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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης Τμήματος Ε'  

Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας» 

 
 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου 
 

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και Λειτουργία Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-03-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-02-2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – 

καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν 

από τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-05-2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, 

Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
---- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

---- 
 

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
 
Τρίπολη, 24-07-2018 
Αρ. Πρωτ.: 7479 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 
 
 
 
 

mailto:mail@pdepelop.gr
http://pelop.pde.sch.gr/
ΑΔΑ: ΨΞΧ14653ΠΣ-ΞΞ1



5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/18-10-2017) «Διακίνηση και εμπορία νωπών και 

ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων». 

8. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) 

Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «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, 

συμπληρώθηκε και ισχύει. 

9. Την υπ' αριθμ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ: 6Π414653ΠΣ-7ΕΝ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: 

«Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

10. Το γεγονός ότι παρατάθηκε η θητεία των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων Α/θμιας & 

Β/θμιας Εκπαίδευσης, πέραν της 31ης Ιουλίου 2018 και μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-06-2018 (ΑΔΑ: 6TΛΟ4653ΠΣ-ΒΤΝ) 

Υπουργική Απόφαση. 

11. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6136/13-07-2018 Απόφασή μας με θέμα: «Απαλλαγή Προϊσταμένης Τμήματος Ε' 

Εκπαιδευτικών Θεμάτων από τα καθήκοντά της». 

 

Προκηρύσσουμε  

 

      την πλήρωση της κενούμενης θέσης του/της Προϊσταμένου/νης του Τμήματος Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας για το υπόλοιπο της θητείας που λήγει την 31η Ιουλίου 

2018, η οποία παρατάθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-06-2018 Υπουργική 

Απόφαση πέραν της 31ης Ιουλίου 2018 και μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών και καλούμε 

τους/τις ενδιαφερόμενους/νες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να 

υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

       Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 έως και τη 

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018 και ώρα 15.00 στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας. 
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Προϋποθέσεις επιλογής  

 

     Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης είναι η κατοχή του βαθμού Α΄, καθώς και η 

πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται 

για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική 

πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη 

της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).   

    Ως Προϊστάμενοι/ες Τμημάτων Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

με δεκαετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

     Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων, μπορεί να είναι 

υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας. 

       Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός στον οποίο, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής 

διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/τ.Α'/09-02-2007). Επίσης, δεν 

επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, 

σύμφωνα με το άρθρο 24, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη 

διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του 

σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή 

ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 40 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 

102/τ.Α΄/12-06-2018). 

        Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) 

έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να 

υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης. 

  Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 22 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 

102/τ.Α΄/12-06-2018) 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 

 

Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης είναι η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του 

υποψηφίου, η επιστημονική του συγκρότηση, η διοικητική και διδακτική του εμπειρία, η ικανότητά του να 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατικότητα και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, 

ΑΔΑ: ΨΞΧ14653ΠΣ-ΞΞ1



διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η συνεισφορά του στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού 

κλίματος, η συμμετοχή του στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, καθώς και οι ικανότητες διοίκησης ή και 

οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων. 

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 

 

        Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται από την Τρίτη 24 Ιουλίου 

2018 έως και τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018 και ώρα 15.00 στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας 

ιδιοχείρως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σκαναρισμένες ή ψηφιακά υπογεγραμμένες) στο e-mail:  

mail@dipe.lak.sch.gr συνοδευόμενες από τα εξής δικαιολογητικά: 

    1.Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις επιλογής, στο οποίο να 

αναφέρονται και τυχόν πειθαρχικές ποινές σε βάρος του υποψηφίου 

    2. Βιογραφικό σημείωμα  

    3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών  

5. Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης 

χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) 

6. Αποδεικτικά συγγραφικού έργου 

7. 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. 

8. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψήφιου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της 

κρίσις του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται: 

 α) Ότι ο/η 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), 

β) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών και  

γ) ο/η εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του/της ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό 

λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του/της καθηκόντων. 

 

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 (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το 

Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν 
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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. 

 

Οι φορείς στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα προκήρυξη, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους/τις 

εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας τους. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

 
1. ΥΠ.Π.Ε.Θ./Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης/ 

 Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας 

Εκπαίδευσης/Τμήμα Δ΄ Στελεχών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης 

2. Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας 

3. Δ/νσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου 

4. Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (μέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) 

5. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Πελοποννήσου 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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