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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Πάτρα, 31 - 01 - 2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’

Αριθ. Πρωτ.: Φ.22.5/1176

Προς:

Ταχ. Διεύθυνση : Ακτή Δυμαίων 25Α
Ταχ. Κώδικας : 262 22 ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες : Μάρκου Ευαγγελία
Τηλέφωνο
: 2610-362.407
Fax
: 2610-362.410
E-Mail
: mail@dellad.pde.sch.gr

1. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηλείας
2. ΚΕΣΥΠ Πύργου
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) κενούμενης θέσης
Υπευθύνου στο ΚΕΣΥΠ Πύργου»

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Ελλάδας
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 38 και 39 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α/30.9.1985).
2. Τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188
Α/23.9.1997), όπως η περίπτωση β΄ τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8
του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α/13.2.2002).
3.

Το Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ /τ.Α’/27-2-2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας
Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, …»

4. Το Κεφάλαιο Α΄ της 64705/Γ7/03 (ΦΕΚ 948 Β/2.7.2003), όπως τροποποιήθηκε με την
91042/Γ7/03 (ΦΕΚ 1309 Β/1.9.2003) «Καθορισμός των εδρών των ΚΕ.ΣΥ.Π. και των
σχολείων στα οποία λειτουργούν Γραφεία Σ.Ε.Π., των προσόντων των αποσπώμενων
εκπαιδευτικών στα ΚΕ.ΣΥ.Π. και στα Γραφεία Σ.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. Την αριθμ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Απόφαση του Υπουργού Εθν. Παιδείας και
Θρησ/των (ΦΕΚ 1340/ 16-10-2002 τ. Β΄) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
6. Την αριθμ. πρωτ. 92984/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 2316/τ. Β΄/10-8-2012) με θέμα
«Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των
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Υπευθύνων

Σχολικού

Επαγγελματικού

Προσανατολισμού

(Σ.Ε.Π.)

στα

Κέντρα

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), καθώς και των καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων τους» και ειδικότερα το άρ.5 «…Αν παρά ταύτα δεν πληρωθούν οι κενές θέσεις
Υπευθύνων ΣΕΠ τότε καλύπτονται από εκπ/κούς…μετά από πρόταση του οικείου ΑΠΥΣΔΕ».
7. Τη με αριθμ. 92989/Γ7/10-08-2012 ΥΑ με θέμα «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων
Υπευθύνων στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π)».
8. Την αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ:Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υ.Α. με θέμα «Διορισμός
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης – Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων».
9.

Τη με αριθμ. 108401/ΓΔ4/7-7-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:7ΥΓΩ465ΦΘ3-024) με θέμα «Παράταση αποσπάσεων
εκπαιδευτικών Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών
Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.)
στα ΚΕ.Σ.ΥΠ., Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.), Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών
Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) και Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)
…..», μέχρι την πλήρωση των σχετικών θέσεων, όπως θα προβλέπονται αυτές από νεότερες
Υπουργικές Αποφάσεις.

10. Το γεγονός ότι έχει εξαντληθεί ο αξιολογικός πίνακας επιλογής εκπαιδευτικών Δ/θμιας
εκπαίδευσης για την πλήρωση των θέσεων Υπευθύνων ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ Πύργου, ο οποίος
κυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. Φ. 22.5/7931/20-9-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΟ9-ΔΒΠ) Απόφαση του
τότε Περιφερειακού Διευθυντή ΠΕ και ΔΕ Δυτικής Ελλάδας.
11. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ22.5/936/24-1-2018 (ΑΔΑ: 60134653ΠΣ-249) απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας απαλλαγής από τα καθήκοντα
Υπευθύνου ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Ηλείας, του κ. Κάσσαρη Διονυσίου
12. Την επιτακτική ανάγκη κάλυψης της θέσης του Υπευθύνου στο ΚΕΣΥΠ Πύργου.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων,
ι. που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας,
ιι. πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ. 92984/Γ7/10-08-2012
Υπουργικής Απόφασης και
ιιι. επιθυμούν να τοποθετηθούν με απόσπαση στην κενούμενη θέση Υπευθύνου ΣΕΠ του
ΚΕΣΥΠ Πύργου [θέση προς κάλυψη: μία (1)],
να υποβάλουν μέχρι τις 05-02-2018 και ώρα 14.30 σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, μέσω της οικείας Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας.
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Η επιλογή και τοποθέτηση του εκπαιδευτικού στην κενούμενη θέση Υπευθύνου ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ
Πύργου θα γίνει με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν
πρότασης του οικείου ΑΠΥΣΔΕ. Η κάλυψη της κενούμενης θέσης θα γίνει από εκπαιδευτικούς με
βαθμό Α΄. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την πλήρωση της κενούμενης θέσης από
εκπαιδευτικούς με βαθμό Α΄, η επιλογή θα γίνει μεταξύ των υποψηφίων εκπαιδευτικών με βαθμό
τουλάχιστον Β΄, αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς με βαθμό τουλάχιστον Β΄, η
επιλογή θα γίνει μεταξύ των εκπαιδευτικών με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, κι αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον
και από εκπαιδευτικούς με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, η επιλογή θα γίνει μεταξύ των εκπαιδευτικών με
βαθμό τουλάχιστον Δ΄.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: α) βεβαίωση υπηρεσίας του υποψηφίου εκπαιδευτικού,
στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός του και η συνολική εκπαιδευτική και διδακτική του υπηρεσία, η
οποία συμπληρώνεται από την Διεύθυνση ΔΕ Ηλείας, β) βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και
γ) φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών, που να πληρούν τις προδιαγραφές που θέτουν οι διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 και περιγράφονται στο άρθρο 3 της με αριθμ. πρωτ. 92984/Γ7/10-08-2012
ΥΑ.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της Δ/θμιας
Εκπαίδευσης με θητεία.
Η απόσπαση του εκπαιδευτικού, που θα επιλεγεί για την παραπάνω κενούμενη θέση Υπευθύνου
ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ Πύργου, θα αρχίσει μετά την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της σχολικής
μονάδας που υπηρετεί αυτός κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης και θα λήξει την
31-8-2018, εκτός αν εκδοθεί Υπουργική Απόφαση που να προβλέπει την πλήρωση των θέσεων εντός
του σχολικού έτους 2017-2018, οπότε στην περίπτωση αυτή η απόσπαση των Υπευθύνων ΣΕΠ των
ΚΕΣΥΠ θα λήξει με την ανάληψη καθηκόντων από τους εκπαιδευτικούς που θα επιλεγούν βάσει της
διαδικασίας που θα προβλέπει η Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί.
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας θα πρέπει να αποστείλει στην υπηρεσία μας τις
υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά του σχετικού φακέλου υποψηφιοτήτων και τις
βεβαιώσεις συνολικής εκπαιδευτικής και διδακτικής υπηρεσίας των υποψηφίων ταχυδρομικά, το
αργότερο μέχρι τη Τετάρτη 07-02-2018, και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τον επισυναπτόμενο
συγκεντρωτικό πίνακα συμπληρωμένο μέχρι την Δευτέρα 05-02-2018 και ώρα 15:00.
Τέλος, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας παρακαλείται να ενημερώσει τις
σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης της σχετικά με την παρούσα
πρόσκληση.
Προς διευκόλυνση των υποψηφίων και της οικείας διεύθυνσης επισυνάπτονται σχετικά
υποδείγματα:
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1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. Βεβαίωση συνολικής εκπαιδευτικής και διδακτικής υπηρεσίας (συμπληρώνεται από την οικεία
διεύθυνση)

3. Συγκεντρωτικός πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών ΔΕ για το ΚΕΣΥΠ Πύργου (1 θέση)
(συμπληρώνεται από την οικεία διεύθυνση).

Ο Περιφερειακός Δ/ντής
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:
1. Σχολικές Μονάδες ΔΕ της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
(μέσω της οικείας Διεύθυνσης ΔΕ)
2. Εκπαιδευτικοί ΔΕ Ηλείας
(μέσω των Διευθυντών των οικείων σχολικών μονάδων)

