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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή/ντριας του 

4/θ Δημοτικού Σχολείου Ελαφονήσου» 
 

                          Ο                                 Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας 
 

Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’) «Δομή και Λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102  τ. Α΄) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 
1340/τ.β΄/16-10-2002) Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «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 διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και 
ισχύουν. 

4. Την    αριθμ.  6995/28-07-2017   (ΑΔΑ: ΩΘ7Σ4653ΠΣ-ΨΗΗ)     Απόφαση     Περιφερειακού  
            Διευθυντή   Π.Ε.   και   Δ.Ε.    Πελοποννήσου   με  θέμα:  «Τοποθέτηση  Διευθυντών-ντριών   
           Σχολικών Μονάδων   Δ/νσης    Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας».  

5. Τη με αρ.πρωτ. Φ.10/77657/Δ1/18-5-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1774 τ. Β΄)  με την οποία έγινε 
προαγωγή του 3/Θ Δημοτικού Σχολείου Ελαφονήσου σε 4/Θ Δημοτικό Σχολείο  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
 

 
 

 
 
 
            Σπάρτη, 16 Ιουλίου 2019 
 
            Αριθμ. Πρωτ. : -3427- 
 

   Ταχ. Διεύθυνση:   
    
   Ταχ. Κώδικας: 
 

   Πληροφορίες: 
   Τηλέφωνο: 
   Τηλεομοιότυπο:   
   Δικτυακός τόπος:  
   Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: 

Διοικητήριο Λακωνίας 
2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου 
231 00   ΣΠΑΡΤΗ 
 

Κωνστάνταρος Αντώνιος  
27313-63401 
27313-63419 
http://dipe.lak.sch.gr  
dipelak@sch.gr 
 

ΠΡΟΣ:  
    

Τους/Τις  Διευθυντές/ντριες και 
Προϊσταμένους/νες Δημοτικών 
Σχολείων αρμοδιότητάς μας.  
 
(με την υποχρέωση της ενημέρωσης  
όλων των εκπαιδευτικών της σχολικής 
μονάδας, καθώς επίσης και αυτών που 
για οποιονδήποτε  λόγο απουσιάζουν)  

 
   
 
 
                             

 
ΚΟΙΝ:   
     

  
1.  Περιφερειακή Διεύθυνση  
     Π.Ε. και Δ.Ε.   Πελοποννήσου.  
2.  Διευθύνσεις Π. Ε. 
3.  Φ. Αρχείου 
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Ελαφονήσου. 
6. Tην Φ.361.22/41/159789/Ε3/5-10-2018 (ΦΕΚ 4424 τ. Β΄) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη 

διαδικασία Επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και 
εργαστηριακών Κέντρων» 

7. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του/της Διευθυντή/ντριας του 4/θ Δημοτικού Σχολείου 
Ελαφονήσου.   

  

Καλεί  
 

Τους/τις εκπαιδευτικούς που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν (στην εν λόγω 
διαδικασία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και εκπαιδευτικοί    με    μικρότερο    χρόνο    
υπηρεσίας    από    τον    προβλεπόμενο), να  υποβάλουν  εντός   προθεσμίας  δέκα (10)  ημερών,   
από  την  Τετάρτη 17  Ιουλίου 2019  έως   και   την   Παρασκευή    26 Ιουλίου 2019  και   ώρα 
15.00΄,αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή τους στη θέση του/της Διευθυντή/ντριας 
του 4/θ Δημοτικού Σχολείου Ελαφονήσου.      
 

Προϋποθέσεις επιλογής  (άρθρο 22 του Ν. 4547/2018) 
 

Άρθρο 22 
Προϋποθέσεις επιλογής 
1. Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, πλην των προϊσταμένων 
διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, είναι η κατοχή του βαθμού  Α΄, 
καθώς και η πιστοποιημένη γνώση  Τεχνολογιών  Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ 
επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται  για τους εκπαιδευτικούς  του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ 
επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του 
άρθρου  26 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή (Η/Υ). 

 

Ως διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με 
δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε αυτήν, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) 
τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδας. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη 
άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε 
αντίστοιχους με  την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας  βαθμίδας, έχοντας 
συμπληρώσει σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την επιφύλαξη της 
περίπτωσης διευθυντών των πειραματικών και προτύπων σχολείων. 

 

Ειδικότερα: 
α) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων 

των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,  στους οποίους  
συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί  που αναφέρονται στο Π.Δ. 323/1993 (Α΄ 139) και στην 
172260/Ε1/17.10.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3391). Εκπαιδευτικοί κλάδου δασκάλων με οργανική 
θέση σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. μπορούν, εφόσον  πληρούν  τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, να 
υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και για θέση διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 
 

Τίθεται υπόψη ότι σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβάλουν 
υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας και άσκησης διδακτικών καθηκόντων 
από τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ν. 4547/2018, ενώ δεν εφαρμόζεται 
ο περιορισμός του δευτέρου εδαφίου  της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας. 
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Όπου στις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται:  
αα) η υπηρεσία στη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση, 
ββ) η προϋπηρεσία με την ιδιότητα του προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου, η οποία 

υπολογίζεται με αναγωγή  στο  υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο  με ανάλογη εφαρμογή της 
περίπτωσης  α΄ της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), και  

γγ) η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 23 του ν. 3699/2008. 

Όπου στις διατάξεις προβλέπεται διδακτική υπηρεσία, υπολογίζεται:  
α) η άσκηση διδακτικού  έργου  σε  μονάδες  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  

εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η διδακτική υπηρεσία σε 
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε δημόσια Ι.Ε.Κ. και σε σχολές Επαγγελματικής κατάρτισης 
(ΣΕΚ) , δ) η διδακτική υπηρεσία  σε Α.Ε.Ι., εφόσον έχει ασκηθεί αυτόνομο διδακτικό έργο 
σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον έξι (6) μηνών, ε) η 
υπηρεσία υπό την ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου, του υπευθύνου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης ή Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών Θεμάτων στη Δ/νση Εκ/σης, του Υπευθύνου 
Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού  (ΚΕ.ΣΥ.Π.),  Γραφείου  Σχολικού  
Επαγγελματικού Προσανατολισμού  (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.),  Γραφείου  Συμβουλευτικής  (ΓΡΑ.ΣΥ.), 
Εργαστηριακού Κέντρου φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων   
Τεχνολογιών   (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.),   Συμβουλευτικού   Σταθμού   νέων   (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου 
περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και του Υπευθύνου Σχολικών Βιβλιοθηκών,  οι  οποίες  
λειτούργησαν  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού προγράμματος « Εκπαίδευση και Αρχική 
Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΚ). 

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων   
 

Με την αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση θα δηλώνεται η Διεύθυνση Π.Ε. Λακωνίας για το 
σχολείο της οποίας  (4/θέσιο Δ.Σ. Ελαφονήσου) ο/η υποψήφιος-α εκδηλώνει ενδιαφέρον για 
συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής. 

 

Η τοποθέτηση γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας, η οποία θα ξεκινήσει με την 
τοποθέτησή του/της και θα λήξει στις 31-07-2020. 

 

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, 
ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος 
περιλαμβάνει: 

 

α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.  
β) Βιογραφικό σημείωμα.  
γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 
δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. 
ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας  και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή 

αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). 
στ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου. 
ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά  έγγραφα  που αφορούν στο διδακτικό  - επιμορφωτικό έργο  

καθώς  και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο 
έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.  



4  

η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη 
διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής 
του. 

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία βεβαιώνεται: 
αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα  με 

την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού 
Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26), 

ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών, 
γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της 

εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του 
καθηκόντων. 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο 
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). 
Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται 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 γίνονται δεκτά 
συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν  αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της 
εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά  από την υπηρεσία λόγω 
συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
υποψηφιοτήτων. 

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής 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.   

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε 
μεταβολή. 

Η επιλογή και τοποθέτηση στην κενούμενη  θέση Διευθυντή/ντριας θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4547/2018 και της αριθμ. 
Φ.361.22/41/159789/Ε3/05-10-2018 (ΦΕΚ 4424, Β΄) Υπουργικής Απόφασης. Παρακαλούμε για 
την προσεκτική μελέτη και την πιστή τήρησή τους, εκ μέρους των υποψηφίων. 

 

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης  

της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας  

 

 

 

Νταλιάνης Πέτρος 

 

     Συνημμένα:  

1. ‐ Υπόδειγμα αίτησης 
2. ‐ Ο Ν. 4547/2018 
3. ‐ Η Φ.361.22/41/159789/Ε3/05-10-2018 (ΦΕΚ 4424, Β΄) Υπουργική Απόφαση 
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