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                                                                                              Αζήλα, 23-5-2019  

                                                                                              Αξηζκ.: Φ.32/8576 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                       

 

 

ΘΔΜΑ: Πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ κειώλ ησλ Παηδαγσγηθώλ 

Οκάδσλ (Π.Ο.) ησλ Κέληξσλ Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία (Κ.Δ.Α.) ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Αηηηθήο.  

 

Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 

 

Έρνληαο ππόςε: 

 

1.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1566/1985 «Δομή και λειηοςπγία ηηρ Ππωηοβάθμιαρ και 

Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ 167/Α΄/1985), όπσο ζήκεξα 

ηζρύεη,  

2.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 29 ηνπ Ν.2817/2000 «Εκπαίδεςζη αηόμων 

με ειδικέρ ανάγκερ και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ 78/Α΄/2000), όπσο ζήκεξα ηζρύεη, 

3.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΘ΄, άξζξν 111 παξ.13 ηνπ Ν.1892/1990  

«Για ηον εκζςγσπονιζμό και ηην ανάπηςξη και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ 101/Α΄/31-07-

1990), όπσο ζήκεξα ηζρύεη, 

4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην 

ςποσπεωηική ανάπηηζη νόμων  και ππάξεων ηων κςβεπνηηικών, διοικηηικών και 
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αςηοδιοικηηικών οπγάνων ζηο διαδίκηςο ‘Ππόγπαμμα Διαύγεια’ και άλλερ διαηάξειρ» 

(Φ.Δ.Κ. 112/Α΄/2010), όπσο ζήκεξα ηζρύεη, 

5.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4547/2018  «Αναδιοπγάνωζη ηων δομών ςποζηήπιξηρ 

ηηρ ππωηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ 

102/Α΄/2018), όπσο ζήκεξα ηζρύεη, 

6.- Σνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 27
εο

 Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ 

έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεύζεξε 

θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθόο 

Καλνληζκόο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ) (ΔΔ L 119/1 ηεο 4.5.2016), 

7.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49, παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 18/2018 «Οπγανιζμόρ 

Υποςπγείος Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηων» (ΦΔΚ 31/Α΄/2018), όπσο ζήκεξα 

ηζρύεη, 

8.- Σελ ππ’ αξηζκ. 77877/Γ7/17-05-2019 Τπνπξγηθή Απόθαζε, κε ζέκα 

«Ενιαίορ κανονιζμόρ λειηοςπγίαρ ηων Κένηπων Εκπαίδεςζηρ για ηην Αειθοπία (Κ.Ε.Α.) 

και πύθμιζη λοιπών θεμάηων» (ΦΔΚ 1752/Β΄/17-05-2019), 

9.- Σελ  ππ’ αξηζκ. 211108/Δ2/06-12-2018 Τπνπξγηθή Απόθαζε, κε ζέκα 

«Καθοπιζμόρ απιθμού ηων μελών ηων Παιδαγωγικών Ομάδων ηων Κένηπων 

Εκπαίδεςζηρ για ηην Αειθοπία (Κ.Ε.Α.)» (ΦΔΚ 5643/Β΄/14-12-2018), 

10.- Σελ  ππ’ αξηζκ. 133428/Γ2/12-08-2016 Τπνπξγηθή Απόθαζε, κε ζέκα 

«Ίδπςζη Κένηπος Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζηρ ζηο Δήμο Αθηναίων» (ΦΔΚ 

2864/Β΄/09-09-2016), 

11.- Σελ  ππ’ αξηζκ. 72942/Γ2/11-07-2002 Τπνπξγηθή Απόθαζε, κε ζέκα 

«Ίδπςζη και λειηοςπγία δεκαπένηε (15) νέων Κένηπων Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζηρ» 

(ΦΔΚ 909/Β΄/17-07-2002), 

12.- Σελ  ππ’ αξηζκ. 29375/Γ2/21-02-2018 Τπνπξγηθή Απόθαζε, κε ζέκα 

«Ίδπςζη Κένηπος Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζηρ ζηο Μηηποπολιηικό Πάπκο Ανηώνη 

Τπίηζη» (ΦΔΚ 684/Β΄/27-02-2018), 

13.- Σελ ππ’ αξηζκ. Γ2/3219/11-05-1995 Τπνπξγηθή Απόθαζε, κε ζέκα 

«Ίδπςζη και Λειηοςπγία Κένηπων Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζηρ» (ΦΔΚ 451/Β΄/23-05-

1995), 

14.- Σελ  ππ’ αξηζκ. 134908/Γ7/26-11-2004 Τπνπξγηθή Απόθαζε, κε ζέκα 

«Ίδπςζη και λειηοςπγία δέκα (10) νέων Κένηπων Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζηρ» (ΦΔΚ 

103/Β΄/28-01-2005), 
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15.- Σελ  ππ’ αξηζκ. 43074/Γ7/17-04-2012 Τπνπξγηθή Απόθαζε, κε ζέκα 

«Ίδπςζη Κένηπος Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζηρ Ελεςζίναρ», 

16.- Σελ  ππ’ αξηζκ. Γ2/5861/23-10-1997 Τπνπξγηθή Απόθαζε, κε ζέκα 

«Ίδπςζη και Λειηοςπγία Κένηπων Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζηρ ζηην Απναία 

Φαλκιδικήρ, Δπαπεηζώνα Πειπαιά. Σπέηζερ, Καλαμάηα και Λιθακιά Ζακύνθος » (ΦΔΚ 

987/Β΄/07-11-1997), 

17. - Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.351.1/11/48020/Δ3/28-03-2019 (ΑΓΑ: ΩΩΣΖ4653Π-

ΒΓ3) Τπνπξγηθή Απόθαζε, κε ζέκα: «Τοποθέηηζη Πεπιθεπειακών Διεςθςνηών 

Εκπαίδεςζηρ», 

18. - Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.350.2/32/67867/Δ3/02-05-2019 (ΑΓΑ: 61294653Π-

ΓΤΡ) Τπνπξγηθή Απόθαζε, κε ζέκα: «Οπιζμόρ αναπληπωηών ηων Πεπιθεπειακών 

Διεςθςνηών Εκπαίδεςζηρ», 

19.- Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.350/64/69589/Δ3/07-05-2019 (ΑΓΑ: 6ΚΗΡ4653Π-

ΔΒΕ) Τπνπξγηθή Απόθαζε, κε ζέκα: «Αναζςγκπόηηζη Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αηηικήρ», 

20.- Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.350/77/69689/Δ3/07-05-2019 (ΑΓΑ: Ω3ΟΛ4653Π-

ΝΗ9) Τπνπξγηθή Απόθαζε, κε ζέκα: «Αναζςγκπόηηζη Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αηηικήρ», 

21.-Σελ ππ’ αξ. 79826/Γ7/21-05-2019 εγθύθιην ηεο Γηεύζπλζεο Τπνζηήξημεο 

Πξνγξακκάησλ θαη Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ., κε ζέκα 

«Γεκνζίεπζε Τπνπξγηθήο Απόθαζεο θαη ρξνλνδηάγξακκα δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ 

κειώλ ησλ Παηδαγσγηθώλ Οκάδσλ ησλ Κ.Δ.Α.».    

  

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

 

Σελ πιήξσζε ζέζεσλ κειώλ ησλ Παηδαγσγηθώλ Οκάδσλ ησλ Κ.Δ.Α. ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο 

κε ηξηεηή ζεηεία, ε νπνία μεθηλά κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ιήγεη ηελ 31
ε
 Ηνπιίνπ ηνπ 

ηξίηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί κεηά ηελ επηινγή ηνπο θαη θαινύκε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ηα λόκηκα 

πξνζόληα θαη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα ππνβάινπλ 

αίηεζε ππνςεθηόηεηαο ζπλνδεπόκελε από ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απηώλ σο εμήο: 
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Ι. ΠΡΟΚΗΡΤΟΜΔΝΔ ΘΔΔΙ 

Α/Α 

ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ 

Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ 

Β/ ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η 

Κ.Δ.Α. 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΔΔΧΝ 

1 Α΄ ΑΘΖΝΑ Αζήλαο Δλλέα (9) ζέζεηο 

2 Β΄ ΑΘΖΝΑ Ακαξνπζίνπ Δλλέα (9) ζέζεηο 

3 Γ΄ ΑΘΖΝΑ Πάξθνπ Αληώλε Σξίηζε Δλλέα (9) ζέζεηο 

4 Γ΄ ΑΘΖΝΑ Αξγπξνύπνιεο Δλλέα (9) ζέζεηο 

5 ΑΝΑΣ. ΑΣΣΗΚΖ Λαπξίνπ Δλλέα (9) ζέζεηο 

6 ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ Διεπζίλαο Δπηά (7) ζέζεηο 

7 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξαπεηζώλαο Δλλέα (9) ζέζεηο 

 

             ΙΙ. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΧΝ 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνςεθηόηεηαο αξρίδεη ηελ Πέκπηε 23-

5-2019 θαη νινθιεξώλεηαη ηελ Σεηάξηε 5-6-2019 θαη ώξα 15.00. 

 

ΙΙΙ. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ 

1. Μέιε ησλ Π.Ο. ησλ Κ.Δ.Α. επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί κε δηδαθηηθή 

ππεξεζία επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εηώλ ζηελ  πξσηνβάζκηα ή/θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε.  

2. Οη ππνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο ησλ κειώλ ησλ Π.Ο. ησλ Κ.Δ.Α.  κπνξνύλ 

λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηα Κ.Δ.Α. κηαο κόλν Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο 

Δθπαίδεπζεο.  

ΙV. ΚΧΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ   

ΥΡΟΝΟ ΤΝΓΡΟΜΗ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΧΝ  

ΚΧΛΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ 

1. Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο όζνη 

εθπαηδεπηηθνί θαηέρνπλ ζέζε ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, όζνη ηεινύλ ζε εθπαηδεπηηθή 
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άδεηα, θαζώο θαη όζνη απνρσξνύλ ππνρξεσηηθά από ηελ ππεξεζία ιόγσ 

ζπληαμηνδόηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηνύο ζεηείαο. 

2. Σα πξνζόληα θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ. Οη 

ηδηόηεηεο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηόζν θαηά ην 

ρξόλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηόηεηαο, όζν θαη θαηά ην 

ρξόλν ηνπνζέηεζεο από ην αξκόδην όξγαλν. 

 

V. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ 

1. Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ηα λόκηκα πξνζόληα 

ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο γηα ηελ επηινγή ηνπο σο κειώλ ησλ Π.Ο. ησλ 

Κ.Δ.Α. ζηε Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο όπνπ έρνπλ 

νξγαληθή ζέζε. Με ηελ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο δειώλεηαη ε Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε 

Δθπαίδεπζεο γηα ηηο ζέζεηο ηεο νπνίαο ν ππνςήθηνο εθδειώλεη ελδηαθέξνλ γηα 

ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.  

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ νξγαληθή ζέζε ζε Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο θαη 

πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο (Κ.Δ..Τ.) ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο ζην 

Κ.Δ..Τ. ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο ην νπνίν ηηο δηαβηβάδεη ζηελ αληίζηνηρε 

Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο.  

2. Οη αηηήζεηο ζπλνδεύνληαη από θάθειν ππνςεθηόηεηαο ζηνλ νπνίν 

εκπεξηέρνληαη όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απόδεημε ησλ ηππηθώλ 

πξνζόλησλ ησλ ππνςεθίσλ, νκαδνπνηεκέλα ζε ππνελόηεηεο, όπσο απηέο αλαιύνληαη 

ζην βηνγξαθηθό ζεκείσκα. Ο σο άλσ θάθεινο πεξηιακβάλεη:  

α) Βηνγξαθηθό ζεκείσκα.  

β) Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ θαη επηκόξθσζεο.  

γ) Απνδεηθηηθά γλώζεο μέλσλ γισζζώλ.  

δ) Απνδεηθηηθά ζπγγξαθηθνύ έξγνπ θαη εηζεγήζεσλ ζε ζπλέδξηα, ηα νπνία 

ππνβάιινληαη ζε ςεθηαθή κνξθή (CD ή άιιν πξόζθνξν ειεθηξνληθό κέζν 

απνζήθεπζεο). Γηα θάζε βηβιίν αλαθέξεηαη αληίζηνηρα ζην βηνγξαθηθό ζεκείσκα ν 

Γηεζλήο Πξόηππνο Αξηζκόο Βηβιίνπ (ISBN). Αληίηππα ηνπ ζπγγξαθηθνύ έξγνπ δελ 

ππνβάιινληαη.  
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ε) Βεβαηώζεηο ή ππεξεζηαθά έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ζην δηδαθηηθό-επηκνξθσηηθό έξγν, 

ηε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηε δηνηθεηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία, 

ηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνπλ ρξόλν έλαξμεο θαη ιήμεο, θαηά πεξίπησζε.  

ζη) Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθό πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ηεο θξίζεο ησλ αξκόδησλ ζπκβνπιίσλ πεξί ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο θαη ηεο γεληθήο ζπγθξόηεζήο ηνπ.  

δ) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (75 Α΄) κε ηελ νπνία βεβαηώλεηαη:  

αα) όηη ν ππνςήθηνο δελ θαηέρεη ζέζε ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, δελ ηειεί ζε 

εθπαηδεπηηθή άδεηα θαη δελ επίθεηηαη ε ππνρξεσηηθή απνρώξεζή ηνπ από ηελ ππεξεζία 

ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηνύο ζεηείαο,  

ββ) ε γλεζηόηεηα ησλ ππνβαιιόκελσλ ηίηισλ ζπνπδώλ θαη ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ.  

           Πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρηεί ε ζπλάθεηα δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο ή 

κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο αεηθνξίαο, νη ελδηαθεξόκελνη 

νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία (π.ρ. πεξίιεςε δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο, βεβαίσζε αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο θ.ι.π.) 

Όινη νη ηίηινη ζπνπδώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηδξύκαηα αλώηαηεο εθπαίδεπζεο 

ηεο αιινδαπήο, πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη από ην Γηεπηζηεκνληθό Οξγαληζκό 

Αλαγλώξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθώλ θαη Πιεξνθόξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) / 

Γηαπαλεπηζηεκηαθό Κέληξν Αλαγλώξηζεο Σίηισλ πνπδώλ ηεο Αιινδαπήο 

(ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α.) ή ην Ηλζηηηνύην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Η.Σ.Δ.) θαη λα 

ππνβάιινληαη καδί κε ηελ αληίζηνηρε αλαγλώξηζε. 

Ξελόγισζζνη ηίηινη, βεβαηώζεηο ή έγγξαθα πξέπεη λα έρνπλ επίζεκα 

κεηαθξαζηεί από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ή άιιν αξκόδην 

θαηά λόκν όξγαλν θαη λα ππνβάιινληαη καδί κε ηελ αληίζηνηρε κεηάθξαζε. 

Ζ επζύλε ηεο ζσζηήο ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ 

ππνςεθίνπ. Αλππόγξαθεο αηηήζεηο δελ γίλνληαη δεθηέο. Σα θαηαηεζεηκέλα 

δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλα. 

 

Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ γίλνληαη δεθηά 

ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά. 
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3. Οη Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο ή νη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο, 

αλάινγα κε ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο, 

εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ ζην νπνίν δηαηππώλνπλ ηπρόλ 

παξαηεξήζεηο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώλνληαη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δεινύκελσλ 

ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξεί ε ππεξεζία. Σν σο άλσ 

πηζηνπνηεηηθό δηαβηβάδεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, καδί 

κε ηελ αίηεζε θαη ην θάθειν ππνςεθηόηεηαο.  

Παξαθαινύληαη νη Γηεπζύλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη νη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, λα ελεκεξώζνπλ ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο 

Αηηηθήο, κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) [mail@attik.pde.sch.gr], ζρεηηθά κε 

ηνλ αξηζκό ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ παξαιάβεη. Δπίζεο, νη Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο 

Αηηηθήο παξαθαινύληαη λα δηαβηβάζνπλ ηηο αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε απηέο ην 

αξγόηεξν έσο ηηο 7-6-2019, ελώ ν Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο θαη Πεξηθεξεηαθέο 

Γηεπζύλζεηο ηεο ππόινηπεο ρώξαο ην αξγόηεξν έσο ηηο 10-06-2019. 

Οη αηηήζεηο θαη νη θάθεινη ππνςεθηόηεηαο, καδί κε ην πηζηνπνηεηηθό 

ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ, ηίζεληαη ππόςε ησλ αξκόδησλ ζπκβνπιίσλ θαη δηαηεξνύληαη 

ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ 

κειώλ ησλ Π.Ο. ησλ Κ.Δ.Α. 

 

VI. ΣΑΓΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

1. Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πξαγκαηνπνηείηαη από ηα νηθεία Α.Π.Τ..Π.Δ θαη 

Α.Π.Τ..Γ.Δ., όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηεο Τ.Α. 77877/Γ7/17-

05-2019 (ΦΔΚ 1752/Β΄/17-05-2019) θαη ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 20 ηεο αλσηέξσ Τ.Α. 

2. Σα Α.Π.Τ..Π.Δ θαη Α.Π.Τ..Γ.Δ., ζε θνηλή ζπλεδξίαζή ηνπο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ησλ ππνςεθηνηήησλ, επηιέγνπλ ηνπο ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα γηα 

λα γίλνπλ δεθηνί ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη θαηαξηίδνπλ ηνπο ζρεηηθνύο πίλαθεο  

δεθηώλ θαη κε δεθηώλ ππνςεθίσλ θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά, παξαζέηνληαο ηελ 

αηηηνινγία πεξηπηώζεσλ ππνςεθίσλ πνπ δελ γίλνληαη δεθηνί. ηνλ πίλαθα ησλ κε 

δεθηώλ δελ αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ησλ ππνςεθίσλ αιιά ν αξηζκόο κεηξώνπ 
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ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, θαζώο θαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο αίηεζεο ππνςεθηόηεηαο 

ηνπ. Οη πίλαθεο αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ έγγξαθε έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ 

κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ αλάξηεζή ηνπο. Οη ελζηάζεηο 

ππνβάιινληαη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail) [mail@attik.pde.sch.gr]. 

 Μέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ παξαιαβή ηνπο, ηα Α.Π.Τ..Π.Δ. 

θαη Α.Π.Τ..Γ.Δ. απνθαίλνληαη αηηηνινγεκέλα γηα ηηο ελζηάζεηο θαη 

αλαπξνζαξκόδνπλ ηνπο πίλαθεο. Οη πίλαθεο αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο. 

 3. ηε ζπλέρεηα ηα Α.Π.Τ..Π.Δ. θαη Α.Π.Τ..Γ.Δ. θαηαξηίδνπλ πξνζσξηλό 

πίλαθα θαηάηαμεο ησλ δεθηώλ ππνςεθίσλ, ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

πεξηπηώζεσλ α' θαη β' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηεο Τ.Α. 77877/Γ7/17-05-2019 (ΦΔΚ 

1752/Β΄/17-05-2019), ν νπνίνο αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ έγγξαθε έλζηαζε θαηά ηνπ πίλαθα κέζα 

ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ αλάξηεζή ηνπ. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη κε 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail) [mail@attik.pde.sch.gr]. 

 Μέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ παξαιαβή ηνπο, ηα Α.Π.Τ..Π.Δ. 

θαη Α.Π.Τ..Γ.Δ. απνθαίλνληαη αηηηνινγεκέλα γηα ηηο ελζηάζεηο θαη 

αλαπξνζαξκόδνπλ ηνλ πίλαθα. Ο πίλαθαο αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο  

Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο.  

4. Ύζηεξα από ηελ θξίζε επί ησλ ελζηάζεσλ θαη ηελ αλάξηεζε ηνπ 

αλακνξθσκέλνπ πξνζσξηλνύ πίλαθα θαηάηαμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Π.Γ.Δ. Αηηηθήο, 

ηα Α.Π.Τ..Π.Δ. θαη Α.Π.Τ..Γ.Δ. νξίδνπλ ηηο εκεξνκελίεο πξόζθιεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ ζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε. Ζ πξόζθιεζε, κε ηηο εκεξνκελίεο θαηά ηηο 

νπνίεο θαινύληαη νη ππνςήθηνη ζηε ζπλέληεπμε, αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, 

ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα νθηώ (48) ώξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο.  

Τπνςήθηνη, νη νπνίνη δελ πξνζέξρνληαη ζηε ζπλέληεπμε απνθιείνληαη από 

ηελ επηινγή. 
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 5. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπλέληεπμεο εθάζηνπ ππνςεθίνπ, θάζε κέινο ησλ 

Α.Π.Τ..Π.Δ. θαη Α.Π.Τ..Γ.Δ. θαηαγξάθεη αηηηνινγεκέλα ηηο αμηνινγηθέο κνλάδεο 

ηνπ ππνςεθίνπ, όπσο απηέο πξνθύπηνπλ από ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο. Σειηθέο 

αμηνινγηθέο κνλάδεο γηα ην θξηηήξην ηεο πεξίπη. γ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 είλαη ν 

κέζνο όξνο πνπ πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ κνλάδσλ όισλ ησλ παξόλησλ κειώλ 

ησλ ζπκβνπιίσλ. 

6. Μεηά ην πέξαο ηεο πξνθνξηθήο ζπλέληεπμεο όισλ ησλ ππνςεθίσλ, ηα 

Α.Π.Τ..Π.Δ. θαη Α.Π.Τ..Γ.Δ. θαηαξηίδνπλ ηνλ νξηζηηθό αμηνινγηθό πίλαθα βάζεη 

ησλ ζπλνιηθώλ αμηνινγηθώλ κνλάδσλ ηνπ θάζε ππνςεθίνπ. Σν ζύλνιν ησλ 

αμηνινγηθώλ κνλάδσλ θάζε ππνςεθίνπ πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα όισλ ησλ 

κνλάδσλ ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηεο  Τ.Α. 77877/Γ7/17-05-

2019 (ΦΔΚ 1752/Β΄/17-05-2019). ε πεξίπησζε ζπγθέληξσζεο ζπλνιηθά ίζνπ 

αξηζκνύ κνλάδσλ, πξνεγείηαη ζηνλ νξηζηηθό αμηνινγηθό πίλαθα ν ππνςήθηνο πνπ 

ζπγθεληξώλεη πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζηα θξηηήξηα θαηά ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηεο  Τ.Α. 77877/Γ7/17-05-2019 (ΦΔΚ 1752/Β΄/17-05-

2019). 

7. Ο νξηζηηθόο αμηνινγηθόο πίλαθαο επηινγήο κειώλ ησλ Π.Ο. ησλ Κ.Δ.Α. ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο επηθπξώλεηαη από ηνλ Πεξηθεξεηαθό 

Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, ύζηεξα από έιεγρν λνκηκόηεηαο. Ο ηειηθόο 

αμηνινγηθόο πίλαθαο, ύζηεξα από ηελ επηθύξσζε ηνπ, αλαξηάηαη απζεκεξόλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο θαη ηζρύεη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ επόκελσλ κειώλ ησλ Π.Ο. ησλ Κ.Δ.Α. ηεο 

Αηηηθήο. 

8. Ο Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, κεηά ηελ θύξσζε ηνπ 

ηειηθνύ εληαίνπ αμηνινγηθνύ πίλαθα, θαιεί ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζε απηόλ λα 

ππνβάινπλ δήισζε κε ηε ζεηξά πξνηίκεζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηα Κ.Δ.Α. ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

δύν (2) εκεξώλ από ηελ αλάξηεζε ηνπ πίλαθα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο. Τπνςήθηνη πνπ δελ ππνβάιινπλ δήισζε 

πξνηίκεζεο δηαγξάθνληαη από ηνλ πίλαθα.  

ΑΔΑ: Ω8ΣΩ4653ΠΣ-ΖΝΦ



 

 

10 

 

9. Όπνπ ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε πίλαθα ππνςεθίσλ 

κειώλ ησλ Π.Ο. ησλ Κ.Δ.Α., ν πίλαθαο απηόο θαηαξηίδεηαη εληαία γηα ηνπο 

ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

 

VII. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Ζ πξνθήξπμε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο  Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, απνζηέιιεηαη ζε όιεο ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρώξαο, κέζσ ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζύλζεσλ 

Δθπαίδεπζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Πξνγξακκάησλ θαη 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. 

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 

                                                                                  θ.α.α. 

                                                               Ο λόκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ 

 

 

                                                                         Γεώξγηνο Κέληξνο 

                    

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: 

1.- ΤΠΠΔΘ, Γ/λζε Τπνζηήξημεο Πξνγξακκάησλ θαη Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία.    

2.- Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

3.- Γηεπζύλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο. 

4.- ΠΔ.Κ.Δ.. Αηηηθήο. 

5.- Κ.Δ..Τ. Αηηηθήο. 

6.- Κ.Π.Δ. Αηηηθήο. 
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7.- ρνιηθέο Μνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο  

  (κέζσ ησλ νηθείσλ Γηεπζύλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο). 

8.- ρνιηθέο Μνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρώξαο 

(κέζσ ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζύλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο). 

 

ΤΝΖΜΜΔΝΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: 

1.- Τπόδεηγκα αίηεζεο ππνςεθηόηεηαο.  

2.- Τπόδεηγκα ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ λ. 1599/1986. 
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