
                        
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
Σαχ. Δ/νςη :  ΣΡΑΤΛΑΝΣΩΝΗ 2  
Σαχ. Κωδ. :  30200 ΜΕΟΛΟΓΓΙ   
Πληροφορίεσ :  Καραγιάννθ Ήλια 
Σηλ.  :  26310 50272 
Fax  :  26310 22407 
E – mail       :  pispe@dipe.ait.sch.gr 
Web site         :  http ://dipe.ait.sch.gr    
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι υποψθφίων ςτθ 

διαδικαςία πλιρωςθσ κζςθσ Διευκυντι 8/Θ., 1ου Δθμοτικοφ χολείου Κατοχισ Π.Ε 

Αιτωλοακαρνανίασ ».  

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ  

Ζχοντασ υπόψθ:  

1.- Σισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Αϋ/30-09-1985) 
«Δομι και λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και 
άλλεσ διατάξεισ»  
2.- Σισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Τ.Α. 
(ΦΕΚ 1340/τ. Βϋ/16-10- 2002) «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και 
αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ 
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντϊν και Τποδιευκυντϊν των 
χολικϊν Μονάδων και ΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων» 
 3.- Σισ διατάξεισ του άρκρου 13, 16 παρ.2, του άρκρου 17 παρ.2, των άρκρων 18, 
19, 21, 22, 24, 26 και 27 του ΚΕΦ. Γϋ του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ. Αϋ/14-05-2015) 
«Επείγοντα μζτρα για τθν Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια και Σριτοβάκμια 
Εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ».  
4.-Σισ διατάξεισ του άρκρου 10 παρ.4, του άρκρου 20 παρ. 1, περ. 1.2, 1.3 και παρ. 
2 και του άρκρου 21, παρ.1, του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Αϋ/02-10-2008) «Ειδικι 
αγωγι και εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ».  
5.- Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 323/1993 (ΦΕΚ 139/τ.Αϋ/25-08-1993).  
6.- Σθν αρικμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 Τπουργικι Απόφαςθ του 
Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.  
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7.- Σθν αρικμ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 εγκφκλιο του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 
«Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποψθφίων Διευκυντϊν όλων των τφπων 
ςχολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ».  
8.- Σο αρικμ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-09-2015 ζγγραφο του Τ.Π.Ε.Θ που 
αφορά ςε « Οδθγίεσ ςχετικά με τθν κάλυψθ κενϊν κζςεων διευκυντϊν- 
υποδιευκυντϊν όλων των τφπων χολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ-
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εργαςτθριακϊν κζντρων και υπευκφνων τομζων 
Ε.Κ» 
9.-  τθν με αρικμ. πρωτ. Φ.32.3/4957/18-06-2015 (ΑΔΑ: 6ΝΑΙ465ΦΘ3-7Ι5) 
απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Π/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτικισ 
Ελλάδασ  που αφορά ςε «Σοποκζτθςθ Διευκυντϊν χολικϊν Μονάδων τθσ 
Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπ/ςθσ Αιτ/νίασ» 
10. Σθν με αρικ. πρωτ. Φ.32.3/2891/09-03-2015  απόφαςθ του Περιφερειακοφ 
Διευκυντι Π/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτικισ Ελλάδασ που αφορά ςε «Απαλλαγι 
Διευκυντι από τα κακικοντά του»  
9. Σο γεγονόσ ότι κενϊκθκε θ κζςθ του Διευκυντι του 8/κεςιου Δθμοτικοφ 
χολείου Κατοχισ  Π.Ε Αιτωλ/νίασ. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ε Ι 

Σθν πλιρωςθ τθσ παρακάτω κζςθσ Διευκυντι χολικισ Μονάδασ  τθσ Διεφκυνςθσ 
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ :  
 

8/Θ , 1ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΟΧΗ 

 

Κ Α Λ Ε Ι 

Σουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι ζχουν τα νόμιμα προςόντα που 
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του Ν.4327/2015 και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν 
ςτθ διαδικαςία επιλογισ, να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ (επιςυνάπτεται 
υπόδειγμα), ςυνοδευόμενθ από βιογραφικό ςθμείωμα και φάκελο 
υποψθφιότθτασ ςτον οποίο κα εμπεριζχονται όλα τα απαραίτθτα για τθν απόδειξθ 
των τυπικϊν προςόντων δικαιολογθτικά και διλωςθ προτίμθςθσ ζωσ τριϊν (3) 
ςχολικϊν μονάδων (κατά ςειρά προτίμθςθσ).  
Οι αιτήςεισ των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών θα υποβληθοφν 
αυτοπροςώπωσ ςτη Διεφθυνςη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ, από 28/03/2016 ζωσ και 
01/04/2016.  
Επίςθσ, ςασ γνωρίηουμε ότι τα υποβλθτζα δικαιολογθτικά, κακϊσ και οι 
προχποκζςεισ επιλογισ και τοποκζτθςθσ των ανωτζρω ςτελεχϊν, ζχουν ωσ 
ακολοφκωσ:  

Τποβλητζα δικαιολογητικά 

Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τοποκζτθςθ υποβάλλονται ςτθ Διεφκυνςθ 
Εκπαίδευςθσ που ανικει οργανικά ο υποψιφιοσ και ςυνοδεφονται από:  
1. Βιογραφικό ςθμείωμα  
2. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και μετεκπαίδευςθσ  
3. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν  
4. Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε. 
5. Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ  
6. Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ, 
ςτθν κακοδθγθτικι και διοικθτικι εμπειρία κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε 

ΑΔΑ: 68Ι04653ΠΣ-ΜΧΜ



υπθρεςιακά ςυμβοφλια, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, 
κατά περίπτωςθ.  
7. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι α) ο 
εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν 
ποινι τθσ προςωρινισ ι τθσ οριςτικισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 109 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007 Αϋ 26) και β) 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. 4327/2015.  
8. Διλωςθ προτίμθςθσ και ςειρά προτίμθςθσ χολικϊν μονάδων και Ε.Κ. όπου 
κζτει υποψθφιότθτα ο εκπαιδευτικόσ.  
Οι βεβαιϊςεισ ι τα υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι 
κατάςταςθ, άςκθςθ διοικθτικϊν κακθκόντων, διδακτικοφ και κακοδθγθτικοφ 
ζργου, κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε υπθρεςιακά ςυμβοφλια, πρζπει να αναφζρουν 
χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ. Μετά τη λήξη τησ προθεςμίασ 
υποβολήσ των αιτήςεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή ςτη δήλωςη 
προτίμηςησ.  
Παράλλθλα οι υποψιφιοι αποςτζλλουν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ για τισ οποίεσ ζχουν 
εκδθλϊςει ενδιαφζρον τοποκζτθςθσ όλα εκείνα τα ςτοιχεία που προβλζπονται 
ςτθν παρ. 4 του άρκρου 19 του ν. 4327/2015, τα οποία πρζπει να λάβει υπόψθ ο 
ςφλλογοσ διδαςκόντων κατά τθ διαδικαςία τθσ μυςτικισ ψθφοφορίασ.  
 

Προχποθζςεισ επιλογήσ (άρθρο 17 του ν.4327/2015) 

Ωσ Διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. επιλζγονται εκπαιδευτικοί τθσ οικείασ 
βακμίδασ με δεκαετι (10) τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία, οι οποίοι ζχουν 
αςκιςει διδακτικά κακικοντα για οκτϊ (8) τουλάχιςτον ζτθ ςτθν Πρωτοβάκμια ι 
Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. 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 με δεκαετι τουλάχιςτον 
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.  
Αν οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ δεν πλθροφν τθν προχπόκεςθ τθσ 
οκταετοφσ διδακτικισ υπθρεςίασ, υποψιφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με 
μικρότερο χρόνο υπθρεςίασ.  
Ειδικότερα:  
α) Τποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν δθμοτικϊν ςχολείων μπορεί να είναι 
εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτιτων των κλάδων που υπθρετοφν ςτθν 
Πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, ςτουσ οποίουσ ςυμπεριλαμβάνονται και οι 
εκπαιδευτικοί που αναφζρονται ςτο Π.Δ. 323/1993.  
β) Τποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν .Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι:  
βα) για κζςεισ Διευκυντϊν των δθμοτικϊν ςχολείων Ε.Α.Ε. μόνιμοι εκπαιδευτικοί 
όλων των ειδικοτιτων των κλάδων που υπθρετοφν ςε αυτά, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των εκπαιδευτικϊν του Π.Δ. 323/1993, εφόςον ζχουν 

ΑΔΑ: 68Ι04653ΠΣ-ΜΧΜ



τα προςόντα διοριςμοφ και τοποκζτθςθσ ςε .Μ.Ε.Α.Ε. ι υπθρετοφν οργανικά ςε 
.Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ. ι ζχουν διδακτικι υπθρεςία τουλάχιςτον τριϊν ετϊν ςε 
.Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ., κακϊσ και τα μζλθ του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ 
(Ε.Ε.Π.).  
ββ) Τποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων Δευτεροβάκμιασ και 
επαγγελματικισ Ε.Α.Ε. (ειδικά γυμνάςια, ειδικά ΓΕ.Λ., ειδικά επαγγελματικά 
γυμνάςια, ειδικά ΕΠΑ.Λ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ των αντίςτοιχων προσ τα διδαςκόμενα γνωςτικά αντικείμενα κλάδων, 
εφόςον ζχουν τα προςόντα διοριςμοφ και τοποκζτθςθσ ςε .Μ.Ε.Α.Ε. ι υπθρετοφν 
οργανικά ςε .Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ. ι ζχουν διδακτικι υπθρεςία τουλάχιςτον τριϊν 
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.  
γ) Τποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν ςτα ςχολεία διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, 
εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξζνθσ γλϊςςασ, κατά προτίμθςθ τθσ χϊρασ 
προζλευςθσ τθσ πλειονότθτασ των μακθτϊν, ςε επίπεδο τουλάχιςτον Β2.  
δ) Τποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν ςτα μουςικά ι καλλιτεχνικά ςχολεία, 
εκπαιδευτικοί που ζχουν τα ειδικά προςόντα που απαιτοφνται για τθν τοποκζτθςθ 
ςτα ςχολεία αυτά.  
ε) Τποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν των πειραματικϊν και προτφπων 
ςχολείων, εκπαιδευτικοί τθσ Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που 
ζχουν 18 τουλάχιςτον μινεσ προχπθρεςία με οργανικι κζςθ ι κζςθ επί κθτεία ςε 
ζνα από τα ςχολεία τα οριηόμενα από τον ν. 4327/2015 ωσ πειραματικά ι ωσ 
πρότυπα, διακζτουν τα προςόντα άςκθςθσ κακθκόντων Διευκυντι ςτα λοιπά 
ςχολεία αντίςτοιχθσ βακμίδασ και είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι 
μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ.  
3. Δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ, ο οποίοσ ζχει 
καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ προςωρινισ 
ι τθσ οριςτικισ παφςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του 
Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (κ.ν. 3528/2007, Αϋ 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 
υπθρεςίασ.  
4. Όπου ςτισ διατάξεισ του ν.4327/2015 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 του προαναφερόμενου νόμου προβλζπεται διδακτικι 
υπθρεςία, λογίηεται:  
α) θ άςκθςθ διδακτικοφ ζργου ςε μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, β) οι άδειεσ κφθςθσ, λοχείασ, ανατροφισ τζκνου,  
γ) θ κθτεία ςχολικοφ ςυμβοφλου,  
δ) θ κθτεία ςε Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Π.Ε.),  
ε) θ κθτεία ςε κζςεισ Τπευκφνων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ, Τγείασ, 
Πολιτιςτικϊν κεμάτων και ςχολικϊν δραςτθριοτιτων,  
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ςτ) θ κθτεία των υπευκφνων ΓΡΑΕΠ, ΚΕΤΠ, ΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΣ, ΕΚΦΕ και 
υμβουλευτικϊν τακμϊν Νζων.  
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 ΚΕ.Δ.Δ.Τ., ςε αυτοτελείσ 
.Μ.Ε.Α.Ε., ςε Σμιματα Ζνταξθσ, ςε προγράμματα παράλλθλθσ ςτιριξθσ, ςε 
προγράμματα διδαςκαλίασ ςτο ςπίτι ι ςτισ εκπαιδευτικζσ δομζσ Ε.Α.Ε. που 
προβλζπονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 6 του ν. 3699/2008 (Αϋ 
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.45327/2015 δεν 
πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ 
αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο 
όργανο.  
Οι αιτιςεισ των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικϊν κα υποβλθκοφν αυτοπροςϊπωσ 
ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ  από 28/03/2016 ζωσ και 01/04/2016 .  
 
Παρακαλοφνται οι αποδζκτεσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, όπωσ ενθμερϊςουν, 
ενυπογράφωσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  
 

Ο Διευκυντισ   Π.Ε  Αιτωλ/νίασ 

 

Χριςτοσ Κολοβόσ  

 
 

Κοινοποίηςη 

1. Περιφερειακι Διεφκυνςθ ΠΕ και ΔΕ Δυτικισ Ελλάδασ 

2. Διευκφνςεισ Π.Ε. όλθσ τθσ Χϊρασ 

3. Δθμοτικά χολεία Π.Ε  Αιτωλοακαρνανίασ  

4. Γραφεία χολικϊν υμβοφλων Αιτωλοακαρνανίασ 

5. Κ.Π.Ε Θζρμου 

6. Κ.Π.Ε Μεςολογγίου 

7. Ε.Ε.Ε.Κ Αιτωλοακαρνανίασ 

8. ΚΕΔΔΤ Αιτωλοακαρνανίασ                                                                       
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