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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Μυτιλήνη, 18/08/2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ                                 Αριθμ. Πρωτ. : 4993 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
-----                                  

ΠΡΟΣ:  
 

ΚΟΙΝ.:    

 
Δημοτικά Σχολεία Δ/νσης Π.Ε. 
Λέσβου 

1. Ανώτατο Συμβούλιο επιλογής 
Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 
2. Δ/νσεις Π.Ε. όλης της Χώρας 
3. Ιστοσελίδα Δ/νσης 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. &  Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 
----- 

Ταχ. Δ/νση Αγ.Συμεών 17 
Τ.Κ. – Πόλη 81100, Μυτιλήνη 
Email mail@dipe.les.sch.gr 
Πληροφορίες Μαρία Ποταμούλα 
Τηλέφωνο 22510-25660 
Fax                       22510-47438  
  

Θέμα  : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών & κενούμενων 

θέσεων  Διευθυντών/ντριων 4/θέσιων οργανικά σχολικών μονάδων  της Δ/νσης ΠΕ 

Λέσβου» 

       

Η Διευθύντρια Π.Ε. Νομού Λέσβου 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Δ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

2. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 29 του κεφ. Β΄του Ν.3848/2010 (Φεκ 71τ.Α΄/19-05-2010) 

«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού- καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 

εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιηθήκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 

4327/2015 (ΦΕΚ 50/14-05-2015) του Ν.4351/2015 (Φεκ164 τ.Α΄/4-12-2015),  του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 

78τ.Α΄/30-05-2017) και του Ν. 4547/12-06-2018 (Φεκ.102/τ.Α΄/12-06-2018) 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του Ν.4692/2020 (Φεκ.111/τ.Α/12-06-2020) «Αναβάθμιση του 

Σχολείου και άλλες διατάξεις» 

4. Την υπ’αριθμ.πρωτ.353.1/24/105877/Ε3 Υ.Α (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ) με θέμα: «Τοποθέτηση 

προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ. Αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.β΄/16-10-

2002) Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα: « Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

Προϊστάμενων των περιφερειακών υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των Διευθυντών και 

Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων Διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει. 

6. Την υπ’αριθμ. Φ.361.22/40/159791/Ε3 (ΦΕΚ 4412/τ.Β/ 03-10-208) Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: 

«Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος 

σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊστάμενων νηπιαγωγείων και των 

προϊστάμενων δημοτικών σχολείων». 
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7. Την υπ’αριθμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/05-10-2018 (ΦΕΚ 4424/τ.Β΄/05-10-2018) Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ με 

θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών 

Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων». 

8. Την υπ’αριθμ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 εγκύκλιο 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.». 

9. Την υπ’αριθμ. Φ.361.2.2/43/167508/Ε3/08-10-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα:« Γνωστοποίηση 

ΦΕΚ» 

10. Την υπ.αριθμ. Φ.361.22/1/73538/15-06-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Γνωστοποίηση ΦΕΚ» 

11. Την υπ.αριθμ.πρωτ. 3678/24-07-2017 (ΑΔΑ: Ψ2ΔΕ4653ΠΣ-ΞΞ3) απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Β. 

Αιγαίου με θέμα: «Κύρωση τελικών πινάκων υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου» 

12. Την υπ’αριθμ.πρωτ. 3708/28-07-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Β. Αιγαίου με θέμα: 

«Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Λέσβου». 

13. Την υπ’αριθμ.πρωτ.7821/16.10.2019 (ΑΔΑ: 6ΠΒΞ4653ΠΣ-ΛΑΕ) απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Λέσβου με θέμα: 

«Ανακοίνωση τοποθέτησης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στην θέση του Αναπληρωτή 

Διευθυντή του 6/θεσίου οργανικά Δημοτικού Σχολείου Ερεσού της Π.Ε. Λέσβου». 

14. Την υπ’αριθμ.πρωτ. 7821/16.10.2019 (Ω9294653ΠΣ-ΝΚΤ) απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Λέσβου με θέμα:  

«Ανακοίνωση τοποθέτησης Προσωρινού Διευθυντή στο οργανικά 5/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρου 

της Π.Ε. Λέσβου » 

15. Την υπ’αριθμ.πρωτ. 7821/16-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΣΑΙ4653ΠΣ-7ΝΔ) απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Λέσβου με θέμα: 

«Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ως Προσωρινής Προϊσταμένης στην κενούμενη θέση της 

Δ/νσης του 3/Θέσιου λειτουργικά Δημοτικού Σχολείου Πλαγιάς της Π.Ε. Λέσβου» 

16. Την υπ’αριθμ. Πρωτ. 7821/16-10-2020 (ΩΔ9Θ4653ΠΣ-ΧΛ7) απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Λέσβου με θέμα: 

«Ανακοίνωση τοποθέτησης Προσωρινού Διευθυντή στο οργανικά 5/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Στύψης της 

Π.Ε. Λέσβου ». 

17. Την υπ’αριθμ.πρωτ.3952/02.07.2020 απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Λέσβου με θέμα: ««Αποδοχή αίτησης 

παραίτησης της Προσωρινής Διευθύντριας του 5/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Άγρας». 

18. Τις αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία των Διευθυντών του Δ.Σ. Κάπης και του 3ου Δ.Σ. Μύρινας 

Λήμνου  και τη μη ανάκληση αυτών εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας. 

19. Το γεγονός ότι κανείς/καμία από τους/τις επιλαχόντες/ουσες του αξιολογικού πίνακα υποψήφιων 

Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων δεν έχει συμπεριλάβει στη δήλωση προτίμησης σχολικών 

μονάδων τα συγκεκριμένα Δημοτικά Σχολεία και οι θέσεις παρέμειναν κενές. 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 

 Τη θέση του/της Διευθυντή/ντριας των ακόλουθων οργανικά 4/θέσιων και άνω Δημοτικών 

Σχολείων της Δ/νσης Π.Ε. Λέσβου με θητεία που ξεκινά με την τοποθέτηση τους και λήγει  με 

την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 52 του Ν.4692/2020  :  

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Δημοτικό Σχολείο Άγρας 5/Θ 

2. Δημοτικό Σχολείο Ερεσού 6/Θ 

3. 
Δημοτικό Σχολείο Κάπης-

Κλειούς 
6/Θ 

4. Δημοτικό Σχολείο Πλαγιάς 4/Θ 

5. Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρου 5/Θ 

http://dipe-lesvou.gr/
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6. Δημοτικό Σχολείο Στύψης 5/Θ 

7.  3Ο Δ.Σ. Μύρινας Λήμνου 8/Θ 

 

 

Κ α ι   Κ α λ ο ύ μ ε 

Τους/Τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, οι οποίοι/ες διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τις σχετικές 

διατάξεις του άρθρου 22 του Κεφαλαίου Γ του Ν. 4547/2018 να υποβάλλουν σχετική αίτηση 

συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Τρίτη 18 Αυγούστου 2020  έως και 

την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 (ώρα 12:00 μ.μ) στη Δ/νση Π.Ε. Λέσβου. 

Προϋποθέσεις Επιλογής  

 Η κατοχή του βαθμού Α  

 Η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄επιπέδου  

 Δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Α/θμια Εκπ/ση  

 Οκτώ (8) τουλάχιστον έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, εκ των οποίων τα τρία (3) 

τουλάχιστον έτη θα πρέπει να έχουν διανυθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους 

σχολείων της οικείας βαθμίδας 

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.  

Στην διαδικασία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο 

υπηρεσίας και άσκησης διδακτικών καθηκόντων από τον προβλεπόμενο στην παρ.6 του 

άρθρου22 του ν.4547/2018 ενώ δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του δεύτερου εδαφίου της 

παρ. 3 του άρθρου 2 της Αριθμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3 (ΦΕΚ 4424/τ. Β/05-10-2018)  

Υποβλητέα δικαιολογητικά 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου ανήκει οργανικά 

ο/η υποψήφιος και συνοδεύονται από:  

α) Αίτηση υποψηφιότητας η οποία συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας με δικαιολογητικά 

τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο 

βιογραφικό σημείωμα και περιλαμβάνουν:  

1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 

υποψηφιότητας.  

2. Βιογραφικό σημείωμα  

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης (Οι τίτλοι σπουδών που 

προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού 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) 

4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (επίσημα μεταφρασμένα από την αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά τον νόμο όργανο)  

5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 

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

http://dipe-lesvou.gr/
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7. Άλλες Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά που σχετίζονται με την επιστημονική συγκρότηση του/της 

υποψηφίου/ας (συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα, σε ερευνητικά προγράμματα, 

συγγραφικό έργο, συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών) 

8.  Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην διοικητική και διδακτική εμπειρία 

τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.  

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

μοριοδοτούνται και που κατά την κρίση τους έχουν συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη 

και θα συντείνουν ουσιωδώς στη βέλτιστη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως άλλες 

σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση διοικητική 

ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας και σε όργανα 

διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων, ανάληψη κοινωνικής δράσης και 

συμμετοχή στα κοινά καθώς και επίσημες διακρίσεις.  

10. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται:  

α) ότι 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 καθώς 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.  

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

δικαιολογητικά. 

Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του/της υποψηφίου/ας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας για την 

οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.  

Σε κάθε περίπτωση ο/η επιλεγείς/ουσα Διευθυντής/ντρια πρέπει να συμπληρώνει το 

υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του/της Διευθυντή/ντριας στη σχολική μονάδα που έχει επιλέξει. 

Κωλύματα επιλογής 

 Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης 

εντός ενός (01) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιότητας 

για θέση στελέχους της εκπαίδευσης δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας. 

 Εκπαιδευτικός στον οποίον, 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, Α΄26), 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.  

 Εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντα του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της 

παρ.1 του άρθρου 31 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με 

τις παραγράφους 9 & 10 του άρθρου 40 δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης. 
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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. 

 
Συνημμένα:  

1. Αίτηση Υποψηφιότητας 

2. Υπεύθυνη δήλωση 

3. Ν.4547/12-06-2018 (Φεκ 102/τ.Α΄/12-06-2018) 

4. Υπ.αριθμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ 

 

 

 
Η Διευθύντρια Π.Ε. Λέσβου 

 

Αικατερίνη Στρατάκη-Συβρή 
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