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ΠΡΟ : 
 
 

 
 
 
 
 
Εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότθτάσ μασ  
 (διά των Διευκυντϊν των .Μ.)  

 

Θ Ε Μ Α: «Πρόςκλθςθ  Εκδιλωςθσ  Ενδιαφζροντοσ  για  πλιρωςθ  κζςεων Διευκυντϊν 

               χολικϊν Μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

                 Αιτωλοακαρνανίασ»  

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’) «Δομι και Λειτουργία 

τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

2. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 18 του ν. 3848/2010 ϋ 71) όπωσ αντικαταςτάκθκε 

με τθν περίπτωςθ δϋ 78). 

3. . 71) όπωσ τροποποιικθκαν, 

ςυμπλθρϊκθκαν και αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 

4473/2017(Αϋ 78). 

4. Σισ διατάξεισ των παρ. 1 και 2 του άρκρου 7 του ν. ) όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν παρ. 9  ). 

5. Σισ διατάξεισ τθσ αρικμ. Φ353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Τ.Α. (ΦΕΚ 1340 τ.Βϋ/16-10-

2002) «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων 

των Περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Α/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ, των Δ/ντϊν και 

Τποδ/ντϊν των χολικϊν Μονάδων, .Ε.Κ. και των ςυλλόγων των διδαςκόντων» όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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6. Σθν με αρικμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (Βϋ 1890) Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με κζμα: 

«Κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων, επιλογισ και τοποκζτθςθσ 

διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και εργαςτθριακϊν κζντρων». 

7. Σθν με αρικμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με κζμα: 

«Διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποψθφίων διευκυντϊν όλων των τφπων 

χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Εργαςτθριακά 

Κζντρα (Ε.Κ.)». 

 

Π Ρ Ο Κ  Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Ε  

 

Σθν πλιρωςθ με επιλογι των παρακάτω ογδόντα τεςςάρων (84) κζςεων Διευκυντϊν 

Γυμναςίων, ΓΕ.Λ., Ε.Κ., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Ειδικϊν Επαγγελματικϊν Γυμναςίων τθσ Διεφκυνςθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αιτωλοακαρνανίασ και καλοφμε όλουσ τουσ 

ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που ζχουν τα νόμιμα 

προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ να υποβάλουν 

ςχετικι αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από τα αναγκαία δικαιολογθτικά από τθν Πζμπτθ 1 Ιουνίου 

2017 ζωσ και τθν Σρίτθ 6 Ιουνίου 2017. 

 

 78) 

 

Ωσ διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. επιλζγονται εκπαιδευτικοί τθσ οικείασ 

βακμίδασ με δεκαετι (10) τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςε αυτιν, οι οποίοι ζχουν 

αςκιςει για οκτϊ (8) τουλάχιςτον ζτθ διδακτικά κακικοντα ςτθν πρωτοβάκμια ι/και 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςυνολικά. Από τα ανωτζρω οκτϊ (8) ζτθ άςκθςθσ διδακτικϊν 

κακθκόντων, τα τρία (3) τουλάχιςτον κα πρζπει να ζχουν αςκθκεί ςε αντίςτοιχουσ με τθν 

προσ κάλυψθ κζςθ τφπουσ ςχολείων τθσ οικείασ βακμίδασ, ςυμπλθρϊνοντασ ςε αυτά 

τουλάχιςτον το 50% του υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου, με τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτωςθσ 

διευκυντϊν των πειραματικϊν και προτφπων ςχολείων. 

Ειδικά, για τισ .Μ.Ε.Α.Ε., εκτόσ των εκπαιδευτικϊν μποροφν να επιλζγονται ωσ 

διευκυντζσ και μζλθ ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ( Ε.Ε.Π.) με δεκαετι τουλάχιςτον 

ΑΔΑ: 64ΙΞ4653ΠΣ-7ΟΚ



εκπαιδευτικι υπθρεςία ςε .Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ. από τθν οποία τα τρία (3) τουλάχιςτον ζτθ 

να ζχουν υπθρετθκεί ςε αντίςτοιχο με τθν προσ κάλυψθ κζςθ τφπο .Μ.Ε.Α.Ε. 

Ειδικότερα: 

1. Τποψιφιοι για τισ κζςεισ διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ και Ε.Κ. μπορεί να είναι: 

αα) Για τισ κζςεισ διευκυντϊν γυμναςίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ των κλάδων ΠΕ 01 ζωσ και ΠΕ 20, ΠΕ 32, ΠΕ 33 και ΠΕ34. 

ββ) Για τισ κζςεισ Διευκυντϊν Ε.Κ., εκπαιδευτικοί τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των 

κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20. 

2. Τποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων Δευτεροβάκμιασ Ε.Α.Ε. 

(Γυμνάςια Ε.Α.Ε., Λφκεια Ε.Α.Ε., Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάςια - Λφκεια ι Ειδικά 

Επαγγελματικά Γυμνάςια ι Ειδικά Επαγγελματικά Λφκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), μπορεί να είναι 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί: 

α) Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των κλάδων ΠΕ01 ζωσ και ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ33, εφόςον 

ζχουν τα προςόντα διοριςμοφ και τοποκζτθςθσ ςε .Μ.Ε.Α.Ε. και ζχουν ςυμπλθρϊςει 

διδακτικι υπθρεςία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν ςε .Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ., κακϊσ και τα 

μζλθ του Ε.Ε.Π.. Επιπλζον και μόνο για τισ κζςεισ Διευκυντϊν των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. υποψιφιοι 

μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του κλάδου δαςκάλων 

και εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993, εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ 

παραγράφου. 

β) κλάδου ΠΕ70 (Δαςκάλων) με οργανικι κζςθ ςε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. μποροφν, εφόςον πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 11, να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ 

και για κζςθ διευκυντι ςχολικισ μονάδασ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.  

3. Δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ, ο οποίοσ ζχει

26) ι για τον οποίον ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παραγράφου 1 

του άρκρου 8 του ίδιου Κϊδικα. Επίςθσ, δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ, 

εκπαιδευτικόσ, του οποίου τα πιςτοποιθτικά των αντικειμενικϊν κριτθρίων που 

προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ είναι πλαςτά ι αναλθκι με ςκοπό τθν 

παραπλάνθςθ τθσ υπθ

. 1 του άρκρου 26 του ν. 3848/2010. 
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4. Όπου ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ προβλζπεται εκπαιδευτικι υπθρεςία, υπολογίηεται θ 

προχπθρεςία τόςο ςτθ δθμόςια όςο και ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ, κακϊσ και θ 

προχπθρεςία των υποψθφίων ωσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων με αναγωγι 

ςτο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδαςκαλίασ.  

Όπου ςτισ διατάξεισ προβλζπεται διδακτικι υπθρεςία, λογίηεται:  

α) θ άςκθςθ διδακτικοφ ζργου ςε μονάδεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ,  

β) οι άδειεσ κφθςθσ, λοχείασ, ανατροφισ τζκνου,  

γ) θ διδακτικι υπθρεςία ςε ςχολεία δεφτερθσ ευκαιρίασ (.Δ.Ε.), ςε δθμόςια Ι.Ε.Κ. και ςε 

ςχολζσ Επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (ΕΚ),  

δ) θ διδακτικι υπθρεςία ςε Α.Ε.Ι., εφόςον ζχει αςκθκεί αυτόνομο διδακτικό ζργο ςφμφωνα 

με το πρόγραμμα ςπουδϊν για χρονικό διάςτθμα κατ’ ελάχιςτον ζξι (6) μθνϊν,  

ε) θ υπθρεςία υπό τθν ιδιότθτα του χολικοφ υμβοφλου, του υπευκφνου Περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ ι Αγωγισ Τγείασ ι Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ςτθ Δ/νςθ Εκ/ςθσ, του Τπευκφνου 

Κζντρου υμβουλευτικισ και Προςανατολιςμοφ (ΚΕ.Τ.Π.), Γραφείου χολικοφ 

Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (ΓΡΑ..Ε.Π.), Γραφείου υμβουλευτικισ (ΓΡΑ.Τ.), 

Εργαςτθριακοφ Κζντρου φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κζντρου Πλθροφορικισ και Νζων 

Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.), υμβουλευτικοφ τακμοφ νζων (..Ν.), Κζντρου 

περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Π.Ε.) και του Τπευκφνου χολικϊν Βιβλιοκθκϊν, οι οποίεσ 

λειτοφργθςαν ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Αρχικι 

Επαγγελματικι Κατάρτιςθ» (ΕΠΕΑΚ). 

Όπου ςτισ ίδιεσ διατάξεισ προβλζπεται εκπαιδευτικι ι διδακτικι υπθρεςία ςε 

.Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ., υπολογίηεται θ υπθρεςία των υποψθφίων ςε Κζντρα Διάγνωςθσ, 

Αξιολόγθςθσ και Τποςτιριξθσ (Κ.Δ.Α.Τ.) ι

199). 

5. Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Σα κωλφματα επιλογισ τθσ 

παραγράφου 6 του άρκρου 17 του ν.4327/2015 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 1 του ν. 4473/2017 (Α 78) δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ 
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προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ 

από το αρμόδιο όργανο. 

 

Τποβλθτζα δικαιολογθτικά 

α) Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για τοποκζτθςθ 

ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Αιτωλ/νίασ (Κφπρου 20 – 30200 - Μεςολόγγι), ςυνοδευτικά 

με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ 

αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα και κα πρζπει να περιλαμβάνουν: 

1. Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ 

υποψθφιότθτασ (αυτό θα ςυνταχθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεςία μασ και θα 

προςτεθεί ςτο φάκελο του υποψηφίου). 

2. Βιογραφικό ςθμείωμα.  

3. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και μετεκπαίδευςθσ.  

4. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν. 

5. Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε. 

6. Βεβαίωςθ πιςτοποίθςθσ επάρκειασ τθσ Ελλθνικισ Νοθματικισ Γλϊςςασ ι του κϊδικα 

γραφισ Braille, ςτισ περιπτϊςεισ όπου απαιτείται. 

7. Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ. 

8. Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ, ςτθν 

κακοδθγθτικι και διοικθτικι εμπειρία κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε υπθρεςιακά ςυμβοφλια, 

τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ, 

9. Παραςτατικά (αντίγραφα, βεβαιϊςεισ) προςόντων των υποψθφίων που δεν 

μοριοδοτοφνται και που κατά τθν κρίςθ τουσ ζχουν ςυμβάλει ςτθν επαγγελματικι 

ανάπτυξθ και κα ςυντείνουν ουςιωδϊσ ςτθ βζλτιςτθ εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ, 

όπωσ άλλεσ ςπουδζσ, επιμόρφωςθ και μετεκπαίδευςθ, οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν 

ςυνεδρίων, ςεμιναρίων και εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ι ςυμμετοχι ςε αυτά με τθν 

ιδιότθτα του ειςθγθτι, του μζλουσ τθσ επιςτθμονικισ ομάδασ ι του επιμορφωτι, 

ςυγγραφικό και ερευνθτικό ζργο, πρωτοβουλίεσ ςε ςχζςθ με το εκπαιδευτικό ζργο, 

υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και εφαρμογι καινοτομιϊν ςχετικι με τθν 

εκπαίδευςθ διοικθτικι ι κακοδθγθτικι εμπειρία, ςυμμετοχι ςε ςυμβοφλια, επιτροπζσ ι 
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ομάδεσ εργαςίασ και ςε όργανα διοίκθςθσ επιςτθμονικϊν και εκπαιδευτικϊν οργανϊςεων, 

ανάλθψθ κοινωνικισ δράςθσ και ςυμμετοχι ςτα κοινά κακϊσ και επίςθμεσ διακρίςεισ.  

10. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται: 

α) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν 

ποινι τθσ προςωρ

26),  

β) ότι δεν ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ίδιου κϊδικα, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 17 του ν. 

. 1 του άρκρου 26 του ν. 

3848/2010, και  

γ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν.  

Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ 

αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το 

Ινςτιτοφτο Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε.), ι το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ 

Επαγγελματικϊν Ιςοτιμιϊν (.Α.Ε.Ι.). Συχόν ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει να 

ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι 

άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά 

ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά. 

β) Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτθςθ για τισ κζςεισ του ςυνόλου 

των ςχολικϊν μονάδων ι εργαςτθριακϊν κζντρων τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ όπου 

ανικουν οργανικά, ι όπου ανικει θ ςχολικι μονάδα ι εργαςτθριακό κζντρο ι το ΚΕ.Δ.Δ.Τ. 

όπου υπθρετοφν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ.  

Οι δθλϊςεισ ςχολικϊν μονάδων και εργαςτθριακϊν κζντρων υποβάλλονται, με 

ενιαία ςειρά προτίμθςθσ, φςτερα από τθν ανάρτθςθ των τελικϊν ενιαίων αξιολογικϊν 

πινάκων. 

Η αίτθςθ υποβάλλεται με ευκφνθ του υποψθφίου ςτθ Διεφκυνςθ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αιτωλ/νίασ είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε μζςω 

εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου. 

Δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

ςυμπλθρϊνουν κατά τθ διάρκεια του επόμενου τθσ επιλογισ ζτουσ ςυνολικι πραγματικι 

ςυντάξιμθ υπθρεςία κακϊσ και το όριο θλικίασ για υποχρεωτικι αποχϊρθςθ από τθν 
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υπθρεςία. ε κάκε περίπτωςθ ο επιλεγείσ διευκυντισ πρζπει να ςυμπλθρϊνει το 

υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ του διευκυντι ςτθ ςχολικι μονάδα ι το εργαςτθριακό 

κζντρο που ζχει επιλζξει. 

υνοδευτικά με τθν αίτθςθ διαβιβάηονται και τα ςυμπλθρωματικά 

δικαιολογθτικά, το πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο 

το οποίο είναι απαραίτθτο προκειμζνου το αρμόδιο ςυμβοφλιο να καταρτίςει τον 

προςωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψιφιων Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και 

εργαςτθριακϊν κζντρων τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 

Η κατάταξθ των υποψθφίων ςτουσ κατά τα ανωτζρω πίνακεσ κα γίνει βάςει των 

προχποκζςεων επιλογισ και αποτίμθςθσ των κριτθρίων που ορίηονται ςτo άρκρo 19 του ν. 

4327/2015 και του ά 78). 

  

Ο Διευκυντισ Δ.Ε. Αιτωλ/νίασ 

 

 

Χριςτοσ Κ. Καηαντηισ 

ΠΕ19, Μed 

 

Κοινοποίθςθ: 

- Περιφερειακι Δ/νςθ Π. & Δ. Εκπ/ςθσ Δυτικισ Ελλάδασ 

 

υνθμμζνα:  

1. N. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Αϋ/30-05-2017) 

2. Η με αρικμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (Βϋ 1890) Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

3. Η με αρικμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ.  

4. Αίτθςθ Τποψθφίου Διευκυντι   

5. Τπεφκυνθ Διλωςθ 
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