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ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων προϊσταµένων τµηµάτων 
εκπαιδευτικών θεµάτων » 

 
Σε συνέχεια της αριθµ. Φ.353.1/1/2908/Ε3/12-1-2016                                                             

( Β΄ 46 ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην επιλογή των υποψηφίων 
προϊσταµένων τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων, σας γνωρίζουµε ότι οι 
προϋποθέσεις επιλογής και τοποθέτησης των ανωτέρω στελεχών, έχουν ως 
ακολούθως: 

 
Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων 

 
Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης µε πρόσκλησή του που κοινοποιείται στις 

σχολικές µονάδες του νοµού και δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο προσκαλεί τους  
εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυµούν να ασκήσουν τα 
καθήκοντα προϊσταµένων των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων των Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης του νοµού, να υποβάλουν αίτηση, που συνοδεύεται από τα αναγκαία 
δικαιολογητικά, από 8-2-2016 έως και 12-2-2016.  

Επισηµαίνουµε την ανάγκη προσεκτικής µελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης 
των ρυθµίσεων του ν. 4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήµατα στη 
διαδικασία επιλογής.  

Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρο 17 του ν.4327/2015) 
 

Ως προϊστάµενοι τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων των Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε οκταετή (8) τουλάχιστον διδακτική 
υπηρεσία. Ως προϊστάµενοι τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων στις Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των 
κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Ως προϊστάµενοι τµηµάτων 
εκπαιδευτικών θεµάτων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης επιλέγονται 
εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, 
ΠΕ 32 και ΠΕ 33. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις 
ανωτέρω προϋποθέσεις, µπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί µε µικρότερο 
χρόνο υπηρεσίας. 

Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος 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 (κ.ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού 
της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. Επίσης, δεν επιλέγεται ως 
στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των 
αντικειµενικών κριτηρίων που προσκοµίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι 
πλαστά ή αναληθή µε σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας. 

Όπου στις διατάξεις του προαναφερόµενου νόµου προβλέπεται διδακτική 
υπηρεσία, λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε µονάδες Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η 
θητεία σχολικού συµβούλου, δ) η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(Κ.Π.Ε.), ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, 
Υγείας, Πολιτιστικών θεµάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των  
υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και Συµβουλευτικών 
Σταθµών Νέων. 

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη 
λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύµατα 
επιλογής της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν.4327/2015 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. 
 

Συµβούλια επιλογής υποψηφίων προϊσταµένων τµηµάτων εκπαιδευτικών 
θεµάτων ( άρθρο 21 του ν.4327/2015 ) 

 
Οι προϊστάµενοι των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων επιλέγονται από τα 

οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια στα οποία συµµετέχουν επιπλέον α) 
ένας σχολικός σύµβουλος και β) ένας εκπαιδευτικός µε δεκαπενταετή τουλάχιστον 
εκπαιδευτική υπηρεσία. Τα ανωτέρω επιπλέον µέλη ορίζονται µε τους αναπληρωτές 
τους µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ύστερα από 
γνώµη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

Μέλος συµβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από 
τις προς πλήρωση θέσεις δεν συµµετέχει στις συνεδριάσεις του σε καµία φάση της 
διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση των αιρετών µελών, αν και το 
τακτικό και το αναπληρωµατικό µέλος έχουν κώλυµα συµµετοχής, κατά τα ανωτέρω, 
αναπληρώνονται από τους επόµενους του ίδιου συνδυασµού στη σειρά εκλογής.  
Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος έχει κώλυµα συµµετοχής προεδρεύει ο 
αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυµα προεδρεύει ο σχολικός σύµβουλος. 

 
Κριτήρια επιλογής (άρθρο 20 του ν.4327/2015) 

 
Κριτήρια επιλογής των προϊσταµένων τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων είναι 

ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η ικανότητα του 
υποψηφίου να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήµατα (διδακτικά, 
διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δηµιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό 
περιβάλλον και να εµπνέει τους εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειµένου του προς άσκηση έργου, η 
οποία συνάγεται από: α) την επιστηµονική – παιδαγωγική συγκρότηση του 
υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την 
ύπαρξη σπουδών ή επιµορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης 
και την πιστοποιηµένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε., υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων και εφαρµογή καινοτοµιών, συµµετοχή σε συµβούλια, επιτροπές ή 
οµάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συµµετοχή σε όργανα 
διοίκησης επιστηµονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής 
συµµετοχής και επίσηµες διακρίσεις και β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη 
διοικητική εµπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του 
υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου.  

 
 



Υποβλητέα δικαιολογητικά 
  
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση σύµφωνα µε την παρ. 4 του 

άρθρου 17 του ν. 4327/2015 υποβάλλονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της 
παρ. 2 και 4γτου άρθρου 22 του ίδιου νόµου και συνοδεύονται από: 

1. Βιογραφικό σηµείωµα  
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και µετεκπαίδευσης 
3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών  
4. Πιστοποιητικό επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 
5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος 
6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή 

κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εµπειρία καθώς και τη 
συµµετοχή σε υπηρεσιακά συµβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο 
έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 µε την οποία βεβαιώνεται ότι α) 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) 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 και γ) έχει υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση µίας µόνο 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.  
 
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύµατα ανώτατης 

εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συµβούλιο 
Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Ισοτιµιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν 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 γίνεται δεκτή 
οποιαδήποτε µεταβολή στην αίτηση, ούτε συµπληρωµατικά δικαιολογητικά.  

 
Τοποθέτηση    

 
Η τοποθέτηση προϊσταµένων των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων γίνεται µε 

απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση 
του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου. 
 

                                                                        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ       
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1) Γραφείο Υπουργού 
2) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
3) Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. 
4) Αυτοτελές Τµήµα Στελεχών Εκπαίδευσης  
Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης 
5) Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης 
6) Δ/νση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
7) Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
8) Δ/νση Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής 
Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων 


