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ΘΔΜΑ : «Πιήξσζε ζέζεσλ Γηεπζπληψλ  Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.»  

 

Η ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

 

Έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ: 

1. ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Ν.1566/1985(ΦΔΚ 187, η. Α΄) «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 29 ηνπ Ν.2817/2000 ( ΦΔΚ 78, η.Α΄/14-3-2000) «Δθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ 
κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

3. ηνπ θεθαιαίνπ Β’ ηνπ Ν.3848/2010( ΦΔΚ 71η.Α΄) « Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ-
θαζηέξσζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

4. Σελ αξηζκ. Γ4/708/29-12-1994 απφθαζε «Καζνξηζκφο ηεο έδξαο θαη ηεο πεξηθέξεηαο ησλ 
Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο …….ησλ Ννκαξρηψλ Αζελψλ, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Γπηηθήο Αηηηθήο 
θαη Πεηξαηά»    (ΦΔΚ 992 η.Β΄/30-12-94). 

5. Σελ αξηζκ. Φ.353.1/7/63890/Γ1/3-6-2010 ππνπξγηθή απφθαζε «Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο 
ππνβνιήο αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο». 

 

Π π ο κ η π ύ ζ ζ ο ς μ ε 

 

Σελ πιήξσζε κε επηινγή ησλ παξαθάησ πελήληα νθηψ (58) ζέζεσλ Γηεπζπληψλ 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ζεηεία έσο 31/7/2015 θαη θαινχκε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα λα ππνβάινπλ ζρεηηθή 

αίηεζε ζπλνδεπφκελε απφ ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο : 

1)ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ: θέζειρ διεςθςνηών 

ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ: πένηε(5) 
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2)ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΣΣΙΚΗ: θέζειρ διεςθςνηών ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ: επηά(7) 

3)ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ: θέζειρ διεςθςνηών ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ: 

ηπειρ(3) 

4)ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ: θέζειρ διεςθςνηών ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ: 

ηπειρ(3) 

5)ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ: θέζειρ διεςθςνηών ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ: 

ηέζζεπιρ(4) 

6)ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΗΠΔΙΡΟΤ: θέζειρ διεςθςνηών ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ: ηέζζεπιρ(4) 

7)ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΘΔΑΛΙΑ: θέζειρ διεςθςνηών ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ: ηέζζεπιρ(4) 

8)ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ: θέζειρ διεςθςνηών ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ: 

ηέζζεπιρ(4) 

9)ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ: θέζειρ διεςθςνηών ππυηοβάθμιαρ 

εκπαίδεςζηρ: οκηώ(8) 

10)ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΗΣΗ: θέζειρ διεςθςνηών ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ: ηέζζεπιρ(4) 

11)ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ: θέζειρ διεςθςνηών ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ: δύο(2) 

12)ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ: θέζειρ διεςθςνηών ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ: 

πένηε(5) 

13)ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ: θέζειρ διεςθςνηών ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ: 

πένηε(5) 

1.      Οη ππνςήθηνη γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο ζα πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπηηθνί ηεο δημόζιαρ 
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο με βαθμό Α΄ και δυδεκαεηή ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, 
νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη δηδαθηηθά θαζήθνληα επί επηά ηνπιάρηζηνλ έηε, απφ ηα νπνία 
ηνπιάρηζηνλ πένηε ζε ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  Ωο Γηεπζπληέο Πξσηνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο επηιέγνληαη θαη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ λεπηαγσγψλ, νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο 
παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο. ……………………………………………………………………………  
       Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο θαηά ηα αλσηέξσ πίλαθεο ζα γίλεη βάζεη ησλ 
πξνυπνζέζεσλ επηινγήο θαη ηεο απνηίκεζεο ησλ θξηηεξίσλ πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 10, 11,12, 
14, 16, 18, 20, 24, 25 θαη 29 ηνπ λ.3848/2010 (ΦΔΚ 71 η. Α΄). ……………………………………….. 
      Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ. ………………………………………… 
       Γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ππνινγίδεηαη ε πξνυπεξεζία ηφζν ζηε δημόζια φζν θαη 
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ζηελ ιδιυηική εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ε πξνυπεξεζία ησλ ππνςεθίσλ σο πποζυπινών 
αναπληπυηών και υπομιζθίυν κε αλαγσγή ζην ππνρξεσηηθφ εβδνκαδηαίν σξάξην 
δηδαζθαιίαο. 
       Γελ επηιέγεηαη σο ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο έρεη θαηαδηθαζηεί 
ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα απφ απηά πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 
109 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θπξσηηθφο λ. 3528/2007, ΦΔΚ 26 Α΄) ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ 
ηα θσιχκαηα δηνξηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα (άξζξν 12 παξ. 1). 
…………………………………………………………………………………… 
       Σν θψιπκα επηινγήο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ πξέπεη λα ζπληξέρεη ηφζν θαηά ην 
ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο φζν θαη θαηά ην ρξφλν 
ηνπνζέηεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν (άξζξν 11 παξ. 13). 

2.       Οη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο απφ 7 Ιοςνίος 2010 μέσπι 18 Ιοςνίος 2010 (απνθιεηζηηθή πξνζεζκία). Οη ππνςήθηνη 
κπνξνχλ λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα θαηάηαμε ζηνπο πίλαθεο μέσπι δύο (2)  πεξηθεξεηαθψλ 
δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο [άξζξν 18 παξ.9 α)].……………………………………………………….  
……………………………………..……………………………….. ΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄ 
      Οη πίλαθεο δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο πνπ ζα θαηαξηηζηνχλ ζα ηζρχζνπλ απφ ηελ θχξσζή ηνπο 
κέρξη ηελ 31ε Ινπιίνπ ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί, νη δε ππνςήθηνη πνπ ζα πεξηιεθζνχλ 
ζ’ απηνχο ζα θαιχπηνπλ ηηο θελέο ή θελνχκελεο ζέζεηο πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαηά ην ρξφλν ηζρχνο 
ησλ πηλάθσλ. 

3.      Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ Ν. 3848/2010 (άξζξν 29) : 

 φζνη ηνπνζεηεζνχλ ζηηο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεηο δεν δικαιούνηαι λα ζπκκεηάζρνπλ σο 
ππνςήθηνη ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο  ζηειερψλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ  

 μοπιοδοηείηαι ε πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζηηο Σ.Π.Δ. επηπέδνπ 1 

 δεν ιζσύει ε πξνυπφζεζε  ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ  
παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 11  

 ην θξηηήξην ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 12 πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε 
ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο ζπλάγεηαη απφ ηηο αμηνινγηθέο εθζέζεηο ηνπ, δεν λαμβάνεηαι ςπότη. 

 ηο πιζηοποιηηικό διοικηηικήρ επάπκειαρ ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 11 δεν αποηελεί 
πποϋπόθεζη γηα ηελ επηινγή δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο. ……… 

     Σα ζηειέρε πνπ ζα επηιεγνχλ ζα παξαθνινπζήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο εηδηθφ 
πξφγξακκα ζην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, θαζψο επίζεο θαη 
πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ. επηπέδνπ 1.  ………………………………………………………. 
     Η επηηπρήο ζπκκεηνρή θαηαιήγεη ζηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ δηνηθεηηθήο επάξθεηαο θαη 
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηηο Σ.Π.Δ. επηπέδνπ 1 αληίζηνηρα. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ν 
δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ επφκελν ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα, ν νπνίνο δηαζέηεη 
ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά θαη έρεη δειψζεη πξνηίκεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 

4.  Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, νκαδνπνηεκέλα ζε 
ππνελφηεηεο, φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα : 

 Γήισζε ελδηαθέξνληνο γηα θαηάηαμε ζηνπο πίλαθεο μέσπι δύο (2)  πεξηθεξεηαθψλ 
δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο. 

 Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε. 

 Βεβαίσζε ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν αθξηβήο ρξφλνο 
εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο ζπλνιηθά θαζψο θαη απηφο ηεο δηδαθηηθήο ππεξεζίαο. 

 Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ, κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, κεηεθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο. 
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 Απνδεηθηηθά γλψζεο μέλσλ γισζζψλ.  Γελ ιακβάλνληαη ππφςε απνδεηθηηθά πνπ απνηέιεζαλ 
εηδηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ. 

 Βεβαίσζε άζθεζεο θαζεθφλησλ παξέδξνπ επί ζεηεία ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ, 
πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ, δηεπζπληή εθπαίδεπζεο ή 
πξντζηακέλνπ γξαθείνπ εθπαίδεπζεο, πξντζηακέλνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ., δηεπζπληή ή πξντζηακέλνπ 
ζρνιηθήο κνλάδαο ή .Δ.Κ., πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ησλ δηεπζχλζεσλ 
εθπαίδεπζεο, ππνδηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο ή .Δ.Κ., ππεχζπλνπ θέληξνπ πεξηβαιινληηθήο 
εθπαίδεπζεο, πξντζηακέλνπ δηεχζπλζεο ή ηκήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο δηα Βίνπ 
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζε θεληξηθά, αλψηεξα πεξηθεξεηαθά θαη πεξηθεξεηαθά ππεξεζηαθά 
ζπκβνχιηα ή ζε ζπκβνχιηα επηινγήο ζηειερψλ, είηε σο ηαθηηθψλ είηε σο αλαπιεξσκαηηθψλ 
κειψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, ζηελ πεξίπησζε ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ, έρνπλ 
ζπκκεηάζρεη ηνπιάρηζηνλ ζε ηέζζεξηο (4) ζπλεδξηάζεηο ην έηνο.   

 Βεβαίσζε άζθεζεο θαζεθφλησλ ζε ζέζεηο δηνίθεζεο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη ζε ζέζεηο λνκάξρε ή αληηλνκάξρε, δεκάξρνπ ή αληηδεκάξρνπ. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/86 φηη α) ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα 
πεηζαξρηθφ παξάπησκα απφ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Τπαιιειηθνχ 
θψδηθα (λ.3528/2007 ΦΔΚ 26 η. Α΄) θαη β) δελ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα δηνξηζκνχ ηεο παξ.1 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ θψδηθα (άξζξν 12 παξ. 1). 

 Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε επηθπξσκέλα αληίγξαθα, πξνθεηκέλνπ δε 
γηα ηίηινπο ζπνπδψλ εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, 
πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. / ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α. ή Ιλζηηηνχην Σερλνινγηθήο 
Δθπαίδεπζεο (Ι.Σ.Δ.) ή ην πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Ιζνηηκηψλ (.Α.Δ.Ι.).  

   Σπρφλ μελφγισζζεο βεβαηψζεηο ή έγγξαθα πξέπεη λα έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζηεί, απφ ηελ 
αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή άιιν αξκφδην θαηά λφκν φξγαλν. 

Οη βεβαηψζεηο ή ηα ππεξεζηαθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, θαζψο θαη 
ζηελ άζθεζε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ , θαζνδεγεηηθνχ έξγνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε ππεξεζηαθά 
ζπκβνχιηα, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο. 

Οη αηηήζεηο θαη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ή 
Γξαθεία ησλ Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο.   

Οη αηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζην εμσηεξηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο, ζα ππνβιεζνχλ κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ, ζηηο νηθείεο 
Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο ζηηο νπνίεο αλήθαλ νη ππνςήθηνη πξηλ ηελ απφζπαζε.  

 
Οη αηηήζεηο ησλ ππεξεηνχλησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ θαη ησλ δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο ζα 

ππνβιεζνχλ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο.   
 
Οη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο, νη  Γηεπζχλζεηο  θαη ηα Γξαθεία Δθπαίδεπζεο, θαηά πεξίπησζε 

ππνβνιήο, ζα ζπγθεληξψζνπλ ηηο αηηήζεηο, θαη αθνχ ειέγμνπλ θαη ζεσξήζνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ 
δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ ζα ηηο απνζηείινπλ καδί κε ηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία  κέζα ζε ηξεηο (3) 
εκέξεο απφ ηε ιήμε  ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ζηε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ 
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

Μεηά ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν αιηήζευν δε θα γίνεηαι δεκηή καμία άλλη 
αίηηζη, ούηε ζςμπληπυμαηικά δικαιολογηηικά ή οποιαδήποηε μεηαβολή ζηην αίηηζη -  
εκδήλυζη ενδιαθέπονηορ για καηάηαξη ζηοςρ πίνακερ ςποτηθίυν διεςθςνηών 
ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηηο Γηεπζχλζεηο 
θαη ηα Γξαθεία Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαζψο επίζεο θαη κε ην Δ΄ Σκήκα ηεο Γηεχζπλζεο 
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Πξνζσπηθνχ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ ( ηει. 210-3442125, 210-3442462, 210-3442952, 210-3442895). 

Η παξνχζα λα δεκνζηεπηεί απφ κία θνξά ζηηο εθεκεξίδεο «TA NEA» θαη «Η ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ»  
θαη ζην δηαδίθηπν. 

 

 
                                                                            Η ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

                                                                             ΑΝΝΑ ΓΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 

 

 

 

 

Δζυηεπική διανομή 

1. Γξαθείν  Τπνπξγνχ   

2. Γξαθείν  Τθππνπξγνχ θαο Υξηζηνθηινπνχινπ Δχεο 

3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 

4. Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 

5. Γ/λζε Πξνζσπηθνχ Π.Δ. 

6. Γ/λζε Πξνζσπηθνχ Π.Δ. Σκήκα Δ΄ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο ηεο Υψξαο 

2. Γηεπζχλζεηο θαη Γξαθεία Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Υψξαο 

( κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζνπλ ηελ παξνχζα ζε φια ηα ζρνιεία ηνπ Ννκνχ ηνπο) 

3. Γξαθεία ρνιηθψλ πκβνχισλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Υψξαο 

4. Γξαθεία πληνληζηψλ Δθπαίδεπζεο Δμσηεξηθνχ 

5. Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην – Μεζνγείσλ 396, 15341 Αζήλα 

6. Κ.Δ.Δ. Αγ. Αλδξέα 2 10556 Πιάθα, Αζήλα 

7. Ο.Δ.Δ.Κ.  Λ. Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, 142 34 Ν. Ισλία 

8. Παλεπηζηήκηα ηεο Υψξαο 

9.  Α.Σ.Δ.Ι. ηεο Υψξαο 

10. Βηβιηνζήθεο  

11. Αθαδεκία Αζελψλ 

12. Γ.Α.Κ.  

13. Κ.Δ.Γ.Γ.Τ. 

14. Ο.Δ.Π.Δ.Κ. 

15. Π.Δ.Κ. 

16. Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο 

17. Μεηξνπφιεηο 

18. Γ.Ο.Δ. Ξελνθψληνο 15 Α’, 105 57 Αζήλα 


