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ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών   
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας» 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 187, τ. Α΄) «Δομή και Λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 17 της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 
απόφασης του Υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ., (ΦΕΚ. 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 16,17,18,19,21,22,24,26,27 και 28  κεφ. Γ΄ του Ν.4327/2015 ( 
ΦΕΚ  47/τΑ/11-05-2015) 

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 

5. Το υπ’ αριθμ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/13-05-2015 (ΑΔΑ:6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2) έγγραφο 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων 
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

Τις θέσεις των Διευθυντών όλων των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αιτωλοακαρνανίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Ειδικής Αγωγής και καλεί τους 
ενδιαφερομένους Εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων 

ΠΡΟΣ: Εκπαιδευτικούς Σχολικών 
Μονάδων αρμοδιότητάς μας 

(Δια των Δ/ντών των Σχολείων) 
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ΑΔΑ: Ω36Ζ465ΦΘ3-ΠΚΕ



και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αιτήσεις 
(επισυνάπτεται υπόδειγμα) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 20/5/2015 έως και 
22/5/2015, για να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων επιλογής:  

1) Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων,  
2) Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 

  
Επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης μέχρι και 
26/5/2015  

 
Ως Διευθυντές Σχολικών Μονάδων επιλέγονται εκπαιδευτικοί ΠΕ 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 έτη, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους  
με των προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, συμπληρώνοντας σε αυτό 
τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου.  

Ως Διευθυντές Σχολικών Μονάδων 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 και κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται και εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο Π.Δ 323/1993.  
Β. Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε μπορεί να είναι 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.)  

Υποβλητέα δικαιολογητικά 
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στη Διεύθυνση 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.  
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 

ΑΔΑ: Ω36Ζ465ΦΘ3-ΠΚΕ



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.  

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Ινστιτούτο 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).  

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών θα υποβληθούν στη Διεύθυνση Π.Ε          

Αιτ ωλ/νίας  (Τραυλαντώνη 2, 3ος όροφος, Γραφείο ΠΥΣΠΕ ) και ώρες 8:00 π.μ-15:00μ.μ. 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   Π.Ε  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

 

 
                                                     Λευτεράτος Θωμάς Σπυρίδων  

 

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 Αιτωλοακαρνανίας 
6. ΚΕΔΔΥ Αιτωλοακαρνανίας                                                                                             
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