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ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή υποψηφίων στη
διαδικασία πλήρωσης θέσης Διευθυντών 12/Θ., 11ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου
και 7/Θ., Δημοτικού Σχολείου Κατούνας Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ ΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝ ΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985)
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις»
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 17 της αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α.
(ΦΕΚ 1340/τ. Β΄/16-10- 2002) «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 του άρθρου 13, 16 παρ.2, του άρθρου 17 παρ.2, των άρθρων 18,
19, 21, 22, 24, 26 και 27 του ΚΕΦ. Γ΄ του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/14-05-2015)
«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4.-Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.4, του άρθρου 20 παρ. 1, περ. 1.2, 1.3 και παρ.
2 και του άρθρου 21, παρ.1, του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/02-10-2008) «Ειδική
αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
5.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 323/1993 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄/25-08-1993).
6.- Την αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 Υπουργική Απόφαση του
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
7.- Την αριθμ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
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8.- Το αριθμ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-09-2015 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Θ που
αφορά σε « Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων διευθυντώνυποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών μονάδων ΠρωτοβάθμιαςΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων
Ε.Κ»
9.- την με αριθμ. πρωτ. Φ.32.3/4957/18-06-2015 (ΑΔΑ: 6ΝΑΙ465ΦΘ3-7Ι5)
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής
Ελλάδας που αφορά σε «Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Αιτ/νίας»
10. Την με αριθ. πρωτ. Φ.32.3/9330/06-09-2016 (ΑΔΑ:6ΠΛ84653ΠΣ-ΛΔΑ) απόφαση
του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας που
αφορά σε «Απαλλαγή του Σταμούλη Ματθαίου,Διευθυντή από τα καθήκοντά του»
11-Την με αριθ. πρωτ. Φ.32.3/9456/06-09-2016 (ΑΔΑ:ΩΦΨΡ4653ΠΣ-ΙΩΔ)
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής
Ελλάδας που αφορά σε «Απαλλαγή του Γούσια Κωνσταντίνου, Διευθυντή από τα
καθήκοντά του»
12. Το γεγονός ότι κενώθηκε η θέση του Διευθυντή του 8/θεσιου Δημοτικού
Σχολείου Κατοχής Π.Ε Αιτωλ/νίας.
13.-Το υπ’ αριθμ. Φ.361.22/34/95803/Ε3/10-6-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα:
«Διευκρινίσεις σχετικά με την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων διευθυντών σχολικών
μονάδων πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ.»
14-. Την ανάγκη πλήρωσης κενούμενων θέσεων Διευθυντών στο 11ο Δημοτικό Σχολείο
Αγρινίου και Δημοτικό Σχολείο Κατούνας .
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
Διεύθυνσης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας :

της

12/Θ , 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
7/Θ , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα που
προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4327/2015 και επιθυμούν να συμμετάσχουν
στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται
υπόδειγμα), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και φάκελο
υποψηφιότητας στον οποίο θα εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη
των τυπικών προσόντων δικαιολογητικά και δήλωση προτίμησης έως τριών (3)
σχολικών μονάδων (κατά σειρά προτίμησης).
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών θα υποβληθούν
αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, από 12/09/2016 έως και
16/09/2016.
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι τα υποβλητέα δικαιολογητικά, καθώς και οι
προϋποθέσεις επιλογής και τοποθέτησης των ανωτέρω στελεχών, έχουν ως
ακολούθως:
Υποβλητέα δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο υποψήφιος και συνοδεύονται από:
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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.
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. Δήλωση προτίμησης και σειρά προτίμησης Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. 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.
Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρο 17 του ν.4327/2015)
Ως Διευθυντές 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
Δευτεροβάθμια 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 Διευθυντών των πειραματικών και προτύπων
σχολείων.
Ειδικά, για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκπαιδευτικών μπορούν να επιλέγονται ως
Διευθυντές και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού με δεκαετή τουλάχιστον
εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. από την οποία τα τρία (3)
τουλάχιστον έτη να έχουν υπηρετηθεί σε αντίστοιχο με την προς κάλυψη θέση
τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της
οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με
μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.
Ειδικότερα:
α) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι
εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην

ΑΔΑ: ΨΔΦΒ4653ΠΣ-ΩΦΡ

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι
εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο Π.Δ. 323/1993.
β) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι:
βα) 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 Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν οργανικά σε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή έχουν διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.).
ββ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας και
επαγγελματικής Ε.Α.Ε. (ειδικά γυμνάσια, ειδικά ΓΕ.Λ., ειδικά επαγγελματικά
γυμνάσια, ειδικά ΕΠΑ.Λ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων,
εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν
οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή έχουν διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών
ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π.. Επιπλέον και μόνο για
τις θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του π.δ.
323/1993, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.
γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας
προέλευσης της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
δ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα μουσικά ή καλλιτεχνικά σχολεία,
εκπαιδευτικοί που έχουν τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση
στα σχολεία αυτά.
ε) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των πειραματικών και προτύπων
σχολείων, εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που
έχουν 18 τουλάχιστον μήνες προϋπηρεσία με οργανική θέση ή θέση επί θητεία σε
ένα από τα σχολεία τα οριζόμενα από τον ν. 4327/2015 ως πειραματικά ή ως
πρότυπα, διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων Διευθυντή στα λοιπά
σχολεία αντίστοιχης βαθμίδας και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή
μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.
3. 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
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.
4. 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 Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου,
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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.Δ.Δ.Υ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα
Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή ΚΕ.Δ.Δ.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).
5. 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.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών θα υποβληθούν αυτοπροσώπως
στη Διεύθυνση Π.Ε Αιτωλ/νίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 12/09/2016
έως και 16/09/2016
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην εν λόγω διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν
όλοι οι
εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα, εκτός των ήδη τοποθετημένων
διευθυντών σχολικών μονάδων με διετή θητεία.

Ο Διευθυντής Π.Ε Αιτωλ/νίας

Χρήστος Κολοβός

Κοινοποίηση
1. Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ και ΔΕ Δυτικής Ελλάδας
2. Διευθύνσεις Π.Ε. όλης της Χώρας
3. Δημοτικά Σχολεία Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας
4. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Αιτωλοακαρνανίας
5. Κ.Π.Ε Θέρμου
6. Κ.Π.Ε Μεσολογγίου
7. Ε.Ε.Ε.Κ Αιτωλοακαρνανίας
8. ΚΕΔΔΥ Αιτωλοακαρνανίας

