. Φ.351.1/6/102627/Δ3/21-6-2018 εγθχθιηα νδεγία ηεο
Πξντζηακέλεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ Α/ζκηαο θαη
Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ηίηιν «Γλσζηνπνίεζε Φ.Δ.Κ.»
13.-Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.32/9590/21.6.2018 Πξνθήξπμε ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο κε ζέκα:
«Πποκήπςξη για ηην πλήπωζη θέζεων ςνηονιζηών Εκπαιδεςηικού Έπγος για ηα 1 ο, 2ο,
3ο, 4ο, 5ο και 6ο Πεπιθεπειακά Κένηπα Εκπαιδεςηικού σεδιαζμού (ΠΕ.Κ.Ε..) ηηρ
Πεπιθεπειακήρ Διεύθςνζηρ Ππωηοβάθμιαρ και Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ Αηηικήρ».
14.- Σηο ππ’αξηζκ. Φ.32/15209/25-09-2018 θαη Φ.32/17261/23-10-2018
Απνθάζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο κε ηηο νπνίεο
ηνπνζεηήζεθαλ νη πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηα ΠΔ.Κ.Δ. Αηηηθήο.
15.- Σελ ππ’αξηζκ.Φ.32/14460/06-10-2020 Πξφζθιεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο πξνο ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηνπο θπξσκέλνπο
πίλαθεο επηινγήο πληνληζηψλ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ησλ ινηπψλ Πεξηθεξεηαθψλ
Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο ηεο Υψξαο γηα ππνβνιή λέαο δήισζεο πξνηίκεζεο γηα
ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε θελή ζέζε ζην 2Ο ΠΔ.Κ.Δ.. Αηηηθήο, ε νπνία θαηέζηε
άγνλε.
16.- Σελ αλάγθε θάιπςεο ηεο θελήο ζέζεο πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ
θιάδνπ ΠΔ08 Καιιηηερληθψλ ζην 2ν

Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Δθπαηδεπηηθνχ

ρεδηαζκνχ (ΠΔ.Κ.Δ..) ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ

Σελ πιήξσζε ζέζεο πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ θιάδνπ ΠΔ08
Καιιηηερληθψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
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Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο γηα ην ππφινηπν ηεο ηξηεηνχο ζεηείαο ε νπνία ιήγεη ηελ 31ε
Ινπιίνπ 2021 θαη θαινύκε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ηα λφκηκα
πξνζφληα θαη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα ππνβάινπλ
αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ζπλνδεπφκελε απφ ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά.
Πξνθεξπζζόκελε ζέζε πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ
2ν ΠΔ.Κ.Δ.. Αηηηθήο κε έδξα ην Υαιάλδξη
Καιιηηερληθψλ ΠΔ08: κία (1) ζέζε, κε επηζηεκνληθή επζχλε θαη ζηα 1ν, 3ν, 5ν ΠΔ.Κ.Δ.
Αηηηθήο.

ΙΙ. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΧΝ
Η πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνςεθηόηεηαο αξρίδεη ηελ Πέκπηε 1510-2020 θαη νινθιεξώλεηαη ηελ Παξαζθεπή 30-10-2020 θαη ώξα 15.00.

ΙΙΙ. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ
1. πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί ησλ νηθείσλ
θιάδσλ, θάηνρνη ηνπ Βαζκνχ Α΄, κε δσδεθαεηή ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία
ζηελ πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη δηδαθηηθά
θαζήθνληα ζε ζρνιηθέο κνλάδεο γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε θαη νη νπνίνη
δηαζέηνπλ γλψζε μέλεο γιψζζαο επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ Β2 (θαιή γλψζε) θαη
πηζηνπνηεκέλε γλψζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) Α΄
επηπέδνπ. Η γλψζε Σ.Π.Δ. Α΄ επηπέδνπ απνδεηθλχεηαη κε ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ή
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) γηα
ηελ απφδεημε ηεο γλψζεο ρεηξηζκνχ Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (Η/Τ).
ΙV. ΚΧΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΥΡΟΝΟ ΤΝΓΡΟΜΗ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΧΝ
ΚΧΛΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ
1. Γελ επηηξέπεηαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα ηε ζέζε ηνπ
πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη απνρσξνχλ ππνρξεσηηθά
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απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ππνςεθηνηήησλ.
2. Γελ επηιέγνληαη σο πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ εθπαηδεπηηθνί ζηνπο
νπνίνπο, κεηά ηελ εμάληιεζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, έρεη επηβιεζεί γηα
πεηζαξρηθφ παξάπησκα, ε πνηλή ηεο πξνζσξηλήο παχζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 109 ηνπ Τ.Κ. (λ.3528/2007), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,
εθπαηδεπηηθνί ησλ νπνίσλ ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ πνπ
πξνζθνκίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο είλαη πιαζηά ή ππνβάιινπλ ζηε
δηαδηθαζία απηή αλαιεζείο δειψζεηο θαζψο θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ απαιιαγεί
απφ ηα θαζήθνληά ηνπο γηα ζνβαξφ ιφγν αλαγφκελν ζε πιεκκειή άζθεζε ησλ
ππεξεζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ.
3. Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ. Σα 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.

V. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ
1. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ επηινγή
ηνπο σο πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ζηε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο ή
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο φπνπ έρνπλ νξγαληθή ζέζε. Με ηελ αίηεζε
ππνςεθηφηεηαο δειψλεηαη ε Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο γηα ηηο ζέζεηο ηεο
νπνίαο ν ππνςήθηνο εθδειψλεη ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.
2. Οη αηηήζεηο ζπλνδεχνληαη απφ θάθειν ππνςεθηφηεηαο ζηνλ νπνίν
εκπεξηέρνληαη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ ηππηθψλ
πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, νκαδνπνηεκέλα ζε ππνελφηεηεο, φπσο απηέο αλαιχνληαη
ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη:
α) Πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ.
β) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.
γ) Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ, κεηεθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο.
δ) Απνδεηθηηθά γλψζεο μέλσλ γισζζψλ.
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ε) Πηζηνπνηεηηθά επηκφξθσζεο ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ
(Σ.Π.Δ.) ή απνδεηθηηθά γλψζεο ρεηξηζκνχ Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (Η/Τ).
ζη) Απνδεηθηηθά ζπγγξαθηθνχ έξγνπ.
δ) Βεβαηψζεηο ή ππεξεζηαθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζην δηδαθηηθφ -επηκνξθσηηθφ έξγν
θαζψο θαη ζηελ δηνηθεηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία, ηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνπλ
ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο, θαηά πεξίπησζε.
ε) Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ κπνξεί λα
ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο θξίζεο ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη
ηεο γεληθήο ζπγθξφηεζήο ηνπ.
ζ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75) κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη:
αα) φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα
κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο παχζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 109 ηνπ
Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 3528/2007 Α' 26), φπσο ζήκεξα ηζρχεη, ββ) ε γλεζηφηεηα
ησλ ππνβαιιφκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ, γγ) φηη ν
εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ σο ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο
γηα ζνβαξφ ιφγν αλαγφκελν ζε πιεκκειή άζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ.
Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
ηεο αιινδαπήο, πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ
Αλαγλψξηζεο

Σίηισλ

Αθαδεκατθψλ

θαη

Πιεξνθφξεζεο

(Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.)/

Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Κέληξν Αλαγλψξηζεο Σίηισλ πνπδψλ ηεο Αιινδαπήο ή ην
Ιλζηηηνχην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Σ.Δ.). Σπρφλ μελφγισζζεο βεβαηψζεηο ή
έγγξαθα πξέπεη λα έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή άιιν αξκφδην θαηά λφκν φξγαλν.
Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ γίλνληαη δεθηά
ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά.
3. Οη Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ
αηηήζεσλ, ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ, ηε ζεψξεζε ηεο
αίηεζεο θαη ηεο έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ. Αληίγξαθν θάζε
αίηεζεο παξακέλεη ζηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ππνβνιήο θαη ε πξσηφηππε αίηεζε,
καδί κε ην θάθειν ππνςεθηφηεηαο, δηαβηβάδνληαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε
Δθπαίδεπζεο γηα ηελ νπνία έρεη εθδειψζεη ελδηαθέξνλ ν ππνςήθηνο. Οη αηηήζεηο θαη
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νη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο δηαηεξνχληαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο
θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ πληνληζηψλ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ.

VI. ΣΑΓΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
1. Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην Δπηινγήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4547/2018,
ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ νξίδεη ν ίδηνο λφκνο.
2. Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Δπηινγήο, ζε ζπλεδξίαζε ηνπ πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
ησλ ππνςεθηνηήησλ θαη κε ηε ζπγθξφηεζε πνπ πξνβιέπεηαη θαηά πεξίπησζε ζηελ
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4547/2018, επηιέγεη ηνπο ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ ηα
ηππηθά πξνζφληα γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο πληνληζηψλ
Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ θαη θαηαξηίδεη ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο δεθηψλ θαη κε δεθηψλ
ππνςεθίσλ θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά, παξαζέηνληαο ηελ αηηηνινγία πεξηπηψζεσλ
ππνςεθίσλ πνπ δελ γίλνληαη δεθηνί. Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Δπηινγήο θνηλνπνηεί
ηνπο πίλαθεο ζην Σκήκα Πξνζσπηθνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο
θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, ην νπνίν κεξηκλά γηα ηελ αλάξηεζή ηνπο
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.
Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ έγγξαθε έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ
κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ αλάξηεζή ηνπο. Οη ελζηάζεηο
ππνβάιινληαη ηδηνρείξσο ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) ή ηειενκνηνηππία
(fax).
Μέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηνπο, ην Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην Δπηινγήο απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα γηα ηηο ελζηάζεηο, αλαπξνζαξκφδεη
ηνπο πίλαθεο θαη θνηλνπνηεί ηνπο πίλαθεο ζην Σκήκα Πξνζσπηθνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, ην νπνίν
κεξηκλά γηα ηελ αλάξηεζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, ψζηε λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά νη
ελδηαθεξφκελνη.
3. ηε ζπλέρεηα ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Δπηινγήο θαηαξηίδεη πξνζσξηλφ
εληαίν αμηνινγηθφ πίλαθα ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη νη δεθηνί ππνςήθηνη ζχκθσλα κε
ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πεξηπηψζεσλ α' θαη β' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.
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4547/2018. Ο πίλαθαο θνηλνπνηείηαη ζην Σκήκα Πξνζσπηθνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, ην νπνίν
κεξηκλά γηα ηελ αλάξηεζή ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.
Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ έγγξαθε έλζηαζε θαηά ηνπ πίλαθα κέζα
ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ αλάξηεζή ηνπ. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη
ηδηνρείξσο ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) ή ηειενκνηνηππία (fax).
Μέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηνπο, ην Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην Δπηινγήο απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα γηα ηηο ελζηάζεηο, αλαπξνζαξκφδεη
ηνλ πίλαθα θαη θνηλνπνηεί ηνλ πίλαθα ζην Σκήκα Πξνζσπηθνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, ην νπνίν
κεξηκλά γηα ηελ αλάξηεζή ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, ψζηε λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά νη
ελδηαθεξφκελνη.
4. Μεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνζσξηλνχ εληαίνπ αμηνινγηθνχ πίλαθα, ην
Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Δπηινγήο νξίδεη ηηο εκεξνκελίεο πξφζθιεζεο ησλ ππνςεθίσλ ζε ζπλέληεπμε. Η πξφζθιεζε, κε ηηο εκεξνκελίεο θαηά ηηο νπνίεο θαινχληαη νη
ππνςήθηνη ζηε ζπλέληεπμε, αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, ηνπιάρηζηνλ
ζαξάληα νθηψ (48) ψξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο.
Τπνςήθηνη, νη νπνίνη δειψλνπλ θψιπκα πξνζέιεπζεο θαηά ηελ θαζνξηζκέλε
γη' απηνχο εκεξνκελία, ππνβάιινπλ ηδηνρείξσο ή κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax) ή
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail), αίηεκα αιιαγήο εκεξνκελίαο πξνο ην
Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Δπηινγήο. Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Δπηινγήο εμεηάδεη
ηελ αλαγθαηφηεηα, βάζεη ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ππνςεθίνπ θαη ζε
εμαηξεηηθή πεξίπησζε, δχλαηαη λα νξίδεη λέα εκεξνκελία πξνζέιεπζεο, ακέζσο κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπλεληεχμεσλ θαη πξηλ απφ ηελ θαηάξηηζε ηνπ
ηειηθνχ εληαίνπ αμηνινγηθνχ πίλαθα.
Τπνςήθηνη, νη νπνίνη δελ πξνζέξρνληαη ζηε ζπλέληεπμε απνθιείνληαη από
ηελ επηινγή.
5. Η δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 6, 7, 8 θαη 9 ηεο ππ.’
αξηζκ. Φ.351.1/5/102172/Δ3/20-6-2018 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ κε ηίηιν «Ρύθμιζη θεμάηων ζσεηικών με ηη διαδικαζία επιλογήρ και
ηοποθέηηζηρ ηων ςνηονιζηών Εκπαιδεςηικού Έπγος» (ΦΔΚ 2367/Β΄/2018).
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6. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπλέληεπμεο φισλ ησλ ππνςεθίσλ, ην Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην Δπηινγήο θαηαξηίδεη κε αμηνινγηθή ζεηξά εληαίν πίλαθα επηινγήο κε βάζε
ηηο ζπλνιηθέο κνλάδεο θάζε ππνςεθίνπ, πνπ έρεη ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία. Σν
ζχλνιν ησλ κνλάδσλ θάζε ππνςεθίνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα φισλ ησλ κνλάδσλ
ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα.
7. Δληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θαηάξηηζή ηνπ ν ηειηθφο πίλαθαο επηινγήο
πληνληζηψλ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ Δπηινγήο, ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηελ
θχξσζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4547/2018. Ο αλσηέξσ
πίλαθαο, χζηεξα απφ ηελ θχξσζή ηνπ αλαξηάηαη απζεκεξφλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαζψο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο

Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, γηα

ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ.

VII. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Η πξνθήξπμε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο

Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, θνηλνπνηείηαη ζην Σκήκα
Γ' ηειερψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ., θαζψο
θαη ζην Α..Δ.Π., πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ.
Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ππνςεθίσλ σο πξνο ην γεγνλόο όηη νη
αλαθνηλώζεηο πνπ αθνξνύλ θάζε ζηάδην ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο ζα γίλνληαη
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο. πλεπώο, νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα
παξαθνινπζνύλ ηελ ηζηνζειίδα ηεο (http://attik.pde.sch.gr).
Ο Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο
Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο
Γξ Γεώξγηνο Κόζπβαο
ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1.- Τ.ΠΑΙ.Θ, Σκήκα Γ΄ ηειερψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
2.- Α..Δ.Π.
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3.- Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
4.- Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο.
5.-ΠΔΚΔ Αηηηθήο
6.- ΚΔΤ Αηηηθήο.
7.- ΚΠΔ Αηηηθήο.
8.- ρνιηθέο Μνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο
(κέζσ ησλ νηθείσλ Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Αηηηθήο).
ΤΝΗΜΜΔΝΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:
1.- Τπφδεηγκα αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο.
2.- Τπφδεηγκα ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ λ. 1599/1986.
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