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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ  &   ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ   
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
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   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 
  

       Καρπενήσι,   27.08.2019 

          Αριθμ. Πρωτ.:  1316 

  

 

 

                 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

Ταχ. Δ/νση        : 
Κτήρια ΟΑΕΔ – 
 Περιοχή Προφήτης Ηλίας  

  36100, Καρπενήσι 

Πληροφορίες    : Μένια Μπαρμπάκου 

Τηλέφωνο-Fax :      2237080241 

e-mail                 : mail@dipe.eyr.sch.gr  
 

  

 
 
ΘΕΜΑ: «Πλήρωση κενής θέσης Προϊσταμένου/μένης 2/Θ Δημοτικού Σχολείου 
Ραπτόπουλου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας για το υπόλοιπο 
της τριετούς θητείας».  
 

Ο Αναπλ. Διευθυντής  Διεύθυνσης  Π. Ε.  Ευρυτανίας 
 
         Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου  14 του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/12-06-2018, τ. Α΄) 
«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις». 
2. Την αριθμ. Φ.361.22/63/133921/Ε3/07.08.2017 (ΦΕΚ. 2972/τ.Β΄/30.08.2017) Υπουργική 
Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής 
των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων». 
3. Τη  με  αριθμό Φ.361.22/40/159791/Ε3  (Φ.Ε.Κ. 4412/03.10.2018, τ. Β΄) απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των προθεσμιών και της 
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία 
επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των προϊσταμένων δημοτικών 
σχολείων». 
4. Τις διατάξεις της με αριθμό   Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002,          
τ. Β΄)  απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, των Δ/ντών και 
Υποδ/ντών των Σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Την ανάγκη πλήρωσης της κενής θέσης του/της  Προϊσταμένου/μένης του 2/Θ Δημοτικού 
Σχολείου Ραπτόπουλου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Ευρυτανίας για το 
υπόλοιπο της τριετούς θητείας. 
 
 

 
 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 
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την πλήρωση με επιλογή της   κενής   θέσης του/της Προϊσταμένου/μένης του 2/Θ Δημοτικού 
Σχολείου Ραπτόπουλου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Ευρυτανίας   για το 
υπόλοιπο της τριετούς θητείας, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή του/της  και λήγει την  31η  
Ιουλίου 2020  και   
 
 
 

κ α λ ο ύ μ ε 
τους/τις ενδιαφερόμενους, -ες  εκπαιδευτικούς με οργανική θέση στο 2/Θ Δημοτικό Σχολείο 
Ραπτόπουλου που  έχουν τα νόμιμα  προσόντα  και επιθυμούν να συμμετάσχουν  στη διαδικασία  
επιλογής,  να  υποβάλουν  αίτηση  υποψηφιότητας  που θα  συνοδεύεται από  τα αναγκαία  
δικαιολογητικά, από  την   Τρίτη  27 Αυγούστου  2019  και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών, ήτοι  μέχρι και την Πέμπτη 05 Σεπτεμβρίου  2019 και ώρα 15:00, στα Γραφεία της  
Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας   Εκπαίδευσης Ευρυτανίας (Τμήμα Γ΄ Προσωπικού). 
 

Προϋποθέσεις  επιλογής 
 

1. Υποψήφιοι για τη θέση  του/της Προϊσταμένου/μένης του 2/Θ Δημοτικού Σχολείου 
Ραπτόπουλου μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν  σε οργανική θέση στη 
συγκεκριμένη σχολική  μονάδα  της Δ/νσης Π. Ε. Ευρυτανίας, οι οποίοι έχουν  οκταετή (8) 
τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία στην  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 
2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία  επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί  κατέχουν  
θέση στελέχους της εκπαίδευσης, όσοι τελούν σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι  
αποχωρούν από την υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας.  
3. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 3 της με αριθμό  
Φ.361.22/40/159791/Ε3 (Φ.Ε.Κ. 4412/03.10.2018, τ.Β΄) απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. πρέπει να 
συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας  υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.  
4. Τα  κωλύματα επιλογής της παρ. 9, του άρθρου 22 του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/12-06-2018, 
τ. Α΄)  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. 
 
 

Υποβλητέα  δικαιολογητικά 
 

         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 (εκδίδεται αυτεπάγγελτα από την 
υπηρεσία με την αίτηση  υποψηφιότητας). 

 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 και εισηγήσεων σε συνέδρια, τα οποία υποβάλλονται 

σε ψηφιακή μορφή (CD ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης). Για κάθε βιβλίο 
αναφέρεται αντίστοιχα στο βιογραφικό σημείωμα ο Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (ISBN). 
Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται.  
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ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό - επιμορφωτικό έργο, τη 

συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία 
πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.  

 
η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης 
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 τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης 
Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).       

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. 
 
        Η παρούσα  αναρτάται στην ιστοσελίδα της  Δ/νσης Π.Ε. Ευρυτανίας και θα διαβιβασθεί στο  
Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.   
       Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν ενυπόγραφα  

 
                                          
 
  Ο Αναπλ.  Διευθυντής  Δ/νσης Π. Ε. Ευρυτανίας 

 
 

                                    Ιωάννης Δ. Τσακνιάς 
 

 
Συνημμένα: 
1. Υπουργική Φ.361.22/40/159791/Ε3 (ΦΕΚ 4412/Β’/03.10.2018) 
2.  Αίτηση  υποψήφιου, ας 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί 
2. Περιφερειακή Διεύθυνση  
    Α/θμιας &  Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας 
    Αρκαδίου 8  -  35131  ΛΑΜΙΑ 
3. Ανώτατο  Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
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