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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ 

ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

Χαλκίδα, 28/08/2017 
 Αρ. Πρωτ: 10487 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΕΤΒΟΙΑ 

 
Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 8 
Τ. Κ.: 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ 
Πληροφορίες: Γαρ. Μαρίνου 
Τηλζφωνο: 22210 – 75986 
Fax: 22210 - 77012 

ΠΡΟ: κ .κ. Διευθυντές- Διευθύντριες χολικών     
                           Μονάδων ΠΕ. Εύβοιας 
 
ΚΟΙΝ:1.Περ/κή Δ/νση Α/θμιας &Δ/θμιας 
εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 
2. Δ/νσεις  Α/θμιας Εκπ/σης όλης της Χώρας  
3. Αρχείο μας 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων  

Διευθυντών  στο 1ο Ειδικό Δημ. χολείο  Χαλκίδας ,στο Δημ. χ. Γυμνού και στο 

Δημ. χ. Μαρμαρίου της Διεύθυνσης  Π.Ε Εύβοιας »  

Ο Διευθυντής ΠΕ Εύβοιας έχοντας υπόψη: 

1.Σις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Σις διατάξεις του άρθρου 17 της αρ. Υ.353.1/324/105657/Δl/08-10-2002 Τ.Α. (ΥΕΚ 

1340/τ.Β'/16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων  καθηκόντων  και  αρμοδιοτήτων των 

Προϊσταμένων των Περιφερειακών Τπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Τποδιευθυντών των χολικών Μονάδων και ΕΚ και των 

συλλόγων των διδασκόντων». 

3. Σις διατάξεις του ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ Γ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΛΕΦΩΝ του ν.4327/2015 (Α΄50) 

«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Σριτοβάθμια Εκπαίδευση και 

άλλες διατάξεις». 

4. Σις διατάξεις του ν.4473/2017 (Α΄78) Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου 

σε θέματα εκπαίδευσης. ΜΕΡΟ Α’  «ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΦΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. 

5.Σην υπ’ αριθμ. Υ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017(Β’1890 ) Τπουργική Απόφαση που αφορά 

στην επιλογή των υποψηφίων  διευθυντών όλων των τύπων σχολικών     μονάδων και Ε.Κ. 

6. Σην υπ’αριθμ. Υ.361.22//23/91322/Ε3/31-05-2017 εγκύκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

7. Σην υπ’ αριθμ. Υ.αποφ/5890/28-07-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τερεάς Ελλάδας με θέμα: «Σοποθέτηση 

Διευθυντών χολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας» 
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8. Σην υπ’αριθμ. Υ. αποφ/6035/09-08-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τερεάς Ελλάδας με θέμα: «Σοποθέτηση 

εκπαιδευτικού σε κενή θέση Διευθυντή χολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Εύβοιας». 

9. Σην υπ’αριθμ. Υ361.22/67/136658/Ε3/14-08-2017 εγκύκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα 

«Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών χολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και Ε.Κ.» 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ε Ι 

Σην πλήρωση των κενών θέσεων Διευθυντών των χολικών Μονάδων: 12/θ  1ου 

Ειδικού Δημοτικού  χολείου Φαλκίδας,  8/θ Δημ. χ. Γυμνού  και 6/θ Δημ. χ. Μαρμαρίου. 

Κ Α Λ Ο Τ Μ Ε  

Σους ενδιαφερόμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι έχουν 

τα νόμιμα προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.4473/2017(Α’78), και 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση 

συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και φάκελο υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα 

για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων  δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα 28 

Αυγούστου 2017 έως  και τη Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου  2017. 

 

Υποβλητέα  δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση στη Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι σχολικές μονάδες ή τα 

εργαστηριακά κέντρα που θέτουν υποψηφιότητα, και συνοδεύονται από φάκελο 

υποψηφιότητας με δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, 

όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα και περιλαμβάνουν: 

1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις           

          υποψηφιότητας. 

2. Βιογραφικό σημείωμα 

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης 

4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών 

5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Σ.Π.Ε. 

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

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

καθοδηγητική  και  διοικητική  εμπειρία  καθώς  και  τη  συμμετοχή  σε  υπηρεσιακά 
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συμβούλια,  τα  οποία  πρέπει  να   αναφέρουν  χρόνο  έναρξης   και  λήξης,   κατά 

περίπτωση. 

 8. Βεβαίωση πιστοποίησης επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ή του κώδικα 

γραφής Braille, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται 

9. Παραστατικά (αντίγραφα , βεβαιώσεις ) προσόντων των υποψηφίων που δεν 

μοριοδοτούνται και που κατά την κρίση τους έχουν συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη 

και θα συντείνουν ουσιωδώς στη βέλτιστη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως άλλες 

σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων 

και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του 

μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, 

πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, 

συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας και σε όργανα διοίκησης 

επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων, ανάληψη κοινωνικής δράσης και 

συμμετοχή στα κοινά καθώς και επίσημες διακρίσεις. 

10. Τπεύθυνη 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 Τπαλληλικού Κώδικα ν. 

3528/2007 (Α' 26),β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1του άρθρου 8 του 

ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015 (Α΄50), γ) 

δεν έχει  απαλλαγεί από τα καθήκοντά του για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή 

άσκησή τους, σύμφωνα  με την  περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3848/2010 (Α΄71) και 

δ) για τη γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών.  

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της 

αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ή το 

Ινστιτούτο Σεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Ε.), ή το υμβούλιο Αναγνώρισης 

Επαγγελματικών Ισοτιμιών (.Α.Ε.Ι.). Συχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να 

έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Τπουργείου Εξωτερικών ή άλλο 

αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρο 17 του ν.4327/2015 και άρθρο 1 του ν. 

4473/2017(Α΄78) 
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Για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν 

υποψηφιότητες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 

(Α’78) που ορίζουν ότι σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων σε κάποιες σχολικές 

μονάδες τοποθετούνται, εφόσον εκ νέου το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί 

κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα. Για το σκοπό αυτόν καλούνται να υποβάλουν 

νέα δήλωση προτίμησης. Αν μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας παραμένουν κενές 

θέσεις, οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται εκ νέου και μπορούν γι’ αυτές να υποβάλουν 

υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόμενο.  

Η ανωτέρω ρύθμιση του νόμου για την εκ νέου προκήρυξη κενών θέσεων, ήτοι της 

δυνατότητας υποβολής υποψηφιότητας από εκπαιδευτικούς με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας 

από τον προβλεπόμενο στο νόμο,  βρίσκει εφαρμογή αποκλειστικά στην απαιτούμενη: α) 

δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα, β) οκταετή άσκηση διδακτικών  

καθηκόντων στην πρωτοβάθμια ή/και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,  γ) τριετή άσκηση 

διδακτικών  καθηκόντων σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της 

οικείας βαθμίδας και δ) δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε .Μ.Ε.Α.Ε. ή 

ΚΕ.Δ.Δ.Τ. και τριετή υπηρέτηση σε αντίστοιχο με την προς κάλυψη θέση τύπο .Μ.Ε.Α.Ε, για 

την περίπτωση των .Μ.Ε.Α.Ε όταν υποβάλουν υποψηφιότητα μέλη του ειδικού 

εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.). 

Τποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι 

εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των  εκπαιδευτικών που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993 

(Α΄139) και στην υπ΄αριθμ.172260/Ε1/17-10-2016 Κ.Τ.Α.(Β’3391). 

Ειδικά για τα .Μ.Ε.Α.Ε., για θέσεις Διευθυντών των δημοτικών σχολείων Ε.Α.Ε. 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν σε αυτά, 

συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών του π.δ. 323/1993, εφόσον έχουν τα 

προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε .Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν οργανικά σε .Μ.Ε.Α.Ε. ή 

ΚΕ.Δ.Δ.Τ. ή έχουν διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε .Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Τ., 

καθώς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.).  

Δεν 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  Τπαλληλικού  Κώδικα  

(κ .ν . 3528/2007, Α' 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της 

παραγράφου 1 του άρθρου 8 του  ίδιου Κώδικα, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει 

απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση Β΄ της παραγράφου 1 του 
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άρθρου 26 του ν. 3848/2010 (Α΄71) . 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 . 

Όπου στις ισχύουσες διατάξεις 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 προβλέπεται διδακτική υπηρεσία , λογίζεται: α) η άσκηση 

διδακτικού έργου σε μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) οι άδειες 

κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η διδακτική υπηρεσία σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας 

(.Δ.Ε.), σε δημόσια Ι.Ε.Κ. και σε σχολές Επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚ) , δ) η διδακτική 

υπηρεσία σε Α.Ε.Ι., εφόσον έχει ασκηθεί αυτόνομο διδακτικό έργο σύμφωνα με το 

πρόγραμμα σπουδών για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον έξι (6) μηνών, ε) η υπηρεσία υπό 

την ιδιότητα του χολικού υμβούλου, του υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή 

Αγωγής Τγείας ή Πολιτιστικών Θεμάτων στη Δ/νση Εκ/σης, του Τπευθύνου Κέντρου 

υμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.Τ.Π.), Γραφείου χολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (ΓΡΑ..Ε.Π.), Γραφείου υμβουλευτικής (ΓΡΑ.Τ.),  Εργαστηριακού 

Κέντρου φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Υ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Σεχνολογιών 

(ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.), υμβουλευτικού ταθμού νέων (..Ν.), Κέντρου περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και του Τπευθύνου χολικών Βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος « Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική 

Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΚ). 

Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε 

.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Τ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα Διάγνωσης, 

Αξιολόγησης και Τποστήριξης (Κ.Δ.Α.Τ.) ή ΚΕ.Δ.Δ.Τ., σε αυτοτελείς .Μ.Ε.Α.Ε., σε Σμήματα 

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). 

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

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Σα κωλύματα επιλογής της 

παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015 (Α’50) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του ν. 4473/2017(Α 78) 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. 
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Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου 

των σχολικών μονάδων ή εργαστηριακών κέντρων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου 

ανήκουν οργανικά, ή όπου ανήκει η σχολική μονάδα ή εργαστηριακό κέντρο ή το ΚΕ.Δ.Δ.Τ. 

όπου υπηρετούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. ε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς 

διευθυντής πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη 

σχολική μονάδα. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών θα υποβληθούν είτε 

αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου από 28-08-2017 έως 04-09-

2017  

Παρακαλούνται  οι  αποδέκτες  της  παρούσας,  όπως  ενημερώσουν  

ενυπογράφως  τους εκπαιδευτικούς  αρμοδιότητάς τους. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας. 

 

υνημμένα: 

1. Τπόδειγμα αίτησης 

2. Τπεύθυνη Δήλωση άρθρου 8, παρ.4 του ν. 1599/1986 

 

 
                                                                   Ο  Γ/ΝΤΖΣ  Π.Δ. ΔΥΒΟΗΑΣ 

 
 
 

                                                                       Γρ. Κωνσταντίνος Λ. Εημιανίτης 
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