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ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης
όλης της χώρας
2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
όλης της χώρας
3. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
όλης της χώρας

ΘΕΜΑ: «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και
Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)»
Σε συνέχεια της αριθµ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 (Β΄1890)
Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην επιλογή των υποψηφίων διευθυντών όλων
των τύπων σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και
Ε.Κ, σας γνωρίζουµε, ότι οι προϋποθέσεις επιλογής και τοποθέτησης των ανωτέρω
στελεχών, έχουν ως ακολούθως:
Χρόνος Υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης που έχουν τα νόµιµα προσόντα και επιθυµούν να συµµετάσχουν στη
διαδικασία επιλογής υποβάλλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία
δικαιολογητικά, από την Πέµπτη 1 Ιουνίου 2017 έως και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.
-:-:-:-:-:Υποβλητέα δικαιολογητικά
α) Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση στη
∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγονται οι σχολικές
µονάδες ή τα εργαστηριακά κέντρα που θέτουν υποψηφιότητα, και συνοδεύονται από
φάκελο υποψηφιότητας µε δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται οµαδοποιηµένα σε
υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σηµείωµα και περιλαµβάνουν:
1.
Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις υποψηφιότητας.
2.
Βιογραφικό σηµείωµα

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Αντίγραφα τίτλων σπουδών και µετεκπαίδευσης
Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
Πιστοποιητικό επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
Βεβαίωση πιστοποίησης επάρκειας της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ή
του κώδικα γραφής Braille, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται
Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος
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.
Παραστατικά (αντίγραφα , βεβαιώσεις ) προσόντων των υποψηφίων που δεν
µοριοδοτούνται και που κατά την κρίση τους έχουν συµβάλει στην
επαγγελµατική ανάπτυξη και θα συντείνουν ουσιωδώς στη βέλτιστη
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως άλλες σπουδές, επιµόρφωση και
µετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεµιναρίων και
εκπαιδευτικών προγραµµάτων ή συµµετοχή σε αυτά µε την ιδιότητα του
εισηγητή, του µέλους της επιστηµονικής οµάδας ή του επιµορφωτή,
συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση µε το εκπαιδευτικό
έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και εφαρµογή καινοτοµιών
σχετική µε την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εµπειρία, συµµετοχή σε
συµβούλια, επιτροπές ή οµάδες εργασίας και σε όργανα διοίκησης
επιστηµονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων, ανάληψη κοινωνικής δράσης
και συµµετοχή στα κοινά καθώς και επίσηµες διακρίσεις.
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 µε την οποία βεβαιώνεται:
α) ότι 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) ότι 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 καθώς ότι δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύµφωνα µε
την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3848/2010 και
γ) η γνησιότητα των υποβαλλόµενων τίτλων σπουδών και λοιπών
δικαιολογητικών.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύµατα ανώτατης
εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. /
∆Ι.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 γίνονται δεκτά
συµπληρωµατικά δικαιολογητικά.
-:-:-:-:-:Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

