
 

  

 
Θ Ε Μ Α :  « Π ρο κ ή ρυ ξ η  –  Π ρό σκλ η σ η  εκ δ ήλ ω σ ης  ε ν δι α φ έρ ο ντο ς  γ ι α  πλ ή ρω σ η  τ ης  θ έσ ης  

Π ρ ο ϊσ τα μέ νο υ  το υ  Τ μ ήμ ατ ο ς  Εκ π α ιδε υτ ι κ ώ ν  Θ εμ άτ ω ν  τ η ς  Δ ιε ύθ υ νσ η ς  
Δ ε υτ ερο β άθμ ι α ς  Εκ πα ί δ ε υσ η ς  Κο ζ ά ν ης» .  

 
Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 

Έχοντας Υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των παρ. 1 έως 22 του άρθρου 26 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Τμημάτων 

Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του 

Κεφαλαίου Γ’ «ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ» της υπ’ αρ. 

Φ.353.1./324/105657/Δ1/8 – 10 – 2002 Υ.Α., (Φ.Ε.Κ 1340/τ. Β΄/16 – 10 – 2002) περί «Καθορισμού 

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». 

2. Τις διατάξεις, των παρ. 4, 6, 7 κ’ 8 του άρθρου 17 «Προϋποθέσεις Επιλογής», των παρ. 1, 2 κ’ 4 του 

άρθρου 20 «Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, 

υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., υπεύθυνων τομέων Ε.Κ. και προϊσταμένων 

νηπιαγωγείων και διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων», των παρ. 8, 10, 11 κ’ 13 του 

άρθρου 21 «Συμβούλια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης», της παρ. 3, την περίπτωση γ της 

παρ. 4 κ’ της παρ. 5 του άρθρου 22 «Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων», του άρθρου 27 

«Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας» του κεφαλαίου Γ΄ «ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» του Ν. 

4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50 τ. Α'/14 – 5 – 2015) «Επείγοντα μέτρα  για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια 

και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

3. Την υπ’ αρίθμ. Φ.353.1/1/2908/Ε3/12 – 1 – 2016 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ 46/τ. Β΄/19 – 1 – 2016) 

περί «Καθορισμού της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής προϊσταμένων τμημάτων 

εκπαιδευτικών θεμάτων». 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ κ’ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------------ 
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4. Το υπ’ αριθμ. Φ.353.1/14/17090/Ε3/02 – 02 – 2016 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων 

τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων». 

 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης με θητεία έως 31/7/2018 και καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, 

που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα Προϊσταμένου του Τμήματος 

Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης και να συμμετάσχουν στη 

διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση (συνοδευτικό υπόδειγμα) η οποία να συνοδεύεται από τα 

αναγκαία δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 

2016. 

Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του ν. 

4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής. 

 
Υποβλητέα δικαιολογητικά 

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

4327/2015, υποβάλλονται στη Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης (Γραφείο 23 – 

Πρωτόκολλο – 4ος Όροφος), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 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 
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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. 

Δεκτές γίνονται και όσες αιτήσεις αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση 

Δ.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Τ.Κ. 501 31, Κοζάνη, εντός της ορισθείσας προθεσμίας (σφραγίδα 

ταχυδρομείου). 

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

στην αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά.  

 
Προϋποθέσεις επιλογής (παρ. 4, 6, 7 κ’ 8 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015) 

 
Ως προϊστάμενος τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή (8) τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ20, 

ΠΕ32 και ΠΕ33. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, 

μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο 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. 

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. 

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. 

 
Κριτήρια επιλογής (παρ. 1 του άρθρου 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 
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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. 

 
Αποτίμηση κριτηρίων και επιλογή (παρ. 13 του άρθρου 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 και τα οποία προκειμένου να 

διατυπώσουν την πρόταση τους λαμβάνουν υπόψη τους τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 

4327/2015 (Α΄ 50). 

Τοποθέτηση    
 

Η τοποθέτηση προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων γίνεται με απόφαση του 

οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου περιφερειακού 

υπηρεσιακού συμβουλίου. 

 

Η πρόσκληση αυτή θα δημοσιευτεί στο Πρόγραμμα (Διαύγεια) και οι Διευθυντές των σχολικών 

μονάδων Δ.Ε. παρακαλούνται να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους. Η ανωτέρω 

πρόσκληση, μαζί με τη σχετική νομοθεσία και τα σχετικά υποδείγματα, θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα 

της Υπηρεσίας μας (http://dide.koz.sch.gr/). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Π.Ε. Κοζάνης 

 
 
 
 

Δρ Βόντσα Βασιλική 
Φιλόλογος 
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