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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή υποψηφίων στη 

διαδικασία πλήρωσης θέσης προϊσταμένου του τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων 

της Διεύθυνσης Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας ».  

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

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 Κεφαλαίου Γ΄ και ιδίως της παραγράφου 4 του άρθρου 20 
καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 17 και της  παραγράφου 5 του άρθρου 22 του 
Ν. 4327/2015 (Α΄ 50)  

5. Την αριθμ. Φ.353.1/1/2908/Ε3/12-1-2016 «  Καθορισμός της διαδικασίας, 
υποβολής αιτήσεων και επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών 
θεμάτων. (ΦΕΚ 46/τ.Β΄/19-1-2016). 

 

ΠΡΟΣ:  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
               ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ 
&Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
 

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 04/02/2016 
Αρ. Πρωτ.:   1391 
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6. Το αριθμ. Φ.353.1/ 14 / 17090 /E3/2 – 2 – 2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ που 
αφορά σε «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων 
τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Την πλήρωση της θέσης του προϊσταμένου  του τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων της 

Διεύθυνσης Π.Ε Αιτωλ/νίας και  

Κ Α Λ Ε Ι 

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  συνοδευόμενη από τα αναγκαία 
δικαιολογητικά του αρθ. 2 του Ν.4327/2015 . 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών θα υποβληθούν αυτοπροσώπως στη 
Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, από 8-2-2016 έως και 12-2-2016. 
 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή 
οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 
 
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι τα υποβλητέα δικαιολογητικά, καθώς και οι προϋποθέσεις 
επιλογής και τοποθέτησης των ανωτέρω στελεχών, έχουν ως ακολούθως:  

Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρο 17 του ν.4327/2015) 
Ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 
επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή (8) τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία. Ως 
προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των 
κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, 
μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας. 
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. 
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, 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. 
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.4327/2015 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. 
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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. Όλοι οι τίτλοι σπουδών που 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 το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το 
Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες 
βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. Μετά τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε 
μεταβολή στην αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 
 
Παρακαλούνται να λάβουν γνώση επί του περιεχομένου της παρούσης ενυπόγραφα 
όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων. 
 

 

Ο Διευθυντής   Π.Ε  Αιτωλ/νίας 

 

Χρήστος  Β. 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                                                                                 
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