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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

 

 

 
 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας»                                                                                                       
 

Ο  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ  Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α Σ  

Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτο-

βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19-05-2010 τ.Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του 

Εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές δια-

τάξεις». 

3. Τις διατάξεις του Ν.4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/14-05-2015 τ.Α΄) «Επείγοντα μέτρα για την Πρω-

τοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του Ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ. 164/4-12-2015 τ.Α΄) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και 

άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του Ν.4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/30-5-2017 τ.Α΄) «Μέτρα για την επιτάχυνση του 

κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης». 

6. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/16-10-2002 τ.Β΄)   Απόφαση του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων των προϊστάμενων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-

ας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των 

συλλόγων των διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Την αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 (ΦΕΚ 1890/31-5-2017 τ.Β΄) Απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

8. Την αριθμ.Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-5-2017 (ΑΔΑ:ΨΛ9Ξ4653ΠΣ-1ΚΡ) εγκύκλιο του Υπουρ-

γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)». 

9. Τις θέσεις Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων Δ.Π.Ε. Πρέβεζας 
 

προκηρύσσει  

 
 Την πλήρωση των θέσεων των Διευθυντών των 4/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων 

της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, ήτοι: 

1 12/Θ 1o ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

2 12/Θ 2o ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

3 12/Θ 3o ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

4 12/Θ 4o ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

5 8/Θ 5o ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

6 12/Θ 6o ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

7 6/Θ 7o ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

8 6/Θ 8o ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

9 6/Θ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ 

10 4/Θ ΜΥΤΙΚΑ 

11 6/Θ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

12 6/Θ Ν. ΣΙΝΩΠΗΣ 

13 8/Θ ΛΟΥΡΟΥ 

14 6/Θ Ν. ΩΡΩΠΟΥ 

15 12/Θ 1o ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ  

16 6/Θ 2o ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ  

17 6/Θ 3o ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ  

18 6/Θ Ν. ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ 

19 6/Θ 1Ο ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 

20 7/Θ 1Ο ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 

21 6/Θ 2Ο ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 

22 6/Θ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ 

23 6/Θ 1Ο ΠΑΡΓΑΣ 

24 6/Θ 2Ο ΠΑΡΓΑΣ 

 

και καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς, που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Πρέβεζας, έχουν 

τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Δημοτι-

κών Σχολείων, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από τη 

Πέμπτη 1-6-2017 έως και την Τρίτη 6-6-2017.  
 

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4473/2017 «Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της 

δημόσιας εκπαίδευσης γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει 

την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις 

κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή 

κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας 

των νέων στελεχών». 

Προϋποθέσεις επιλογής: 

Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκα-

ετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε αυτήν, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχι-
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στον έτη διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή/και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά. 

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, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την 

επιφύλαξη της περίπτωσης διευθυντών των πειραματικών και προτύπων σχολείων. 

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 και στην 

υπ΄αριθμ.172260/Ε1/17.10.2016 Κ.Υ.Α. (Β΄3391). 

  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 Κώδι-

κα. Επίσης, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιη-

τικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή 

αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί 

από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β΄της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.3848/2010. 

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθε-

σμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. 

    Υποβλητέα Δικαιολογητικά 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που 

ανήκει οργανικά ο υποψήφιος και συνοδεύονται από: 

1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις υποψηφιότη-

τας (θα εκδοθεί από την υπηρεσία κατά τη διαδικασία ελέγχου της αίτησης) 

2. Βιογραφικό σημείωμα  

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης 

4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών  

5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 

6. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος 

7. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδη-

γητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία 

πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση 

8. Παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) προσόντων των υποψηφίων που δεν μοριοδοτούνται 

και που κατά την κρίση τους έχουν συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη και θα συντεί-

νουν ουσιωδώς στη βέλτιστη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως άλλες σπουδές, επι-

μόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευ-

τικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της ε-

πιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε 

σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή και-

νοτομιών σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμ-

βούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας και σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτι-

κών οργανώσεων, ανάληψη κοινωνικής δράσης και συμμετοχή στα κοινά καθώς και επίσημες 

διακρίσεις 

9. 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) 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 κα-

θώς 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 

  
            Ο Διευθυντής Π.Ε. 

 

 

 

                                                                 Θεόδωρος Κυραμάρης 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Αίτηση Υποψήφιων Διευθυντών 

2. Υπεύθυνη Δήλωση 
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