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ΠΡΟΣ : 

 

 

 

 

 

Εκπ/κούς αρμοδιότητάς μας  

 ( διά των Δ/ντών των Σ.Μ. )  

 

ΘΕΜΑ : Πρό σκληση  Εκδήλωσης   Ενδιαφέροντος  γ ια  πλήρω ση δύο (02)   θέσεω ν  

Διευ θυ ντών Σχο λικών Μονάδω ν κατό πιν επαναπροκήρυ ξής τους .  

 

Έχο ντας  υπό ψη:  

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’) «Δομή και Λειτουργία της   

    Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης του 

Υπουργού  Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002 τ. Β΄) : «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων 

και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας   εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και 

ΣΕΚ και των συλλόγων  των διδασκόντων» 

3. Τις διατάξεις των άρθρων  26 και 27 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19-5-2010  

τ.Α΄) : «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση   κανόνων αξιολόγησης και 

αξιοκρατίας   στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» 

4. Την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22 / 26 / 79840 / Ε3 / 19-5-2015 Υπουργική Απόφαση που αφορά στην 

επιλογή των  υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων. 

5. Την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22 / 27 / 80025 / Ε3 / 19-5-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα 

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών 

Μονάδων Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 και 28 του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 

4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/14-5-2014  τ. Α΄) 

6. την αρ. Φ.32.3/5255/29-06-2015 Απόφαση του Περιφ. Δ/ντή ΠΕ & ΔΕ Δυτικής Ελλάδας με την 

οποία τοποθετήθηκαν Διευθυντές Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Αιτ/νίας  

7. την αρ. Φ.32.3/5335/01-07-2015 Απόφαση του Περιφ. Δ/ντή ΠΕ & ΔΕ Δυτικής Ελλάδας με την 

οποία τοποθετήθηκαν προσωρινά Διευθυντές στις Σχολικές Μονάδες που προκηρύσσονται με την 

παρούσα πρόσκληση  

8. την αριθμ. 21/01-07-2015 Πράξη του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Αιτ/νίας σχετικά με την τοποθέτηση 

εκπαιδευτικών στις ανωτέρω κενές θέσεις  



9. το αρ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-09-2015 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ « Οδηγίες σχετικά με την 

κάλυη  θέσεων Διευθυντών –Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων ΠΕ – ΔΕ , ΕΚ και 

υπ. Τομέων ΕΚ» 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

Την πλήρωση µε επιλογή των παρακάτω δύο   (02) θέσεων ∆ιευθυντών Γυµνασίων, της 

∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  Αιτωλοακαρνανίας  : 

1. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 

2. 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

και καλούµε όλους τους ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που 

έχουν τα νόµιµα προσόντα και επιθυµούν να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόµενη από τα 

αναγκαία δικαιολογητικά από την 30-09-2015 και εντός αποκλειστικής προθεσµίας τεσσάρων   

4) εργάσιµων ηµερών (έως 05-10-2015) για την κατάταξη τους στους  πίνακες που θα 

καταρτιστούν ανά σχολική µονάδα . 

 

Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρο 17 του ν.4327/2015) 

Ως ∆ιευθυντές σχολικών µονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας 

βαθµίδας µε δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά 

καθήκοντα για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη στην Πρωτοβάθµια ή ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. Από τα 

ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να 

έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους µε την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθµίδας, 

συµπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου, µε την επιφύλαξη 

της περίπτωσης ∆ιευθυντών των Πειραµατικών και Προτύπων Σχολείων. 

Ειδικότερα: 

 1. Υποψήφιοι για τις θέσεις ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης και Ε.Κ. µπορεί να είναι: 

• Για τις θέσεις ∆ιευθυντών γυµνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33. 

2. ∆εν επιλέγεται ως στέλεχος της 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 (κ. ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή για 

τον οποίον συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. 

Επίσης, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της 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. 

3. Όπου στις διατάξεις του ν.4327/2015 προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η 

προϋπηρεσία τόσο στη δηµόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των 

υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωροµισθίων µε αναγωγή στο υποχρεωτικό 

εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. Όπου στις διατάξεις του προαναφερόµενου νόµου προβλέπεται 

διδακτική υπηρεσία, λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε µονάδες Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η θητεία 

σχολικού συµβούλου, δ) η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ε) η θητεία σε 

θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας, Πολιτιστικών θεµάτων και 



σχολικών δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των  υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ 

και Συµβουλευτικών Σταθµών Νέων. 

Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή 

ΚΕ.∆.∆.Υ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και 

Υποστήριξης (Κ.∆.Α.Υ.) ή ΚΕ.∆.∆.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τµήµατα Ένταξης, σε 

προγράµµατα παράλληλης στήριξης, σε προγράµµατα διδασκαλίας στο σπίτι ή στις εκπαιδευτικές 

δοµές Ε.Α.Ε. που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 

199). 

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

υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύµατα επιλογής της παραγράφου 6 του άρθρου 17 

του ν.45327/2015 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. 

 

 

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά : 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης που 

ανήκει οργανικά ο υποψήφιος και συνοδεύονται από: 

1. Βιογραφικό σηµείωµα  

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και µετεκπαίδευσης 

3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών  

4. Πιστοποιητικό επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 

5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος 

6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην 

καθοδηγητική και διοικητική εµπειρία καθώς και τη συµµετοχή σε υπηρεσιακά συµβούλια, τα οποία 

πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. (*Σύµφωνα µε τον ν.4325/2015 

Άρθρο 12 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-05-2015) και την ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/24247/03-09-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 

2255/τ.Β’/11-09-2013) οι βεβαιώσεις υπηρεσίας ( εκπαιδευτικής και διδακτικής)  και 

θέσεων ευθύνης θα εκδοθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας. Λοιπές βεβαιώσεις 

και έγγραφα θα συνυποβληθούν από τους υποψήφιους)  

 

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 µε την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο 

εκπαιδευτικός δεν 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 (ν. 3528/2007 Α΄ 26) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού της παρ. 1 του 

άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6  του άρθρου 17 του ν. 

4327/2015.  

8.  ∆ήλωση προτίµησης και σειρά προτίµησης Σχολικών  µονάδων όπου θέτει 

υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός  

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση 

διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και τη συµµετοχή σε 

υπηρεσιακά συµβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 

 Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε 

µεταβολή στη δήλωση προτίµησης.  



Παράλληλα οι υποψήφιοι αποστέλλουν στις σχολικές µονάδες για τις οποίες έχουν εκδηλώσει 

ενδιαφέρον τοποθέτησης όλα εκείνα τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ.4 του άρθρου 19 του 

ν. 4327/2015, τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη ο σύλλογος διδασκόντων κατά τη διαδικασία της 

µυστικής ψηφοφορίας. 

Η κατάταξη των υποψηφίων στους κατά τα ανωτέρω πίνακες θα γίνει βάσει των προϋποθέσεων 

επιλογής και αποτίµησης των κριτηρίων που ορίζονται στα άρθρα 18 και 19, του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 

50/14-05-2015)«Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 

 

  

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

 
Σπυρίδων Ι. Παπαθανασίου.  

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ 

- Περιφ. Δ/νση Π.Ε.  & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας 

- ΔΔΕ Επικράτειας. 

 

ΣΥΝ/ΝΑ :  

- Υπεύθυνη Δήλωση 

- Αίτηση  

 

 
 

 

 

 

 


