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ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
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                                                 ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακό Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε.  

                                                                  Πελοποννήσου  

                                                             2. Σχολικούς Συμβούλους 1ης, 2ης & 3ης  

                                                                                              Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δημοτικής  

                                                                 Εκπαίδευσης Αργολίδας  

                                                             3. Σχολική Σύμβουλο 26ης Εκπαιδευτικής  

                                                                 Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής  

                                                            4. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης                    

                                                                 όλης της χώρας  

                                                            5. Φ. Αρχείου  

 

 

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένου/ης  

                  Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας».  

 

                      Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας  

 

      Έχοντας υπόψη:  

 

1. Το Φ.Ε.Κ. 1409/17-11-2000, τ. Β΄ «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού τους  

    Προϊσταμένους Διευθύνσεων»  

2.Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002, τ.Β΄)  Υ.Α. «Καθορισμός  

    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. Την αριθμ. Φ.353.1/11/14769/Ε3/29-01-2016 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Διευθυντών  

    Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  

4. Τις διατάξεις των άρθρων 17, 20 και 22 του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/14-5-2015, τ. Α΄) «Επείγοντα      

    μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»  

5. Την αριθμ. Φ.353.1/1/2908/Ε3/12-01-2016 (Φ.Ε.Κ. 46/19-01-2016, τ. Β΄), Υπουργική Απόφαση  

   «Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών  

   θεμάτων»  

6. Το με αριθμ. πρωτ.Φ.353.1/8/8934/Ε3/22-01-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με  

    την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων»  

7. Τη με αριθμ. πρωτ.Φ.353.1/14/17090/Ε3/02-02-2016, εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Διευκρινίσεις  

Ναύπλιο  02-02-2016     

Αρ. Πρωτ .:533 

Ταχ. Δ/νση:Αμυμώνης 7Β  
Τ.Κ. – Πόλη:21100 - Ναύπλιο    
E-mail: mail@dipe.arg.sch.gr 
Πληροφορίες: Σίδερης Δημήτριος 
Τηλέφωνο: 2752028251 
Fax:2752025685 

ΠΡΟΣ:  Τους κ.κ. Δ/ντές και Προϊσταμένους                

             Δημ.  Σχολείων  και  Νηπ/γείων  της 

             περιφέρειάς μας, για να λάβει γνώση  

                   ενυπόγραφα, όλο το διδακτικό  

                           προσωπικό. 

                           Έδρα τους 
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     σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων»  

8. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων στην            

    Δ/νση Π.Ε. Αργολίδας για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.  

 

                                                           Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε  

 

       Τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν τα προβλεπόμενα από τις παραπάνω διατάξεις προσόντα και 

επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της 

Δ/νσης Π.Ε. Αργολίδας με διετή θητεία (λήξη την 31η-07-2018), να υποβάλουν σχετική αίτηση 

συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και όλα τα προβλεπόμενα απαραίτητα δικαιολογητικά στη 

Δ/νση Π.Ε. Αργολίδας από 08-02-2016 έως και 12-02-2016.  

                                                          

 

                                                       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 ( 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. 

  

 

        Συμβούλια επιλογής υποψηφίων προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων  

                                                     (άρθρο 21 του Ν.4327/2015)  
        Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά 

υπηρεσιακά συμβούλια στα οποία συμμετέχουν επιπλέον α) ένας σχολικός σύμβουλος και β) ένας 

εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία. Τα ανωτέρω επιπλέον μέλη 

ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.  

       Μέλος συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις 

δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμία φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην 

περίπτωση των αιρετών μελών, αν και το τακτικό και το αναπληρωματικό μέλος έχουν κώλυμα 
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συμμετοχής, κατά τα ανωτέρω, αναπληρώνονται από τους επόμενους του ίδιου συνδυασμού στη σειρά 

εκλογής. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής προεδρεύει ο αναπληρωτής του και 

αν και αυτός έχει κώλυμα προεδρεύει ο σχολικός σύμβουλος.  

 

 

                                                                    Κριτήρια επιλογής  

                                                             (άρθρο 20 του Ν.4327/2015)  

 

       Κριτήρια επιλογής των προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων είναι ιδίως η 

προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να 

δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η 

οποία συνάγεται από: α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το 

επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην 

οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε., 

υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, συμμετοχή σε συμβούλια, 

επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης 

επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις 

και β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική 

εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου.  

 

                                                                 Υποβλητέα δικαιολογητικά  

 

        Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 

4327/2015 υποβάλλονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 και 4γ του άρθρου 22 του ίδιου 

νόμου 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), 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 και γ) έχει υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για  

   τη θέση μίας μόνο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.  

       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.  
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Τοποθέτηση 
           Η τοποθέτηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων θα γίνει με απόφαση 

του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου περιφερειακού 

υπηρεσιακού συμβουλίου.  

 

           Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε θα γίνονται δεκτά:  

α) συμπληρωματικά δικαιολογητικά και β) οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο της αίτησης 

 

                                                                                                                Ο Διευθυντής Π.Ε. Αργολίδας 

            

                                  

                                                                                                                            Δημήτρης  Ι. Σίδερης  Μ.Εd.                                                                                 
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