
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Λαμία, 22.01.2019 
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------   
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   
ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ    
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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση της κενής θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου 

Καλλιτεχνικών (ΠΕ08) του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 

Στερεάς Ελλάδας» 

 

 Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 

την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 

119/1 της 4.5.2016)  

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.18/2018 (ΦΕΚ 31 τ.Α’/23-02-2018) 

3. Τις διατάξεις του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ.Α’/12-06-2018) 

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/3/100766/Ε3/19-06-2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2316 τ.Β’/19-06-2018) 

5. Την αριθμ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ: 6Π414653ΠΣ-7ΕΝ) Υπουργική Απόφαση, με 

θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» 

6. Την με αριθμό πρωτ. Φ.351.1/5/102172/Ε3/20-06-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση 

θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού 

Έργου» (ΦΕΚ 2367 τ.Β’/20-06-2018) 

7. Τη με αρ. πρωτ. Φ.2.1/5691/21-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΛ2Ψ4653ΠΣ-ΖΥΡ) «Προκήρυξη για την πλήρωση 

των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία» 

8. Τη με αρ. πρωτ. Φ.Αποφ./7886/25-09-2018 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας & 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω4ΕΓ4653ΠΣ-6Ω0) με θέμα: «Τοποθέτηση 

Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας» 

9. Τη με αριθμ. Πρωτ. Φ.351.1/49/167596/Ε3/08-10-2018 (ΦΕΚ 4511 τ.Β'/15-10-2018) Υπουργική 

Διαπιστωτική Απόφαση με θέμα: «Παύση της λειτουργίας υπηρεσιών και οργανικών μονάδων και 
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έναρξη της πλήρους λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)» 

10. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/51/176564/Ε3/22-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων 

11. Τη με αρ. πρωτ. Φ.2.1/8914/23-10-2018 (ΑΔΑ: 6Β6Ζ4653ΠΣ-ΕΩΜ) «Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος εγγεγραμμένων στους τελικούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες επιλογής 

Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για την τοποθέτησή τους σε αντίστοιχες κενές θέσεις στο 

Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία» 

12. Το με αρ. πρωτ. Φ.351.1/1/6713/Ε3/16-01-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Κάλυψη κενών 

θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου» 

13. Το γεγονός της μη κάλυψης όλων των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στο Περιφερειακό 

Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας, μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας επιλογής, καθώς και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ.3 του άρθρου 29 

του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ.Α’/12-06-2018) 

 

ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΣΣ ΣΣ ΟΟ ΥΥ ΜΜ ΕΕ   

την πλήρωση με επιλογή της παρακάτω μίας (1) κενής θέσης Συντονιστή/-στριας Εκπαιδευτικού Έργου 

για το υπόλοιπο της θητείας, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου 2021 και  

ΚΚ ΑΑ ΛΛ ΟΟ ΥΥ ΜΜ ΕΕ     

 

τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα 

νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν σχετική 

αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά. 

 

11..  ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΣΣ ΣΣ ΟΟ ΜΜ ΕΕ ΝΝ ΗΗ   ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΗΗ ::  

Η προκηρυσσόμενη κενή θέση είναι:  

 Μία (1) θέση Συντονιστή/-στριας Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Καλλιτεχνικών (ΠΕ08), 
με έδρα τη Λαμία και επιστημονική ευθύνη και στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας . 

Ο αξιολογικός πίνακας κλάδου ΠΕ08 που θα καταρτιστεί θα ισχύσει από την κύρωσή του μέχρι την 

31 Ιουλίου 2021 και οι εγγεγραμμένοι σε αυτόν υποψήφιοι θα καλύπτουν τις κενές ή κενούμενες θέσεις 

που θα προκύπτουν κατά τον χρόνο ισχύος του πίνακα.  

 Η κατάταξη των υποψηφίων στον ανωτέρω αξιολογικό πίνακα θα γίνει βάσει των προϋποθέσεων 

επιλογής και της αποτίμησης των κριτηρίων που ορίζονται στα άρθρα 22, 23 και 24, του Ν.4547/2018 

(ΦΕΚ 102 τ.Α’/12-06-2018).   

 

22 ..   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΫΫ ΠΠ ΟΟ ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ   ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΨΨ ΗΗ ΦΦ ΙΙ ΟΟ ΤΤ ΗΗ ΤΤ ΑΑ ΣΣ   --   ΚΚ ΩΩ ΛΛ ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΑΑ  

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί με βαθμό Α’, με 

δωδεκαετή (12) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και 
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διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου, 

καθώς και γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση).  Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄επιπέδου 

αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του 

Π.Δ.50/2001 (Α’39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). 

  Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός 

(1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. 

Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός στον οποίον, μετά την εξάντληση της 

πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν.3528/2007 Υπαλληλικού Κώδικα (ΦΕΚ 26 τ.Α’/09-02-

2007). Επίσης, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του οποίου τα 

πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4547/2018, που 

προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς 

δηλώσεις, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β’, 

της παρ. 1, του άρθρου 31  του Ν.4547/2018.  

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

υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.  Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 9, του άρθρου 22 του 

Ν.4547/2018 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της 

αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. 

 

33 ..   ΧΧ ΡΡ ΟΟ ΝΝ ΟΟ ΣΣ   ––   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ   ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΒΒ ΟΟ ΛΛ ΗΗ ΣΣ   ΑΑ ΙΙ ΤΤ ΗΗ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 27 του Ν. 

4547/2018, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου έχουν οργανική θέση 

οι υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις ενός μόνο κλάδου Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των 

Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) μίας (1) Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την οποία ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη 

διαδικασία επιλογής. 

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, μαζί με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας,  από Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 έως και 

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019.  

Οι  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για την συγκέντρωση των αιτήσεων και των φακέλων 

υποψηφιότητας, τον έλεγχο της ακρίβειας των δηλουμένων στοιχείων, τη θεώρηση της αίτησης και της 

έκδοσης πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ 

ΑΔΑ: ΨΞΕΚ4653ΠΣ-ΛΙΟ



των δηλούμενων στοιχείων της αίτησης και των στοιχείων που τηρεί η Υπηρεσία αναφέρονται 

συνοπτικά στο αντίστοιχο πεδίο των παρατηρήσεων στο έντυπο της αίτησης και διατυπώνονται στο 

πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. Αντίγραφο κάθε αίτησης παραμένει στη Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης υποβολής και η πρωτότυπη αίτηση, μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας, διαβιβάζονται, 

άμεσα, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ο 

υποψήφιος.  Συνοδευτικά με την αίτηση διαβιβάζονται και τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, το 

πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο 

προκειμένου το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής της παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν.4547/2018 να καταρτίσει 

τόσο τους πίνακες των δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, όσο και του πίνακα 

των μοριοδοτούμενων κριτηρίων επιλογής. 

 

44 ..   ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΙΙ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ   ΦΦ ΑΑ ΚΚ ΕΕ ΛΛ ΟΟ ΥΥ   ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΨΨ ΗΗ ΦΦ ΙΙ ΟΟ ΤΤ ΗΗ ΤΤ ΑΑ ΣΣ  

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων,  

ομαδοποιημένα σε υποενότητες, σύμφωνα με το έντυπο της αίτησης και όπως αυτές αναλύονται στο 

βιογραφικό σημείωμα. Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει: 

1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις επιλογής.  

2. Βιογραφικό σημείωμα. 

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 

4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. 

5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή 

αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). 

6. Αποδεικτικά συγγραφικού έργου. 

7. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό – επιμορφωτικό έργο, καθώς 

και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και 

λήξης, κατά περίπτωση. 

8. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής 

του.  

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται:  

α) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την 

ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού 

Κώδικα (N. 3528/2007, ΦΕΚ 26 τ.Α΄/09-02-2007),  

β) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών και  

γ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης 

για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων. 
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Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 

Στερεάς Ελλάδας 

 
 
 

Χρήστος Ι. Δημητρίου 

 

 
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 

πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 

Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων 

Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).  Ξενόγλωσσες 

βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

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

δικαιολογητικά. 

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και κοινοποιείται σε όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς μας, οι οποίες έχουν την ευθύνη ενημέρωσης των 

εκπαιδευτικών.  Επίσης, κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης 

όλης της χώρας προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητάς 

τους. Τέλος, κοινοποιείται στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

1. ΥΠ.Π.Ε.Θ. Τμήμα Δ’  Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε. 

2. Α.Σ.Ε.Π. 

3. Π.Δ.Ε. όλης της χώρας (με την παράκληση να την  

κοινοποιήσουν στους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους) 

4. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 

 

Συνημμένα: 

Έντυπο αίτησης σελίδες δύο (2) 

ΑΔΑ: ΨΞΕΚ4653ΠΣ-ΛΙΟ
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