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ΠΡΟ: Ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ 

 
 

 

ΘΕΜΑ : «Προκιρυξθ πλιρωςθσ κζςθσ προϊςταμζνου εκπαιδευτικϊν κεμάτων τθσ 
Διεφκυνςθσ Π.Ε. Κοηάνθσ» 
 
 

Ο  Δ ι ε υ κ υ ν τ ι σ  Π ρ ω τ ο β ά κ μ ι α σ  Ε κ π α ί δ ε υ ς θ σ  Κ ο η ά ν θ σ  
   

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ των άρκρων 17, 20 και 21 του Ν.4327/2015 «Επείγοντα μζτρα για 

τθν Πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ και άλλεσ 
διατάξεισ» 

2. Σθν υπ’αρ. Φ.353.2/1/2908/Ε3/12-1-2016 υπουργικι απόφαςθ με κζμα:  
«Κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων και επιλογισ προϊςταμζνων 
τμθμάτων εκπαιδευτικϊν κεμάτων». 

3. Σο υπ’αρ. Φ.353.1/14/17090/Ε3/2-2-2016 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: 
«Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποψθφίων προϊςταμζνων τμθμάτων 
εκπαιδευτικϊν κεμάτων».  

4. Σθν ανάγκθ πλιρωςθσ τθσ κζςθσ του προϊςταμζνου τμιματοσ εκπαιδευτικϊν 
κεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Κοηάνθσ 

 
 

Π  ρ  ο  ς  κ  α  λ  ε  ί  
 

τουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν τα τυπικά προςόντα και επικυμοφν να 

αςκιςουν τα κακικοντα του Προϊςταμζνου του τμιματοσ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων τθσ 

Διεφκυνςθσ ΠΕ Κοηάνθσ, να υποβάλουν αίτθςθ , που ςυνοδεφεται από τα αναγκαία 

δικαιολογθτικά, από 8-2-2016  ζωσ και τθν 12-2-2016.  

Επιςθμαίνουμε τθν ανάγκθ προςεκτικισ μελζτθσ και απαρζγκλιτθσ τιρθςθσ των 

ρυκμίςεων του ν.4327/2015, ζτςι ϊςτε να αποφευχκοφν τυχόν προβλιματα ςτθ 

διαδικαςία επιλογισ. 
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Προχποκζςεισ επιλογισ (άρκρο 17 του ν.4327/2015) 

 

Ωσ προϊςτάμενοι τμθμάτων εκπαιδευτικϊν κεμάτων των Διευκφνςεων 

Εκπαίδευςθσ επιλζγονται εκπαιδευτικοί με οκταετι (8) τουλάχιςτον διδακτικι 

υπθρεςία. Ωσ προϊςτάμενοι τμθμάτων εκπαιδευτικϊν κεμάτων ςτισ Διευκφνςεισ 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ επιλζγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτιτων των 

κλάδων που υπθρετοφν ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Ωσ προϊςτάμενοι τμθμάτων 

εκπαιδευτικϊν κεμάτων ςτισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ επιλζγονται 

εκπαιδευτικοί τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των κλάδων ΠΕ 01 ζωσ και ΠΕ 20,ΠΕ 32 

και ΠΕ 33. ε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν υποψιφιοι που πλθροφν τισ ανωτζρω 

προχποκζςεισ, μπορεί να είναι υποψιφιοι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο 

υπθρεςίασ. 

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. 

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, ςτ) θ κθτεία των 

υπευκφνων ΓΡΑΕΠ, ΚΕΤΠ, ΕΠ, ΚΕΠΛΘΝΕΣ, ΕΚΦΕ και υμβουλευτικϊν τακμϊν Νζων. 

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.4327/2015 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. 

 

 

Συμβοφλια επιλογισ υποψθφίων προϊςταμζνων τμθμάτων εκπαιδευτικϊν κεμάτων 

(άρκρο 21 του ν.4327/2015 ) 

 

Οι προϊςτάμενοι των τμθμάτων εκπαιδευτικϊν κεμάτων επιλζγονται από τα 

οικεία περιφερειακά υπθρεςιακά ςυμβοφλια ςτα οποία ςυμμετζχουν επιπλζον α) ζνασ 

ςχολικόσ ςφμβουλοσ και β) ζνασ εκπαιδευτικόσ με δεκαπενταετι τουλάχιςτον 

εκπαιδευτικι υπθρεςία. Σα ανωτζρω επιπλζον μζλθ ορίηονται με τουσ αναπλθρωτζσ 

τουσ με απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων φςτερα από 

γνϊμθ του οικείου Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ.  

Μζλοσ ςυμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψιφιοσ για οποιαδιποτε από τισ 

προσ πλιρωςθ κζςεισ δεν ςυμμετζχει ςτισ ςυνεδριάςεισ του ςε καμία φάςθ τθσ 

διαδικαςίασ κρίςθσ και επιλογισ. τθν περίπτωςθ των αιρετϊν μελϊν, αν και το τακτικό 
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και το αναπλθρωματικό μζλοσ ζχουν κϊλυμα ςυμμετοχισ, κατά τα ανωτζρω, 

αναπλθρϊνονται από τουσ επόμενουσ του ίδιου ςυνδυαςμοφ ςτθ ςειρά εκλογισ. τθν 

περίπτωςθ που ο Πρόεδροσ ζχει κϊλυμα ςυμμετοχισ προεδρεφει ο αναπλθρωτισ του 

και αν και αυτόσ ζχει κϊλυμα προεδρεφει ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ.  

 

Κριτιρια επιλογισ (άρκρο 20 του ν.4327/2015) 

 

Κριτιρια επιλογισ των προϊςταμζνων τμθμάτων εκπαιδευτικϊν κεμάτων είναι 

ιδίωσ θ προςωπικότθτα και θ γενικι ςυγκρότθςθ του υποψθφίου, θ ικανότθτα του 

υποψθφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ, να επιλφει προβλιματα (διδακτικά, 

διοικθτικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δθμιουργεί κατάλλθλο παιδαγωγικό 

περιβάλλον και να εμπνζει τουσ εκπαιδευτικοφσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων 

τουσ. Βαςικό κριτιριο είναι θ γνϊςθ του αντικειμζνου του προσ άςκθςθ ζργου, θ οποία 

ςυνάγεται από: α) τθν επιςτθμονικι – παιδαγωγικι ςυγκρότθςθ του υποψθφίου και 

κυρίωσ το επίπεδο των ςπουδϊν και γενικότερα τισ ςπουδζσ του, τθν φπαρξθ ςπουδϊν 

ι επιμορφϊςεων ςτθν οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθν πιςτοποιθμζνθ 

γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν και Σ.Π.Ε., υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και 

εφαρμογι καινοτομιϊν, ςυμμετοχι ςε ςυμβοφλια, επιτροπζσ ι ομάδεσ εργαςίασ, 

κοινωνικι και ςυνδικαλιςτικι δράςθ, ςυμμετοχι ςε όργανα διοίκθςθσ επιςτθμονικϊν 

και εκπαιδευτικϊν οργανϊςεων ι ςε όργανα λαϊκισ ςυμμετοχισ και επίςθμεσ 

διακρίςεισ και β) τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ και τθ διοικθτικι εμπειρία, όπωσ 

προκφπτει από τθ ςυνολικι εκπαιδευτικι υπθρεςία του υποψθφίου αλλά και τθν 

προχπθρεςία ςε άςκθςθ διοικθτικοφ ζργου  

 

 

Υποβλθτζα δικαιολογθτικά 

 

Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τοποκζτθςθ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 

17 του ν. 4327/2015 υποβάλλονται όπωσ προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 και 

4γ του άρκρου 22 του ίδιου νόμου 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 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) 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 και γ) ζχει υποβάλει αίτθςθ υποψθφιότθτασ για τθ κζςθ 

μίασ μόνο Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 
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Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ 

τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το 

Ινςτιτοφτο Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε.), ι το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ 

Επαγγελματικϊν Ιςοτιμιϊν (.Α.Ε.Ι.). Συχόν ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει 

να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν 

ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

 

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνεται δεκτι 

οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν αίτθςθ, οφτε ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά. 

 

Τοποκζτθςθ 

Θ τοποκζτθςθ προϊςταμζνων των τμθμάτων εκπαιδευτικϊν κεμάτων γίνεται με 

απόφαςθ του οικείου διευκυντι εκπαίδευςθσ, φςτερα από αιτιολογθμζνθ πρόταςθ του 

οικείου περιφερειακοφ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. 

Παρακαλοφνται να λάβουν γνϊςθ επί του περιεχομζνου του παρόντοσ 

ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί των ςχολικϊν μονάδων. 

 
 
 
 
 
 

Ο Δ/ντισ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ   
                                Κοηάνθσ  
 
 
 

Γκαμποφρασ Ιωάννθσ   
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