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                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ       
                          EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                    
       
           ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ          
       
                       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                                                 Μαρούσι, 04-06-2019 
          ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                Αρ. Πρωτ.: Κ1/89256   
                               ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                                                           
 
Ταχ. Δ/νση:     Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη:    151 80  Μαρούσι 
Ιστοσελίδα:     http://www.gsae.edu.gr    ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
         
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
 

καλεί  
 

δημόσιους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν 
τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της με αριθ. Κ1/202098/2018 (Β΄ 5497) υπουργικής 

απόφασης, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την  πλήρωση είκοσι έξι 
(26) θέσεων Συμβούλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης με θητεία τριών (3) σχολικών ετών, στα 
ακόλουθα Καταστήματα Κράτησης και στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων και Ανηλίκων:  

 
  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Αττικής 

Κορυδαλλού Ι ΝΑΙ 

Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού 
ΝΑΙ 

Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού 

Στερεάς Ελλάδας 

Χαλκίδας ΝΑΙ 

Άμφισσας ΝΑΙ 

Δομοκού ΝΑΙ 

Μαλανδρίνου ΝΑΙ 

ΕΠΙΛΟΓΗ - Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών 
Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών (Κ.Α.Τ.Κ.Ε.Θ) 

ΝΑΙ 

Θεσσαλίας 
Τρικάλων ΝΑΙ 

Ειδικό Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Νέων 
Κασσαβέτειας 

ΝΑΙ 
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Δυτικής Ελλάδας Πάτρας ΝΑΙ 

Ηπείρου Ιωαννίνων ΝΑΙ 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Νιγρίτας Σερρών ΝΑΙ 

Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας ΝΑΙ 

Δυτικής  
Μακεδονίας 

Γρεβενών ΝΑΙ 

Ανατολικής 
Μακ/νίας - Θράκης 

Κομοτηνής ΝΑΙ 

Πελοποννήσου 

Τρίπολης ΝΑΙ 

Ναυπλίου ΝΑΙ 

Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Τίρυνθας ΝΑΙ 

Κορίνθου ΝΑΙ 

Ιονίων Νήσων Κέρκυρας ΝΑΙ 

Βορείου Αιγαίου Χίου ΝΑΙ 

Νοτίου Αιγαίου Κω ΝΑΙ 

Κρήτης 

Χανίων ΝΑΙ 

Αλικαρνασσού ΝΑΙ 

Νεάπολης ΝΑΙ 

Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Αγιάς ΝΑΙ 

 

 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) αίτηση, επιλέγοντας  με σειρά 
προτεραιότητας μέχρι πέντε (5) Καταστήματα Κράτησης. 
 
Οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν μέρος στην αριθ. πρωτ. Κ1/11553/25-01-2019 (ΑΔΑ: 6Ο074653ΠΣ-
ΘΗ5) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» και αποκλείστηκαν στη 
διαδικασία της συνέντευξης έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην παρούσα Πρόσκληση. 
 
 
  

ΑΑ..  ΑΑΠΠΑΑΡΡΑΑΙΙΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  

  
Υποψήφιοι για επιλογή στη θέση Συμβούλου-Συντονιστή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4521/2018 είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
ημεδαπής, οι οποίοι έχουν: 
α)  δέκα (10) ή λιγότερα έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε μία ή και στις δύο βαθμίδες, οι οποίοι έχουν 
ασκήσει για οκτώ (8) ή λιγότερα έτη διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση συνολικά,   
β) τα τρία (3) ή λιγότερα έτη από την εκπαιδευτική τους υπηρεσία θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε 
εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν εντός Καταστημάτων Κράτησης, Ειδικών Καταστημάτων 
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Κράτησης Νέων και Ανηλίκων και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, συμπληρώνοντας σε 
αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου και 
γ) πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία 
τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. 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). 

Κωλύματα επιλογής: 
Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση: 
α) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 
26) ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος 
παραγραφής της. 
β) Δεν επιλέγεται ως Σύμβουλος-Συντονιστής Εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί 
τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα ή για τον οποίο συντρέχουν τα 
κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, όπως ισχύει. 
γ) Δεν επιλέγεται ως Σύμβουλος-Συντονιστής Εκπαίδευσης εκπαιδευτικός του οποίου τα 
πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι 
πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας, και σε βάρος του ασκούνται όλες οι 
προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες, ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή 
ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 40 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102). 
δ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός 
ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν 
επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση Συμβούλου-Συντονιστή Εκπαίδευσης. 
ε) Τα ανωτέρω κωλύματα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της 
προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το 
αρμόδιο όργανο (ν. 4250/2014, Α΄ 74). 
Αιτήσεις που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές. 

  
 

 

ΒΒ..  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ  

    Προθεσμία Υποβολής 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον 
ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr  εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται 
από  4/6  ημέρα Τρίτη και λήγει 18/6 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 
 
Πριν τη λήξη της προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος να συμπληρώσουν και να κάνουν ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησή τους, διαφορετικά 
δεν θα μπορούν να εκτυπώσουν την αίτηση. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από 4/6 
ημέρα Τρίτη. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή, 
ακόμα και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποστείλει εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της 
αίτησής τους μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών τους  μέχρι την καταληκτική  ημερομηνία  
21/6 ημέρα Παρασκευή. 
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Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι είχαν λάβει μέρος στην αριθ. πρωτ. Κ1/11553/25-01-2019  
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ», δεν θα αποστείλουν εκ νέου το 
φάκελο των δικαιολογητικών τους μαζί με το εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της 
αίτησής τους. Αν υπάρχει νέο δικαιολογητικό, θα το αποστείλουν συμπληρωματικά μαζί με το 
εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησής τους μέχρι και την καταληκτική 
ημερομηνία. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν με δική τους ευθύνη να μεριμνήσουν για το εμπρόθεσμο της 
υποβολής των αιτήσεων τους, μαζί με τον φάκελο των δικαιολογητικών, εντός της ανωτέρω 
καθοριζόμενης προθεσμίας, το οποίο αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του 
Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (γραφείο 103). 

Οι αιτήσεις και ο φάκελος με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου, 
ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, 
ήτοι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 21/6 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 

 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α 
Ω Ρ Ε Σ  

(σε περίπτωση υποβολής με 
ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως) 

Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης 
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) 

Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης / Κ1 
Ανδρέα Παπανδρέου 37 

 Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι 

Από  
4/6 
έως  
21/6 

Γραφείο 103 
(Κεντρικό Πρωτόκολλο του 

Υπουργείου  Παιδείας, 
Έρευνας και 

Θρησκευμάτων.) 
Από 9:00 έως 15:00 

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν θα γίνεται δεκτή καμία άλλη αίτηση, 
ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 
 
Τίθενται εκτός διαδικασίας επιλογής: 

 Μη ηλεκτρονικά καταχωρημένες αιτήσεις 

 Εκπρόθεσμοι φάκελοι δικαιολογητικών 

 Ηλεκτρονικά υποβληθείσες αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από εκτυπωμένο, 
υπογεγραμμένο αντίγραφο και φάκελο δικαιολογητικών 

 Φάκελος ο οποίος δεν περιλαμβάνει την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση 

 Φάκελος ο οποίος δεν εμπεριέχει τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά της παρ. 3.α της υπ’ 
αριθμ. Κ1/11553/25-01-2019 (ΑΔΑ: 6Ο074653ΠΣ-ΘΗ5) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων 

 Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση που δεν φέρουν την υπογραφή του υποψηφίου  
 

Δεν θα ληφθούν υπόψη: 

 Οποιαδήποτε εκπρόθεσμη μεταβολή στην αίτηση υποψηφιότητας, καθώς και εκπρόθεσμη 
αλλαγή στα δικαιολογητικά  ή εκπρόθεσμα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.  

 Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail). 
 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Κ1/11553/25-01-2019 (ΑΔΑ: 6Ο074653ΠΣ-ΘΗ5) απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
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ΓΓ..  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ::  
  

Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης  
Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης  
Τηλέφωνα: 213-1311635, 636, 633, 619, 696, 639 και ώρες 9:00 - 15:00. 
 
 
Παράρτημα της παρούσας αποτελεί η ιστοσελίδα http://directors.it.minedu.gov.gr για την 
ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υποψηφιότητας. 

                                
 
                                                     

                                                                                             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
                                                                                          ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 

 
         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

                                                                                     
 
 
 
Εσωτερική Διανομή:  
1. Γραφείο Υπουργού κ. κ. Κ. Γαβρόγλου 
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης κ. Π. Παπαγεωργίου 
3. Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης   
4. Τμήμα Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Διά Βίου Μάθησης 
5. Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης 
6.  Δ/νση Διοίκησης  Εκπ/κού Προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης   

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
1.  Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  
2.  Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  
3. Σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας όλων των Περιφερειών της χώρας μέσω των Διευθύνσεων 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
4. Όλα τα Σ.Δ.Ε. 
5. Όλα τα Δ.Ι.Ε.Κ. 
6.  Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Γενική Διεύθυνση   
     Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής/Διεύθυνση Αντεγκληματικής Πολιτικής 

http://directors.it.minedu.gov.gr/
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