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ΠΡΟ
1. Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Δυτ. Μακεδονίασ
2. χολικζσ Μονάδεσ Δ.Ε. Δυτικισ
Μακεδονίασ (μζςω οικείων Δ/νςεων)
3. Εκπαιδευτικοφσ Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίασ
(μζςω των χολικϊν τουσ Μονάδων)

ΚΟΙΝ.
Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων
Γενικι Δ/νςθ πουδϊν Πρωτοβάκμιασ
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Σμιμα Επαγγελματικοφ
Προςανατολιςμοφ

Θζμα: «Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν κάλυψθ κενϊν κζςεων
Υπευκφνων Σ.Ε.Ρ. ςτα ΚΕ.ΣΥ.Ρ. Δυτικισ Μακεδονίασ».
Ο Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ:
α) των άρκρων 38 και 39, κεφ. IAϋ του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/τ. Αϋ/30-09-1985) «Δομι και
λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
β) των περιπτϊςεων α) και β) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 10 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188
Α/23.9.1997), όπωσ θ περίπτωςθ β) τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 8 του Ν.
2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α/13.2.2002).
γ) των άρκρων 11, 30 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α/19.5.2010) όπωσ τροποποιικθκαν με
το άρκρο 17 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Αϋ/14-05-2015), με τθν περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 2
του άρκρου 33 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α/2.2.2012) και με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 59
του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α/24.5.2011), αντίςτοιχα.
δ) του Π.Δ. 1/2003 (Φ.Ε.Κ. 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. 125865/Γ7/23-11-2006 (Φ.Ε.Κ. 1831/τ. Βϋ/23-11-2006) Απόφαςθ τθσ
Τπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα: «Σροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ.
140178/Γ7/11-12-2003 υπουργικισ απόφαςθσ με κζμα: “Κδρυςθ νζων ΚΕΤΠ και Γραφείων ΕΠ
ςτο πλαίςιο τθσ Κατθγορίασ Πράξεων 2.4.1.α {Ενίςχυςθ των δομϊν υμβουλευτικισ και
Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ} του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ’ ΚΠ”».
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3. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 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.
4. Σθ με αρικμ. πρωτ. 92984/Γ7/10-08-2012 Απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων,
Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ με κζμα: «Κακοριςμόσ των οργάνων, των κριτθρίων και τθσ
διαδικαςίασ επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Τπευκφνων χολικοφ Επαγγελματικοφ
Προςανατολιςμοφ (.Ε.Π.) ςτα Κζντρα υμβουλευτικισ και Προςανατολιςμοφ (ΚΕ.Τ.Π.) κακϊσ
και των κακθκόντων και αρμοδιοτιτων τουσ.».
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
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.ΠΛΘ.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. 3435/06-09-2012 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.Τ.Π. Δυτικισ
Μακεδονίασ».
7. Σθ με αρικμ. 3441/07-09-2012 Απόφαςθ τθσ Περιφερειακισ Διευκφντριασ Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ με κζμα: «Αποςπάςεισ και τοποκετιςεισ
Τπευκφνων .Ε.Π. ςτα ΚΕ.Τ.Π. Δυτικισ Μακεδονίασ».
8. Σθ με αρικμ. πρωτ. 108401/ΓΔ4/07-07-2015 (ΑΔΑ: 7ΤΓΩ465ΦΘ3-024) Απόφαςθ του
Αναπλθρωτι Τπουργοφ Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα: «1. Παράταςθ
αποςπάςεων εκπαιδευτικϊν Τπευκφνων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ,
Πολιτιςτικϊν Θεμάτων, χολικϊν Δραςτθριοτιτων, χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ
(.Ε.Π.) ςτα ΚΕ..ΤΠ., υμβουλευτικϊν τακμϊν Νζων (..Ν.), Εργαςτθριακϊν Κζντρων Φυςικϊν
Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.) και Κζντρων Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΘ.ΝΕ.Σ.). 2.
Παράταςθ αποςπάςεων εκπαιδευτικϊν Κζντρων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΠΕ).».
9. Σθ με αρικμ. πρωτ. 3696/11-08-2015 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ με κζμα: «Απαλλαγι εκπαιδευτικοφ από
τα κακικοντα τθσ Τπεφκυνθσ .Ε.Π. του ΚΕ.Τ.Π. Κοηάνθσ», με τθν οποία θ Τπεφκυνθ .Ε.Π. ςτο
ΚΕ.Τ.Π. Κοηάνθσ απαλλάχκθκε από τα κακικοντά τθσ.
10. To με αρικμ. πρωτ. 3721/16-09-2015 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Γρεβενϊν, ςτο οποίο αναφζρεται ότι προζκυψε κενι κζςθ Τπευκφνου .Ε.Π. ςτο ΚΕ.Τ.Π.
Γρεβενϊν, λόγω ςυνταξιοδότθςθσ του Τπεφκυνου εκπαιδευτικοφ.
11. Σο γεγονόσ ότι εξαντλικθκε ο αξιολογικόσ πίνακασ υποψθφίων επιλογισ των Τπευκφνων .Ε.Π.
για τα ΚΕ.Τ.Π. Δυτικισ Μακεδονίασ που καταρτίςτθκε το 2012.
12. Σο με αρικμ. πρωτ. 4393/11-09-2015 ζγγραφο τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ με κζμα: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ για τθν κάλυψθ κενισ κζςθσ Τπευκφνου .Ε.Π. ςτο Κζντρο υμβουλευτικισ και
Προςανατολιςμοφ (ΚΕ.Τ.Π.) Κοηάνθσ».
13. Σο με αρικμ. πρωτ. 4538/18-09-2015 ζγγραφο τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ με κζμα: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ για τθν κάλυψθ κενισ κζςθσ Τπευκφνου .Ε.Π. ςτο Κζντρο υμβουλευτικισ και
Προςανατολιςμοφ (ΚΕ.Τ.Π.) Γρεβενϊν».
14. Σθ με αρικμ. πρωτ. 5349/13-10-2015 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ με κζμα: «Απόςπαςθ και τοποκζτθςθ
Τπευκφνου .Ε.Π. ςτο ΚΕ.Τ.Π. Γρεβενϊν».
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15. Σθ με αρικμ. πρωτ. 6102/03-11-2015 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ με κζμα: «Απόςπαςθ και τοποκζτθςθ
Τπεφκυνθσ .Ε.Π. ςτο ΚΕ.Τ.Π. Κοηάνθσ».
16. Σθ με αρικμ. πρωτ. 5630/06-09-2017 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ
Δυτικισ Μακεδονίασ με κζμα: «Παράταςθ απόςπαςθσ εκπαιδευτικϊν ςτισ κζςεισ Τπευκφνων
.Ε.Π. ςτα ΚΕ.Τ.Π. Γρεβενϊν και Κοηάνθσ».
17. Σθ με αρικμ. πρωτ. 524/31-01-2017 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ
Δυτικισ Μακεδονίασ με κζμα: «Απαλλαγι εκπαιδευτικοφ από τα κακικοντα του Τπεφκυνου
.Ε.Π. του ΚΕ.Τ.Π. Καςτοριάσ».
18. Σθ με αρικμ. πρωτ. 4299/18-07-2017 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ
Δυτικισ Μακεδονίασ με κζμα: «Απαλλαγι εκπαιδευτικοφ από τα κακικοντα τθσ Τπεφκυνθσ
.Ε.Π. του ΚΕ.Τ.Π. Κοηάνθσ».
19. Σθ με αρικμ. πρωτ. 4544/01-08-2017 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ
Δυτικισ Μακεδονίασ με κζμα: «Απαλλαγι εκπαιδευτικοφ από τα κακικοντα του Τπεφκυνου
.Ε.Π. του ΚΕ.Τ.Π. Φλϊρινασ».
20. Σο γεγονόσ ότι παριλκε θ 31-08-2017 θμερομθνία λιξθσ του ςχολικοφ ζτουσ 2016-2017 και δεν
προζκυψαν νεότερεσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ για τθν πλιρωςθ των κζςεων των ΚΕ.Τ.Π.
21. Σο με αρικμ. πρωτ. 7666/15-11-2017 ζγγραφο του Περιφερειακοφ Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ με κζμα: «Ηθτοφνται ςτοιχεία για τθν
πλιρωςθ κενϊν κζςεων ΚΕ.Τ.Π. και ΚΕ.ΠΛΘ.ΝΕ.Σ. Δυτικισ Μακεδονίασ».
22. Σο με αρικμ. πρωτ. 7103/16-11-2017 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Γρεβενϊν με κζμα: «τοιχεία για τθν πλιρωςθ κζςεων ΚΕ.Τ.Π. & ΚΕ.ΠΛΘ.ΝΕ.Σ. τθσ Δ.Δ.Ε.
Γρεβενϊν».
23. Σο με αρικμ. πρωτ. Φ.11.1/6472/16-11-2017 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Καςτοριάσ με κζμα: «τοιχεία για τθν πλιρωςθ κενϊν κζςεων ΚΕΤΠ και
ΚΕ.ΠΛΘ.ΝΕ.Σ»
24. Σο με αρικμ. πρωτ. Φ.41.2/11003/16-11-2017 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ με κζμα: «τοιχεία για τθν πλιρωςθ κενϊν κζςεων ΚΕ.Τ.Π. και
ΚΕ.ΠΛΘ.ΝΕ.Σ. Δυτικισ Μακεδονίασ».
25. Σο με αρικμ. πρωτ. 5637/16-11-2017 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Φλϊρινασ με κζμα: «Κενζσ κζςεισ ςτο ΚΕΤΠ και ςτο ΚΕΠΛΘΝΕΣ Φλϊρινασ».
26. Σθν ανάγκθ ςτελζχωςθσ των Κζντρων υμβουλευτικισ και Προςανατολιςμοφ (ΚΕ.Τ.Π.) Δυτικισ
Μακεδονίασ.

Ρροςκαλοφμε
Σουσ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο φ σ που ενδιαφζρονται για τθν τοποκζτθςι τουσ ςτισ παρακάτω
κενζσ κζςεισ:


Υπευκφνου Σ.Ε.Ρ. ςτο ΚΕ.ΣΥ.Ρ. Γρεβενϊν ι/και



Υπευκφνου Σ.Ε.Ρ. ςτο ΚΕ.ΣΥ.Ρ. Καςτοριάσ ι/και



Υπευκφνου Σ.Ε.Ρ. ςτο ΚΕ.ΣΥ.Ρ. Κοηάνθσ ι/και



Υπευκφνου Σ.Ε.Ρ. ςτο ΚΕ.ΣΥ.Ρ. Φλϊρινασ

να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που ανικουν
οργανικά, για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ
επόμενεσ παραγράφουσ:
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1. Όποιοσ εκπαιδευτικόσ επιλεγεί, κα τοποκετθκεί για κθτεία θ οποία κα διαρκζςει
ςφμφωνα με τθν 108401/ΓΔ4/07-07-2015 Τπουργικι Απόφαςθ, ζωσ τθν πλιρωςθ
των ςχετικϊν κζςεων, όπωσ κα προβλζπονται αυτζσ από νεότερεσ Τπουργικζσ
Αποφάςεισ και όχι πζραν τθσ 31-08-2018.
2. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ για τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ, ζχουν
όςοι:
α. είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων τθσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ.
β. είναι απόφοιτοι τθσ Σριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
γ. ανικουν οργανικά ςε Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Δυτικισ
Μακεδονίασ.
δ. ζχουν ςυνολικι εκπαιδευτικι υπθρεςία ζξι (6) ετϊν, από τα οποία τα τρία (3),
τουλάχιςτον, ζτθ να αποτελοφν διδακτικι υπθρεςία.
3. Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ όςοι εκπαιδευτικοί
κατζχουν κζςθ ςτελζχουσ 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 27-11-2017
ζωσ και 04-12-2017 ςτα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ που ανικουν οργανικά.
5. Οι αιτοφντεσ δικαιοφνται να δθλϊςουν επικυμία για τοποκζτθςθ ςε κζςθ
Τπευκφνου .Ε.Π. για όλα τα ΚΕ.Τ.Π. που υπάγονται ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ
Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, κατά ςειρά προτίμθςθσ.
6. 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
92984/Γ7/10-08-2012 (ΦΕΚ 2316/τ.Β'/10-08-2012) Τπουργικι Απόφαςθ (απλά
φωτοαντίγραφα με υπεφκυνθ διλωςθ περί αλικειασ του περιεχομζνου τουσ).
7. Με το πζρασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων οι Διευκυντζσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ 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 μζχρι τισ 08-12-2017 ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ
Δυτικισ Μακεδονίασ (Μακρυγιάννη 5 – Τ.Κ. 501 32 - Κοζάνη).
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8. Αρμόδιο όργανο για τθν επιλογι του Τπευκφνου .Ε.Π. ςτα ΚΕ.Τ.Π. είναι το οικείο
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.

υνημμζνα:
1. Η με αριθμ. πρωτ. 92984/Γ7/10-08-2012 (ΦΕΚ 2316/τ.Β΄/10-08-2012) Τ.Α.
2. Τπόδειγμα αίτηςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ.
3. Τπόδειγμα βεβαίωςησ εκπαιδευτικήσ και διδακτικήσ υπηρεςίασ.

Ο ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΟΣ
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υνημμζνο 1

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ
----ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ
Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ
Δ/ΝΘ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ (ΕΠΕΔ)

Να διατθρθκεί μζχρι ..............

Βακ. Προτερ. ΕΞ. ΕΡΕΙΓΟΝ
Μαροφςι 10-08-2012
Αρ. Πρωτ. 92984/Γ7

ΣΜΘΜΑ Αϋ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ

Σαχ. Δ/νςθ: Ανδρζα Παπανδρζου 37
Μαροφςι, Σ.Κ. 15180
Πλθροφορίεσ : Καραμαλάκου Μ,
Ευφραιμίδθσ Κ., Κριτςιάνθ Αρ.
Σθλ.: 210-3442222,3442224,
210-3443309,3443341
email: sep@minedu.gov.gr

ΑΡΟΦΑΣΘ

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ των οργάνων, των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και
τοποκζτθςθσ των Υπευκφνων Σχολικοφ Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (Σ.Ε.Ρ.)
ςτα Κζντρα Συμβουλευτικισ και Ρροςανατολιςμοφ (ΚΕ.ΣΥ.Ρ.) κακϊσ και των
κακθκόντων και αρμοδιοτιτων τουσ.».
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σα άρκρα 38 και 39 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α/30.9.1985).
2. Σισ περιπτϊςεισ α) και β) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 10 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188
Α/23.9.1997), όπωσ θ περίπτωςθ β) τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 8 του
Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α/13.2.2002).
3. Σο Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α) «φνθεςη, ςυγκρότηςη και λειτουργία των υπηρεςιακών
ςυμβουλίων πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ και ειδικήσ αγωγήσ,
αρμοδιότητεσ αυτών, όροι, προχποθζςεισ και διαδικαςία εκλογήσ των αιρετών τακτικών και
αναπληρωματικών μελών των ςυμβουλίων αυτών.».
4. Σο Κεφάλαιο Αϋ τθσ 64705/Γ7/03 (ΦΕΚ 948 Β/2.7.2003) όπωσ τροποποιικθκε με τθν
91042/Γ7/03 (ΦΕΚ 1309 Β/1.9.2003) «Καθοριςμόσ των εδρών των ΚΕ.Τ.Π. και των ςχολείων
ςτα οποία λειτουργοφν Γραφεία .Ε.Π., των προςόντων των αποςπώμενων εκπαιδευτικών
ςτα ΚΕ.Τ.Π. και ςτα Γραφεία .Ε.Π., των κριτηρίων, των οργάνων και τησ διαδικαςίασ
επιλογήσ τουσ, καθώσ και των οργάνων, τησ διαδικαςίασ απόςπαςήσ τουσ και των λόγων
ανάκληςησ τησ απόςπαςησ αυτών.».
5. Σθν Τ.Α. 125865/Γ7/23-11-2006 (ΦΕΚ 1831 Β/23.11.2006) «Σροποποίηςη τησ υπ’ αριθμ.
140178/Γ7/11.12.2003 ΤΑ, με θζμα: Κδρυςη νζων ΚΕΤΠ και Γραφείων ΕΠ ςτο πλαίςιο τησ
Κατηγορίασ Πράξεων 2.4.1.α {Ενίςχυςη των δομών υμβουλευτικήσ και Επαγγελματικοφ
Προςανατολιςμοφ» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ’ ΚΠ}».
6. Σθν Τ.Α. Φ.353.1./324/105657/Δ1/02 (ΦΕΚ 1340 Β/16.10.2002) «Καθοριςμόσ των
ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊςταμζνων των περιφερειακών
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7.
8.

9.
10.

υπηρεςιών πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ, των διευθυντών και
υποδιευθυντών των ςχολικών μονάδων και ΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων.».
Σο Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α/21.6.2012) «Διοριςμόσ Τπουργών, Αναπληρωτών Τπουργών και
Τφυπουργών».
Σθν απόφαςθ 76051/12 (ΦΕΚ 2091 Β/5.7.2012) του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ «Ανάθεςη αρμοδιοτήτων ςτον
Τφυπουργό Παιδείασ και Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Αθλητιςμοφ Θεόδωρο
Παπαθεοδώρου.».
Σθν ανάγκθ υποςτιριξθσ του κεςμοφ του χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ
(.Ε.Π).
Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ δεν προκαλείται δαπάνθ ςτον
κρατικό προχπολογιςμό.

ΑΡΟΦΑΣΙΗΟΥΜΕ
Άρκρο 1
Υπεφκυνοι Σχολικοφ Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (Σ.Ε.Ρ.) των Κζντρων Συμβουλευτικισ και
Ρροςανατολιςμοφ (ΚΕ.ΣΥ.Ρ.)
1. ε κάκε Κζντρο υμβουλευτικισ και Προςανατολιςμοφ (ΚΕ.Τ.Π.) τοποκετοφνται, φςτερα
από επιλογι και απόςπαςθ, δφο (2) Τπεφκυνοι χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ
(.Ε.Π.).
2. Θ επιλογι και τοποκζτθςθ των Τπευκφνων .Ε.Π. γίνεται για τριετι κθτεία.
Άρκρο 2
Ελάχιςτα τυπικά προςόντα των υποψιφιων και κωλφματα ςυμμετοχισ τουσ ςτθ διαδικαςία
επιλογισ
1. Τποψιφιοι για τισ κζςεισ Τπευκφνων .Ε.Π. ςτα ΚΕ.Τ.Π. μποροφν να είναι μόνιμοι
εκπαιδευτικοί τθσ δθμόςιασ δευτεροβάκμιασ (Δ/κμιασ) εκπαίδευςθσ, όλων των ειδικοτιτων, που
είναι απόφοιτοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ανικουν οργανικά ςε Περιφερειακι Διεφκυνςθ
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Περ/κι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ) που υπάγονται και τα
ΚΕ.Τ.Π. των οποίων τισ κζςεισ Τπευκφνων διεκδικοφν και ζχουν ςυνολικι εκπαιδευτικι υπθρεςία
ζξι (6) ετϊν από τθν οποία τα τρία (3), τουλάχιςτον, ζτθ αποτελοφν διδακτικι υπθρεςία.
2. Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ όςοι εκπαιδευτικοί κατζχουν
κζςθ ςτελζχουσ τθσ Β/κμιασ εκπαίδευςθσ με κθτεία, όςοι βρίςκονται ςε εκπαιδευτικι άδεια, κακϊσ
και όςοι εκπαιδευτικοί ςυνταξιοδοτοφνται αυτοδίκαια κατά το χρόνο τθσ τριετοφσ κθτείασ.
Άρκρο 3
Κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
1. Σα κριτιρια επιλογισ των υπευκφνων .Ε.Π. διακρίνονται ςε τρεισ κατθγορίεσ και
αποτιμϊνται ςυνολικά με εξιντα (60) αξιολογικζσ μονάδεσ.
2. τθν κατθγορία τθσ υπθρεςιακισ κατάςταςθσ και εμπειρίασ εντάςςονται τα κάτωκι
κριτιρια τα οποία αποτιμϊνται με δεκαπζντε (15) αξιολογικζσ μονάδεσ ι μόρια, κατά ανϊτατο όριο.
Οι μονάδεσ αυτζσ αναλφονται ωσ εξισ:
α)
β)

υντονιςμόσ ι υλοποίθςθ εγκεκριμζνων προγραμμάτων
Αγωγισ ςταδιοδρομίασ
Εκπαιδευτικι εμπειρία ςτθν εφαρμογι του κεςμοφ του
ΕΠ ςτθν τάξθ.

γ)

Οργάνωςθ, ςυντονιςμόσ και υλοποίθςθ επιμορφωτικϊν
ςεμιναρίων, θμερίδων ι διθμερίδων ςτο ΕΠ

δ)

Άςκθςθ κακθκόντων Τπευκφνου ΕΠ ςε ΚΕ.Τ.Π. ι ςε
ΓΡΑ..Ε.Π. ι Ειδικοφ Πλθροφόρθςθσ και Σεκμθρίωςθσ ςε
ΚΕ..Τ.Π. ι Τπευκφνου ΓΡΑ.Τ.

0,5 για κάκε πρόγραμμα
και μζχρι 2 ςυνολικά
0,5 για κάκε ζτοσ
και μζχρι 1 ςυνολικά
0,25 για κάκε
επιμορφωτικι δράςθ και
μζχρι 2 ςυνολικά
0,5 για κάκε ζτοσ
και μζχρι 5 ςυνολικά
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υμμετοχι ςε προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ ΚΠ (Δίκτυα
ΕΠ, ΚΕΘΙ, διευρυμζνθσ φάςθσ του Α.Π.Θ., Ευρυδίκθ του
Δ.Π.Θ., Θετικζσ Ενζργειεσ των ΕΚΠΑ, Ο.Π.Α., ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ,
Α.Π.Θ.) με τθν ιδιότθτα του υντονιςτι ι υμβοφλου
Δικτφου ι Ειδικοφ υμβουλευτικισ ι Επιμορφωτι
Διδακτικι εμπειρία πζραν τθσ απαιτοφμενθσ για τθ
ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ
Τπθρεςία ςτο τμιμα ΕΠ τθσ Δ/νςθσ ΕΠΕΔ του
Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ, υμμετοχι ςε ομάδεσ εργαςίασ και Δ.. του
Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ, εποπτευόμενων φορζων του Τπουργείου
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ
ςχετικϊν με τθν προϊκθςθ του κεςμοφ τθσ
υμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ
Άςκθςθ κακθκόντων Διευκυντι ι Τποδιευκυντι ςχολικισ
μονάδασ

ε)

ςτ)

η)

θ)

0,3 για κάκε ςυμμετοχι
ςε πρόγραμμα και μζχρι
1,5 ςυνολικά
0,25 για κάκε ζτοσ
και μζχρι 0,5 ςυνολικά

0,5 για κάκε ζτοσ και
μζχρι 2 ςυνολικά

0,5 για κάκε ζτοσ και
μζχρι 2 ςυνολικά

3. Για τθν επιμζτρθςθ των μορίων τθσ παραγράφου 2 ιςχφουν τα εξισ:
α) Όταν θ εκπαιδευτικι εμπειρία ςτθν εφαρμογι του κεςμοφ του .Ε.Π. ςτθν τάξθ ςυμπίπτει
χρονικά με τθν άςκθςθ κακθκόντων Τπευκφνου .Ε.Π. ςε ΓΡΑΕΠ, τότε δεν μοριοδοτείται.
β) Για τθ μοριοδότθςθ του κριτθρίου α) όςον αφορά το ςυντονιςμό προγραμμάτων Α.
απαιτείται βεβαίωςθ του Δ/ντι Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ και όςον αφορά τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων Α.
απαιτείται αντίγραφο τθσ ζγκριςθσ ςχολικϊν προγραμμάτων από το Δ/ντι Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ και
βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ του προγράμματοσ από το Δ/ντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, ςτθν οποία
πραγματοποιικθκε το πρόγραμμα. ε περίπτωςθ αδυναμίασ προςκόμιςθσ τθσ βεβαίωςθσ
ολοκλιρωςθσ, απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ του εκπαιδευτικοφ ότι ολοκλιρωςε το πρόγραμμα.
γ) Για τθ μοριοδότθςθ του κριτθρίου γ) απαιτείται βεβαίωςθ από το Διευκυντι τθσ οικείασ
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ρθτά θ θμερομθνία, ο τόποσ διεξαγωγισ και το κζμα τθσ
οργάνωςθσ του ςυντονιςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ των επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων, θμερίδων ι
διθμερίδων ςτο .Ε.Π..
4. τθν κατθγορία τθσ επιςτθμονικισ και παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ εντάςςονται τα κάτωκι
κριτιρια τα οποία αποτιμϊνται με εικοςιπζντε (25) αξιολογικζσ μονάδεσ ι μόρια κατά ανϊτατο
όριο. Οι μονάδεσ αυτζσ αναλφονται ωσ εξισ:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

ςτ)

η)

Διδακτορικό ςτο ΕΠ και τθ υμβουλευτικι
Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ειδίκευςθσ ςτο ΕΠ και τθ υμβουλευτικι
Διδακτορικό ςε άλλο επιςτθμονικό αντικείμενο
Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ειδίκευςθσ ςε άλλο επιςτθμονικό
αντικείμενο
Πιςτοποιθτικό Ειδίκευςθσ ςτθ υμβουλευτικι και τον
Προςανατολιςμό τθσ ΑΠΑΙΣΕ-ΕΛΕΣΕ
Επιμόρφωςθ με τίτλο «Ειδικό, Μεταπτυχιακοφ Επιπζδου
πρόγραμμα ςπουδϊν κατάρτιςθσ Τπευκφνων χολικοφ
Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ ςτθ υμβουλευτικι και τον
Επαγγελματικό Προςανατολιςμό»
Επιμόρφωςθ με τίτλο:
Α. «Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν Δ/κμιασ
Εκπαίδευςθσ ςτο χολικό Επαγγελματικό Προςανατολιςμό και τθ
υμβουλευτικι» ι
Β. «Κατάρτιςθ Εκπαιδευτικϊν Δ/κμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν
τεκμθρίωςθ πλθροφοριακοφ υλικοφ χολικοφ Επαγγελματικοφ
Προςανατολιςμοφ» ι

6
4
3
2
2

2

1,5
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θ)
κ)
ι)
ια)
ιβ)

ιγ)

Γ. «υμβουλευτικοί Ορίηοντεσ για τον χολικό Προςανατολιςμό –
Ο Προςανατολιςμόσ» ι
Δ. Επιμόρφωςθ ςτελεχϊν ΓΡΑΤ
Δεφτερο πτυχίο ΑΕΙ/ΑΣΕΙ
Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χριςθσ Θ/Τ (ΣΠΕ α’ επιπζδου)
Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χριςθσ Θ/Τ (ΣΠΕ β’ επιπζδου)
Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν επιπζδου Γ1 – Γ2
Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν επιπζδου Β2
υγγραφι εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςυμβουλευτικισ/ΕΠ ατομικά ι
ςυμμετοχι ςε ςυγγραφικι ομάδα. υμμετοχι ςε ερευνθτικά
προγράμματα για το ΕΠ και τθ υμβουλευτικι που
υλοποιοφνται από το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων
Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, ΑΕΙ, ΣΕΙ, τουσ εποπτευόμενουσ
φορείσ. υμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό και τθ δθμιουργία
ψυχομετρικϊν
εργαλείων,
αςκιςεων
και
μελετϊν
υμβουλευτικισ και ΕΠ. Eιςιγθςθ ι δθμοςίευςθ ςε ζγκριτα
επιςτθμονικά περιοδικά ι επιςτθμονικά υνζδρια, με κριτζσ π.χ.
ΕΛΕΤΠ

1,5
2
3
2
1

1 ανά
ςυγγραφι ι
ςυμμετοχι και
μζχρι 4
ςυνολικά

5. Για τθν επιμζτρθςθ των μορίων τθσ παραγράφου 4 ιςχφουν τα εξισ:
α) Όταν ςυντρζχουν ςτον ίδιο υποψιφιο τα κριτιρια των περιπτϊςεων α) και β) τότε
μοριοδοτείται μόνο το ανϊτερο. Σο ίδιο ιςχφει και όταν ςυντρζχουν ςτον ίδιο υποψιφιο τα κριτιρια
των περιπτϊςεων γ) και δ) και των περιπτϊςεων ια) και ιβ) ςτο ίδιο αντικείμενο.
β) ε κάκε περίπτωςθ το άκροιςμα των κριτθρίων ςτ) και η) δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ δφο
(2,5) μονάδεσ.
γ) ε κάκε περίπτωςθ το άκροιςμα των αξιολογικϊν μονάδων των κριτθρίων α), β), γ) και δ) δεν
μπορεί να υπερβαίνει τισ δζκα (10).
δ) Για τθ γνϊςθ χριςθσ Θ/Τ απαιτείται πιςτοποίθςθ από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Κοινωνία
τθσ Πλθροφορίασ ι από άλλο φορζα αναγνωριςμζνο από το κράτοσ. Αν υπάρχουν πιςτοποιιςεισ
επιμόρφωςθσ και των δφο επιπζδων μοριοδοτείται μόνον θ ανϊτερθ.
ε) Οι τίτλοι που βεβαιϊνουν τθ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ ορίηονται ςτθν προκιρυξθ του ΑΕΠ
(2Π/2008, 515/08-10-2008.Θ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ και δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ μοριοδοτείται κατά
το ιμιςυ τθσ μοριοδότθςθσ τθσ πρϊτθσ ξζνθσ γλϊςςασ.
ςτ) Αν ο υποψιφιοσ κατζχει περιςςότερα του ενόσ αποδεικτικά γνϊςθσ τθσ ίδιασ ξζνθσ γλϊςςασ
υπολογίηονται μονάδεσ μόνο για το ανϊτερο επίπεδο.
η) ε κάκε περίπτωςθ, ανεξάρτθτα από το πλικοσ των ξζνων γλωςςϊν και του επιπζδου
γλωςςομάκειασ του υποψθφίου, οι αξιολογικζσ μονάδεσ για τθ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν αποτιμϊνται
κατά ανϊτατο όριο ςε τρία (3). Δεν μοριοδοτείται θ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ που αποτζλεςε ειδικό
προςόν διοριςμοφ.
θ) Όλοι οι τίτλοι και τα πιςτοποιθτικά πρζπει να προζρχονται από αναγνωριςμζνουσ δθμόςιουσ
φορείσ. Εάν προζρχονται από Πανεπιςτιμια τθσ αλλοδαπισ πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το
ΔΟΑΣΑΠ.
κ) Πτυχίο που χρθςιμοποιικθκε ωσ προςόν διοριςμοφ δε μοριοδοτείται.
ι) Για το κριτιριο (ιγ) δε λαμβάνεται υπόψθ θ ζρευνα που πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο
απόκτθςθσ ακαδθμαϊκϊν τίτλων ι επιμορφϊςεων (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, ΑΠΑΙΣΕ,
επιμορφϊςεισ Τπ. Παιδείασ και Θρθςκευμάτων Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ).
6. τθν κατθγορία τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςθσ εντάςςονται τα κάτωκι
κριτιρια τα οποία αποτιμϊνται, ζπειτα από ςυνζντευξθ, με είκοςι (20) αξιολογικζσ μονάδεσ ι
μόρια, κατά ανϊτατο όριο. Κατά τθ ςυνζντευξθ του υποψθφίου ςυνεκτιμϊνται κυρίωσ:
α) Θ εν γζνει επιςτθμονικι, εκπαιδευτικι και κοινωνικι δράςθ και προςφορά του, όπωσ
αυτι προκφπτει από τα ςτοιχεία του φακζλου υποψθφιότθτασ που δεν ζχουν μοριοδοτθκεί.
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β) Θ ικανότθτά του να επιλφει οργανωτικά, κακοδθγθτικά, παιδαγωγικά και λειτουργικά
προβλιματα που ςχετίηονται με τα κακικοντα και τισ αρμοδιότθτεσ τθσ κζςθσ για τθν οποία είναι
υποψιφιοσ, κακϊσ και θ δυνατότθτα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με τουσ μακθτζσ, τουσ γονείσ
και τουσ ςυναδζλφουσ του.
γ) Θ γενικι του ςυγκρότθςθ, όπωσ αυτι προκφπτει από το βιογραφικό του ςθμείωμα, το
ςφνολο των ςτοιχείων του φακζλου υποψθφιότθτασ και τθν όλθ του παρουςία ενϊπιον του
ςυμβουλίου επιλογισ.
Άρκρο 4
Πργανα και διαδικαςία επιλογισ
1. Αρμόδιο όργανο για τθν επιλογι των Τπευκφνων .Ε.Π. των ΚΕ.Τ.Π. είναι το οικείο
Ανϊτερο Περιφερειακό Τπθρεςιακό υμβοφλιο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Α.Π.Τ..Δ.Ε.).
2. Για τθν επιλογι των Τπευκφνων .Ε.Π. των ΚΕ.Τ.Π. εκδίδεται προκιρυξθ, θ οποία
δθμοςιεφεται ςε δφο θμεριςιεσ εφθμερίδεσ των Ακθνϊν, δθμοςιοποιείται μζςω του Διαδικτφου
ςτο «Πρόγραμμα Διαφγεια», ςτθν ιςτοςελίδα του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (http://www.minedu.gov.gr/), ςτθν
ιςτοςελίδα του Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου (http://www.sch.gr/) και παράλλθλα αποςτζλλεται
ςε όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ μζςω των Δ/νςεων Δ/κμιασ Εκ/ςθσ.
3. Με τθν προκιρυξθ καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που ζχουν τα νόμιμα
προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία κατάρτιςθσ αξιολογικϊν πινάκων
επιλογισ να υποβάλουν αίτθςθ, ςφμφωνα με τουσ αναγραφόμενουσ ςε αυτιν όρουσ, ςτθν Δ/νςθ
Δ/κμιασ Εκ/ςθσ ςτθν οποία ανικουν οργανικά. τθν προκιρυξθ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα
υποβολισ των αιτιςεων και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά.
4. Θ υποβολι των αιτιςεων μαηί με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά γίνεται εντόσ εφλογου
χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν θμζρα ανάρτθςθσ τθσ ςχετικισ προκιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα του
Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Σο χρονικό διάςτθμα υποβολισ των αιτιςεων μαηί με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά
ορίηεται ςτθν οικεία προκιρυξθ.
5. Αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων οι Δ/νςεισ Δ/κμιασ Εκ/ςθσ
διαβιβάηουν αμελλθτί ςτο Α.Π.Τ..Δ.Ε. τθσ οικείασ Περ/κισ Δ/νςθσ Εκ/ςθσ τισ αιτιςεισ των
υποψθφίων.
6. Σα Α.Π.Τ..Δ.Ε., βάςει των κριτθρίων των παραγράφων 2 ζωσ και 5 του άρκρου 3 και τισ
δθλϊςεισ προτίμθςθσ των υποψθφίων, καταρτίηουν τουσ προςωρινοφσ πίνακεσ οι οποίοι
γνωςτοποιοφνται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ και ορίηουν τισ θμερομθνίεσ πρόςκλθςθσ των
υποψθφίων ςε προφορικι ςυνζντευξθ. Επίςθσ ορίηουν ςε αυτοφσ προκεςμία για τθν υποβολι
τυχόν γραπτϊν αντιρριςεων (ενςτάςεων), τισ οποίεσ εξετάηουν και επιβεβαιϊνουν ι
αναπροςδιορίηουν τισ αξιολογικζσ μονάδεσ. Θ προκεςμία για τθν υποβολι των γραπτϊν
αντιρριςεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ.
7. Σα Α.Π.Τ..Δ.Ε. εξετάηουν τισ ενςτάςεισ το αργότερο εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν
από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τουσ, οριςτικοποιοφν τουσ προςωρινοφσ πίνακεσ και καλοφν
τουσ υποψθφίουσ ςε ςυνζντευξθ, κοινοποιϊντασ τουσ τθν θμερομθνία και τον τόπο διεξαγωγισ τθσ
κακϊσ και τθν αιτιολογθμζνθ απάντθςθ επί τθσ ενςτάςεϊσ τουσ. Ο Τπουργόσ ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με τθ
προκιρυξθ ςυγκεκριμενοποιεί τθν προκεςμία τθσ παροφςθσ παραγράφου.
8. Μετά το πζρασ τθσ ςυνζντευξθσ του υποψθφίου, κάκε μζλοσ του Α.Π.Τ..Δ.Ε. καταγράφει
αιτιολογθμζνα τισ αξιολογικζσ μονάδεσ όπωσ προκφπτουν από τθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ.
Σελικζσ αξιολογικζσ μονάδεσ για τα κριτιρια τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 3 είναι ο μζςοσ όροσ
των μονάδων όλων των παρόντων μελϊν του Α.Π.Τ..ΔΕ.. Μετά το πζρασ τθσ προφορικισ
ςυνζντευξθσ όλων των υποψθφίων τα Α.Π.Τ..Δ.Ε. καταρτίηουν τουσ οριςτικοφσ αξιολογικοφσ
πίνακεσ βάςει των ςυνολικϊν αξιολογικϊν μονάδων του κάκε υποψθφίου. Σο ςφνολο των
αξιολογικϊν μονάδων προκφπτει από το άκροιςμα όλων των μονάδων των επιμζρουσ κατθγοριϊν.
9. Οι οριςτικοί αξιολογικοί πίνακεσ Τπευκφνων .Ε.Π. για τα ΚΕ.Τ.Π. κυρϊνονται, φςτερα
από ζλεγχο νομιμότθτασ, από τον Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ κακίςτανται οι τελικοί
αξιολογικοί πίνακεσ επιλογισ Τπευκφνων .Ε.Π. για τα ΚΕ.Τ.Π., αναρτϊνται ςτα Καταςτιματα των
Δ/νςεων Δ/κμιασ Εκ/ςθσ και ιςχφουν μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και
τοποκζτθςθσ των επόμενων Τπευκφνων .Ε.Π. για τα ΚΕ.Τ.Π..

10

ΑΔΑ: 6Θ5Χ4653ΠΣ-3ΦΨ
Άρκρο 5
Πργανα και διαδικαςία τοποκζτθςθσ
1. Οι εγγεγραμμζνοι ςτουσ τελικοφσ αξιολογικοφσ πίνακεσ επιλογισ αποςπϊνται και
τοποκετοφνται ςε κενζσ κζςεισ Τπευκφνων .Ε.Π. ςτα ΚΕ.Τ.Π. με απόφαςθ του οικείου
Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τθ ςειρά κατάταξι τουσ και τισ δθλϊςεισ
προτίμθςθσ. Αν μετά τισ τοποκετιςεισ κατά το προθγοφμενο εδάφιο εξακολουκοφν να παραμζνουν
κενζσ κζςεισ Τπευκφνων .Ε.Π. καλφπτονται από υποψιφιουσ του τελικοφ αξιολογικοφ πίνακα
επιλογισ, εφόςον τισ δθλϊςουν, καλοφμενοι, εκ νζου, προσ τοφτο κατά τθ ςειρά εγγραφισ τουσ
ςτον πίνακα. Αν παρά ταφτα δε πλθρωκοφν οι κενζσ κζςεισ Τπευκφνων .Ε.Π. τότε καλφπτονται από
εκπαιδευτικοφσ με βακμό, τουλάχιςτον, Βϋ με τθ διαδικαςία τθσ απόςπαςθσ για ζνα ςχολικό ζτοσ,
από τον Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία ανικει το ΚΕ.Τ.Π., μετά από πρόταςθ
του οικείου Α.Π.Τ..Δ.Ε..
2. ε περίπτωςθ που οι Τπεφκυνοι ΚΕ.Τ.Π. ελλείψουν, για οποιονδιποτε λόγο, οι
κενοφμενεσ κζςεισ πλθρϊνονται από τουσ επόμενουσ επιλαχόντεσ του οικείου τελικοφ αξιολογικοφ
πίνακα επιλογισ μζχρι εξαντλιςεϊσ του. Αν κανείσ από τουσ επιλαχόντεσ δεν ζχει δθλϊςει
προτίμθςθ για τθν κενοφμενθ κζςθ Τπευκφνου τότε εφαρμόηονται τα δφο τελευταία εδάφια τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου.
3. Θ ανάλθψθ υπθρεςίασ των τοποκετουμζνων από τουσ τελικοφσ αξιολογικοφσ πίνακεσ
επιλογισ είναι υποχρεωτικι. Οι μθ αναλαμβάνοντεσ υπθρεςία εντόσ πζντε (5) θμερϊν, ςτισ κζςεισ
που τοποκετοφνται διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογισ.
4. Οι Τπεφκυνοι .Ε.Π. μποροφν ακολουκϊντασ τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ να
μετατίκενται ωσ εκπαιδευτικοί αλλά αναλαμβάνουν υπθρεςία ςτθ νζα μετά τθ μετάκεςι τουσ κζςθ
μετά τθ λιξθ τθσ τριετοφσ κθτείασ τουσ. Θ υπθρεςία των Τπευκφνων .Ε.Π. των ΚΕ.Τ.Π.
προςμετρείται ωσ διοικθτικι και κακοδθγθτικι εμπειρία για τθν εφαρμογι των διατάξεων του Ν.
3848/2010 για τθν επιλογι ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ κακϊσ και ωσ διδακτικι. Επίςθσ, οι
Τπεφκυνοι .Ε.Π. των ΚΕ.Τ.Π. λαμβάνουν τισ μονάδεσ μετάκεςθσ τθσ πλθςιζςτερθσ ςχολικισ
μονάδασ.
5. Οι υπθρετοφντεσ με κθτεία ωσ Τπεφκυνοι .Ε.Π., μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ,
επανζρχονται ςτισ οργανικζσ τουσ κζςεισ και ςε περίπτωςθ που αυτζσ δεν υπάρχουν πια,
τοποκετοφνται ςε κενζσ κζςεισ εκπαιδευτικϊν ςχολικϊν μονάδων τθσ επιλογισ τουσ.
Άρκρο 6
Λόγοι και διαδικαςία ανάκλθςθσ τθσ τοποκζτθςθσ
1. Θ τοποκζτθςθ των κατεχόντων κζςεισ Τπευκφνων .Ε.Π. των ΚΕ.Τ.Π. μπορεί να
ανακλθκεί, με απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, φςτερα από γνϊμθ του
οικείου Α.Π.Τ..Δ.Ε., εφόςον οι τοποκετθκζντεσ:
α) επικαλοφνται, εγγράφωσ και αιτιολογθμζνα, ςοβαροφσ προςωπικοφσ ι οικογενειακοφσ
λόγουσ ι λόγουσ υγείασ ι
β) επιλεγοφν ωσ ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ.
γ) αςκοφν πλθμμελϊσ τα κακικοντά τουσ.
τθν περίπτωςθ γ) το οικείο Α.Π.Τ..Δ.Ε. γνωμοδοτεί για τθν απαλλαγι φςτερα από ερϊτθμα
του οικείου Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ και αφοφ τθρθκεί θ διαδικαςία ακρόαςθσ του
απαλλαςςομζνου ενϊπιον του οικείου Α.Π.Τ..Δ.Ε..
2. Θ χριςθ εκπαιδευτικισ άδειασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι για τθν απόκτθςθ
διδακτορικοφ διπλϊματοσ δεν είναι επιτρεπτι πριν από τθν απαλλαγι του εκπαιδευτικοφ από τα
κακικοντά του.
Άρκρο 7
Κακικοντα και αρμοδιότθτεσ
1. Σα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ των Τπευκφνων των ΚΕ.Τ.Π. είναι οι εξισ:
α) Θ υποςτιριξθ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ προγραμμάτων αγωγισ ςταδιοδρομίασ των
ςχολείων ευκφνθσ τουσ.
β) Θ παροχι υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ και προςανατολιςμοφ ςε κακθμερινι βάςθ ςε
μακθτζσ/μακιτριεσ, γονείσ και νζουσ/νζεσ ζωσ 25 ετϊν ςτουσ χϊρουσ των ΚΕ.Τ.Π..
γ) Θ ενθμζρωςθ μακθτϊν/μακθτριϊν αλλά και κακθγθτϊν ςε κζματα που αφοροφν ςτισ
μεταβολζσ ςτο ςφςτθμα εκπαίδευςθσ (ΕΠΑΛ-ΕΠΑ, ςφςτθμα ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια
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εκπαίδευςθ κ.λπ.) που απαιτεί τακτικζσ και περιοδικά επαναλαμβανόμενεσ επιςκζψεισ ςτα ςχολεία
τθσ περιοχισ ευκφνθσ των ΚΕ.Τ.Π. κακϊσ και διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν θμερίδων ςε ςυνεργαςία
με αυτά.
δ) Θ εκπόνθςθ ενθμερωτικοφ υλικοφ για τουσ μακθτζσ και τουσ κακθγθτζσ, που
περιλαμβάνει τθν ςφνκεςθ ενθμερωτικϊν φυλλαδίων αλλά και παρουςιάςεων που αφοροφν ςτθν
προαναφερκείςα κεματολογία.
ε) Θ διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν θμερίδων για τουσ κακθγθτζσ που εφαρμόηουν το ΕΠ ςτθ
Γ’ τάξθ του Γυμναςίου και ςτθν Α’ τάξθ των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που απαιτοφν επίςθσ τθν εκπόνθςθ
ενθμερωτικοφ υλικοφ και κατάλλθλων παρουςιάςεων.
ςτ) Θ υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν για τθν εφαρμογι προγραμμάτων ι εκπαιδευτικϊν
εργαλείων .Ε.Π. , εγκεκριμζνων από το Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ
η) Θ εκπόνθςθ και εκτζλεςθ ευρωπαϊκϊν δράςεων και προγραμμάτων, με ςκοπό να ζρκουν
ςε επαφι μακθτζσ και κακθγθτζσ με τα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ αλλά
και του πολιτιςμοφ
θ) Θ υλοποίθςθ και εφαρμογι εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ςε ςυνεργαςία με τα
ςχολεία τθσ περιοχισ ευκφνθσ του ΚΕ.Τ.Π. ςτα πλαίςια δράςεων και περιλαμβάνουν μεταξφ των
άλλων διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων για τουσ μακθτζσ των ςυνεργαηόμενων ςχολείων,
ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ φορείσ, παραγωγι ζντυπου υλικοφ, διοργάνωςθ θμερίδων
παρουςίαςθσ κ.ά.
κ) Θ διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων και επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων-εργαςτθρίων
που απευκφνονται προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ για κζματα εφαρμογισ ΕΠ μετά από ζγκριςθ τουσ
από το αντίςτοιχο Σμιματα Αϋ .Ε.Π. τθσ Διεφκυνςθσ υμβουλευτικοφ Επαγγελματικοφ
Προςανατολιςμοφ και Εκπαιδευτικϊν Δραςτθριοτιτων .
Ι) Θ ςτενι επαφι και ςυνεργαςία με τουσ φορείσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ (διμουσ, νομαρχίεσ,
επιμελθτιρια, μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, ςχετικοφσ με τον επαγγελματικό προςανατολιςμό φορείσ
κ.ά.) κακϊσ και με τα γραφεία διαςφνδεςθσ ι τα ςχετικά τμιματα ςτα ανϊτερα και ανϊτατα
εκπαιδευτικά ιδρφματα εφόςον υπάρχει ςυνεχισ ενθμζρωςθ του Προϊςτάμενου τθσ οικείασ
Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ.
2. Οι Τπεφκυνοι ΚΕ.Τ.Π. εργάηονται ςφμφωνα με το ωράριο τθσ Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ ςτθν οποία
υπθρετοφν από τθν 1θ επτεμβρίου μζχρι τθ 10θ Ιουλίου κάκε ςχολικοφ ζτουσ, εξαιρουμζνων των
διακοπϊν Χριςτουγζννων και Πάςχα και των επιςιμων αργιϊν. Επειδι όμωσ ςτα κακικοντά τουσ
είναι θ ςυμβουλευτικι και θ ενθμζρωςθ γονζων, μακθτϊν Γυμναςίου και Λυκείου, κακϊσ και
μακθτϊν τθσ τ Δθμοτικοφ ι πουδαςτϊν για κζματα ςυμβουλευτικισ και προςανατολιςμοφ, τισ
τρεισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ θ ζναρξθ τθσ ϊρασ υπθρεςίασ τουσ μετατίκεται κατά τρεισ ϊρεσ με
αντίςτοιχθ μετατόπιςθ του υποχρεωτικοφ θμεριςιου ωραρίου, ϊςτε να διευκολφνεται και να
εξυπθρετείται καλφτερα το κοινό προσ το οποίο προςφζρουν υπθρεςίεσ.
3. Οι Τπεφκυνοι ΚΕ.Τ.Π. ευρίςκονται ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ ςτθν Δ/νςθ ςτθν οποία
υπθρετοφν όλεσ τισ θμζρεσ του αντιςτοίχου διαςτιματοσ κατά τισ οποίεσ δεν διεξάγονται μακιματα
ςτα ςχολεία (π.χ. περίοδοι εξετάςεων, εκδόςεων βακμολογίασ κλπ.). Θ τοπικι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ
μπορεί να ανακζςει ςτουσ Τπευκφνουσ ΚΕΤΠ επικουρικά κακικοντα για τθν υλοποίθςθ των
εξετάςεων για τθν ειςαγωγι μακθτϊν/τριϊν ςε Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι..μόνον εφόςον δεν υπάρχουν
προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ ςυμβουλευτικισ και πλθροφόρθςθσ για τον ΕΠ από ομάδεσ
ενδιαφερομζνων ι πρόςωπα. Σο ωράριο λειτουργίασ του ΚΕΤΠ αναρτάται με ευκφνθ του
Τπευκφνου, ςε εμφανζσ ςθμείο ςτο ΚΕΤΠ, ςτα γραφεία τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ
εκπαίδευςθσ ,τθσ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ και Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ , ςτισ ςχολικζσ
μονάδεσ κακϊσ και ςτισ ιςτοςελίδεσ του ΚΕΤΠ (εφόςον υπάρχει)και τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ
εκπαίδευςθσ.
4. Οι Τπεφκυνοι ΚΕ.Τ.Π. επιςκζπτονται τισ ςχολικζσ μονάδεσ ευκφνθσ τουσ μετά από
προγραμματιςμό και ςυνεννόθςθ με τθν ςχολικι μονάδα Οι Τπεφκυνοι τθροφν ειδικό θμερολόγιο βιβλίο ςυναντιςεων, ςτο οποίο καταγράφονται θ θμερομθνία, ο ςκοπόσ, θ διάρκεια και το
περιεχόμενο τθσ επίςκεψθσ κακϊσ και τα ονόματα Δ/ντι ςχολικισ μονάδασ και εκπαιδευτικϊν. Σο
βιβλίο αυτό κεωρείται κάκε 4 μινεσ από τον Προϊςτάμενο τθσ οικείασ Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ.
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Άρκρο 8
Καταργοφμενεσ διατάξεισ και ζναρξθ ιςχφοσ
1. Από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςθσ καταργοφνται:
Α) Θ 64705/Γ7/03 (ΦΕΚ 948 Β/2.7.2003) όπωσ τροποποιικθκε με τθν 91042/Γ7/03 (ΦΕΚ
1309 Β/1.9.2003) «Καθοριςμόσ των εδρών των ΚΕ.Τ.Π. και των ςχολείων ςτα οποία λειτουργοφν
Γραφεία .Ε.Π., των προςόντων των αποςπώμενων εκπαιδευτικών ςτα ΚΕ.Τ.Π. και ςτα Γραφεία
.Ε.Π., των κριτηρίων, των οργάνων και τησ διαδικαςίασ επιλογήσ τουσ, καθώσ και των οργάνων, τησ
διαδικαςίασ απόςπαςήσ τουσ και των λόγων ανάκληςησ τησ απόςπαςησ αυτών» εκτόσ από το
Κεφάλαιο Αϋ.
Β) Θ 143399/Γ7/2008 (ΦΕΚ 2284 Β/10.112008) «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για
τη ςτελζχωςη των Γραφείων χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (ΓΡΑΕΠ) και των Κζντρων
υμβουλευτικήσ και Προςανατολιςμοφ (ΚΕΤΠ)» απόφαςθ του Τπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων.
2. Θ ιςχφσ τθσ παροφςθσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ
Θ παροφςα να δθμοςιευκεί ςτθν εφθμερίδα τθσ κυβερνιςεωσ.

Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΟΣ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ
Εςωτερικι Διανομι
• Γραφείο Τπουργοφ
• Γραφείο Τφυπουργοφ
• Γραφείο Γεν. Γραμματζα
• Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα Π/βάκμιασ - Δ/βάκμιασ Εκ/ςθσ
• Δ/νςθ ΕΠΕΔ
Γραφείο Διευκφντριασ
Σμιμα Α’ ΕΠ
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υνημμζνο 2

ΑΙΤΘΣΘ

ΠΡΟ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
(Μζςω τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. ………………………..)

Σας

Επϊνυμο: .........................................................

υποβάλλω

αίτηση

εκδήλωσης

εμδιαφέρομτος για απόσπαση και τοποθέτηση σε μία

Όνομα: .............................................................

από τις παρακάτω θέσεις:

Κλάδοσ: ............................................................

(ζημειώζηε 1,2,3,4 ή κενό ζηο ανηίζηοιτο
ηεηραγωνίδιο για ηη/ηις θέζη/θέζεις ποσ ζας
ενδιαθέρει/οσν με ηη ζειρά προηίμηζης ποσ
επιθσμείηε)

Βακμόσ: ............................................................



Πατρϊνυμο: .....................................................



.Ε.Π.

ςτο

ΚΕ.Τ.Π.

κζςθ

Τπευκφνου

.Ε.Π.

ςτο

ΚΕ.Τ.Π.

.Ε.Π.

ςτο

ΚΕ.Τ.Π.

.Ε.Π.

ςτο

ΚΕ.Τ.Π.

Καςτοριάσ ,

Θζςθ Τπθρζτθςθσ: ...........................................
Σθλ. Εργαςίασ: .................................................

Τπευκφνου

Γρεβενϊν ,

Αρικμόσ Μθτρϊου: ..........................................
Οργανικι Θζςθ: ...............................................

κζςθ



κζςθ

Τπευκφνου

Κοηάνθσ ,

Κινθτό τθλ: .......................................................


κζςθ

Τπευκφνου

Φλϊρινασ ,

Θζμα: «Εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για τοποκζτθςθ ςε
κζςθ Υπευκφνου ΣΕΡ ςτα ΚΕ.ΣΥ.Ρ.».

με κθτεία θ οποία κα διαρκζςει ςφμφωνα με τθν
108401/ΓΔ4/07-07-2015 Τπουργικι Απόφαςθ,
ζωσ τθν πλιρωςθ των ςχετικϊν κζςεων, όπωσ
Θμερομθνία: …..-…..-2017

κα

προβλζπονται

αυτζσ

από

νεότερεσ

Τπουργικζσ Αποφάςεισ και όχι πζραν τθσ
31-08-2018.

Ο/Θ Αιτϊν/οφςα

………………………….
(Ονοματεπϊνυμο και Τπογραφι)
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υνημμζνο 3

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,
ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ

…………., …..-…..-2017
Αρ. Πρωτ.: ………..…..

----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
----ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
……………………………………
Σαχ. Δ/νςθ
:
Πόλθ – Σ.Κ.
:
Πλθροφορίεσ :
Σθλ.
:
FAX
:
e-mail
:

ΒΕΒΑΙΩΣΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ
Από τα ςτοιχεία που τθρεί θ υπθρεςία μασ και βρίςκονται ςτο προςωπικό μθτρϊο τ……
(ονοματεπϊνυμο) ………………………………………………………………..…………………………………… του (όνομα
πατζρα) …………………….………….………… εκπαιδευτικοφ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κλάδου
ΠΕ ........, με Α.Μ. ……………………….., βεβαιϊνεται θ ακρίβεια των κατωτζρω ςτοιχείων για τον/τθν
εκπαιδευτικό:


Βακμόσ: ……………………………………………………………..



Οργανικι κζςθ: ……………………………………………………………..



Θζςθ που υπθρετεί: ………………………………………………………..



ΦΕΚ διοριςμοφ: ………………………….



Συνολικι εκπαιδευτικι
υπθρεςία (ςυμπεριλαμβάνεται και θ αναγνωριςμζνθ
εκπαιδευτικι προχπθρεςία): Ε: ……….. Μ: ……….. Θ: ………..



Συνολικι διδακτικι υπθρεςία : Ε: ……….. Μ: ……….. Θ: ………..
Ο/Θ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ/ΤΙΑ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ …………….………..

………………………………….…………………
1

