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Θ Ε Μ Α: «Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση θέσης Διευθυντή στο 6/θ 1ο Ειδικό  

               Δημοτικό Σχολείο Άρτας της Δ/σης Α/θμιας Εκπ/σης Άρτας» 

                 
 

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας 
 

 

έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 

2. τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 3848/2010 (Α’ 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του 

Εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση 

και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ του Ν. 

4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, 

συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 

4351/2015 (Α’ 164) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 

1 του Ν.4473/2017 (Α’ 78) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε 

θέματα εκπαίδευσης» και ιδίως της παρ. 7δ του ίδιου άρθρου, 

 
 
 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
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3. τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 (Α΄ 199) «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με 

αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

4. τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (A’ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 

5.   τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Β΄1340) Απόφασης 

του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «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 τροποποιήθηκε 

από τη με αριθμό 84172/ΙΒ/13-07-2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 1180/τ.Β΄/6-8-2010), 

6. την υπ΄ αριθμ. 17/17-06-2015 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Άρτας με θέμα: «Εκδίκαση     

ενστάσεων – Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων της  

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας», 

7. την με αριθμ. πρωτ. Φ.11.3/3652/17-06-2015 Απόφαση της ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου με 

θέμα: «Κύρωση Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Ν. Άρτας», 

8. την με αριθμ. πρωτ. Φ.11.3/3742/19-06-2015 Απόφαση της ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου με 

θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Ν. Άρτας», 

9. την με αριθμ. Φ.353.1/11/14769/Ε3/29-01-2016 (ΑΔΑ: 6ΨΔΜ4653ΠΣ-ΔΦ0) 

Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση 

Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης», 

10. την με αριθμ. Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-2-2018 (ΑΔΑ: 6Σ714653ΠΣ-ΕΨ0) Απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση Διευθυντών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης», 

11. την με αριθμ. Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΟ4653ΠΣ-ΒΤΝ), 

Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Παράταση θητείας στελεχών εκπαίδευσης», 

12. την με αριθμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4424/τ. Β΄/05-10-2018) 

Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία 

επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και εργαστηριακών 

Κέντρων», 

13. το με αριθμ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 (ΑΔΑ: ΩΧ794653ΠΣ-Ψ79) 

έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων του ν.4547/2018 (Α΄102) 

σχετικά με θέματα Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.», 

14. το με αριθμ. πρωτ. 7046/26-09-2019 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης 

Άρτας με θέμα: «Αίτηση παραίτησης από τη θέση Διευθυντή του 1ου Ειδικού Δημοτικού 

Σχολείου Άρτας», 

15. την από 06-12-2019 αίτηση απαλλαγής του εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων 

Γεώργου Χρήστου του Φωτίου, από τα καθήκοντα του Διευθυντή του 1ου Ειδικού 

Δημοτικού Σχολείου Άρτας, 
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16. το με αριθμ. πρωτ. 9958/09-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης 

Άρτας με θέμα: «Διαβίβαση αίτησης παραίτησης Διευθυντή σχολικής μονάδας», 

17. την με αριθμ. πρωτ. 1/20-01-2020 Πράξη του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηπείρου, όπως 

διαβιβάστηκε με το με αριθμ. πρωτ. Φ.11.3/12121 π.ε./21-01-2020 έγγραφο της 

Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου, σύμφωνα με την οποία 

το εν λόγω Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της απαλλαγής του εκπαιδευτικού Γεώργου 

Χρήστου του Φωτίου, κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης 

Άρτας, από τα καθήκοντα του Διευθυντή του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Άρτας, 

18. την με αριθμ. πρωτ. 722/29-01-2020 Απόφαση του Δ/ντή της Δ.Π.Ε. Άρτας με θέμα: 

«Απαλλαγή εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα Διευθυντή σχολικής μονάδας», 

19. το γεγονός ότι έχει εξαντληθεί ο υπάρχων Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών για 

σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής, 

20. την ανάγκη πλήρωσης της θέσης Διευθυντή/ντριας του 1ου Ειδικού Δημοτικού 

Σχολείου Άρτας της οικείας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης.      

 

 

Ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 

 

           Την πλήρωση της κενής θέσης Διευθυντή στο 6/θ 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άρτας 

και καλεί: 
 

     α) Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων, εφόσον 

έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει 

διδακτική υπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ.  

     β) Τα μέλη του Ε.Ε.Π 
 

οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4547/2018 

που είναι: 

• Η κατοχή του βαθμού Α' 

• Η πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α' επιπέδου, η οποία αποδεικνύεται με τη σχετική 

πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του Π.Δ. 

50/2001, όπως ισχύει, για την απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α' 

επιπέδου τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86 

• Η δεκαετής (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και για τα μέλη Ε.Ε.Π., 

δεκαετής εκπαιδευτική υπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ ή Κ.Ε.Σ.Υ. 

• Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα τουλάχιστον 

οκτώ έτη σε σχολικές μονάδες (κατά τον ορισμό του εδ. η' της παρ. 1 του άρθρου 2 

του Ν. 4547/2018 δηλαδή άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, 

καθώς και στις Δ.Υ.Ε.Π. που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους 
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ή στις υπηρεσίες της περίπτωσης ζ' - άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολική 

Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή Κ.Ε.Σ.Υ.: η εκπαιδευτική 

ή η διδακτική υπηρεσία ή η άσκηση διδακτικών καθηκόντων, αντίστοιχα, σε 

αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., καθώς και σε Τμήματα 

Ένταξης (Τ.Ε.), σε προγράμματα παράλληλης στήριξης και σε προγράμματα 

διδασκαλίας μαθητών στο σπίτι. ή σε Κ.Ε.Α. ή Κ.Π.Ε.) 

• Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες 

(κατά τον ορισμό του εδ. η' της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4547/2018) τρία (3) 

τουλάχιστον διδακτικά έτη θα πρέπει έχουν διανυθεί σε αντίστοιχο με την προς 

κάλυψη θέση τύπου σχολείων έχοντας συμπληρώσει το 50% τουλάχιστον του 

υποχρεωτικού ωραρίου τους. 

να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας - συνοδευόμενη από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά. 

Η τοποθέτηση γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας η οποία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή 

του/της και θα λήξει στις 31-07-2020. 

Α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας και 

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:  
 

i. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών 

ii. Βιογραφικό σημείωμα 

iii. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

iv. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών 

v. Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) 

vi. Αποδεικτικά συγγραφικού έργου 

vii. 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 

viii. 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 

ix. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία βεβαιώνεται: α) ότι ο 

εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την 
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ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του 

Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α'26), β) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων 

σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών, γ) 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. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

 

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. 

Σε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το 

υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα. 

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. 

Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης: α) εκπαιδευτικός στον οποίο, μετά την 

εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα ή ποινή 

της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν.3528/2007 

Υπαλληλικού Κώδικα β) εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, 

που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία 

αυτή αναληθείς δηλώσεις, γ) εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του 

σύμφωνα με την περ. β', της παρ. 1, του άρθρου 31 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή 
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ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 40, του 

Ν.4547/2018. 

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης 

εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, 

δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης. 

 

Στην εν λόγω διαδικασία, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με 

μικρότερο χρόνο υπηρεσίας και άσκησης διδακτικών καθηκόντων από τον 

προβλεπόμενο στην παρ. 6 του άρθρ. 22 του ν.4547/2018, ενώ δεν εφαρμόζεται ο 

περιορισμός του δεύτερου εδαφίου της περ. ε   της παρ. 3 του άρθρου 27 του 

ν.4547/2018. 

 
 

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από την Δευτέρα 10 

Φεβρουαρίου 2020 έως  και την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά. 

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. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Συνημμένα: 

1) Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας 

2) Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης υποψήφιου/ας 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 

  
  

             ΛΕΩΝΙΔΑΣ   ΓΚΟΡΟΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

1) Τους κ.κ. Διευθυντές/ντριες & Προϊστάμενους/νες 

Σχολικών Μονάδων (Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων) περιοχής 

αρμοδιότητάς μας, έδρες τους 

 

(με την υποχρέωση της ενημέρωσης όλων των εκπ/κών της Σχολικής Μονάδας 
καθώς επίσης και αυτών που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζουν) 

 

2) Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε.& Δ.Ε. Ηπείρου, 

   Ανεξαρτησίας 146, Ιωάννινα 454 44 

 

3) Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. όλης της χώρας, έδρες τους 
 

4) Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), 

   Πουλίου 6, Αθήνα 11523 
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