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Προς: τους ενδιαφερόμενους 
εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης 

Κυκλάδων 
                 
                  

 
 
 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση      : Ι. Λ. Ράλλη 6, Ερμούπολη 
Ταχ. Κώδικας  : 84100 
Πληροφορίες : Χ. Κωνσταντινίδου 
Τηλέφωνο       : 22810-79346  
Fax                    : 22810-79229 
e-mail              :mail@dipe.kyk.sch.gr 

  

            
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση δήλωσης τοποθέτησης σε κενές και νεοϊδρυθείσες θέσεις Διευθυντών/-
ντριών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων»  
 

  

 

Η  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ρ Ι Α  Π Ρ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ   
Ν Ο Μ Ο Υ  Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν  

 

 Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τον Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78, τ.Α'/30-05-2017), μέρος Α' «Επιλογή διευθυντών σχολικών 

μονάδων και Ε.Κ. » 
2. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, 
επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων» 

3. Τη με αρ.πρωτ. 6258/28-7-2017 (ΑΔΑ: ΨΨ0Ο4653ΠΣ-Μ0Η) Απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου, με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών 
Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων» 

4. Τη με αρ.πρωτ. Φ.631.22/63/132702/03-08-2017 εγκύκλιο του Αυτοτελούς Τμήματος 
Στελεχών Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Οδηγίες 
σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας - 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες» 

5. Τη με αρ.πρωτ. Φ.361.22/67/136658/14-08-2017 εγκύκλιος του Αυτοτελούς Τμήματος 
Στελεχών Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Οδηγίες 
σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας - 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.» 
 
 
  

Κ Α Λ Ε Ι  

 

 τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων 

που πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων να δηλώσουν εφόσον το επιθυμούν, 

προτίμηση για τοποθέτηση στις κενές και νεοϊδρυθείσες θέσεις διευθυντών/-ντριών των παρακάτω 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
 

 

Βαθμός ασφαλείας: 
Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
 
Ερμούπολη, 30 Αυγούστου 2017 
Αριθμ. Πρωτ : Φ.36/5444 
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σχολικών μονάδων του Ν. Κυκλάδων με θητεία έως 31/7/2020, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

πέντε ημερών από την Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017 έως και την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017. Οι 

αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν αυτοπροσώπως στη ΔΠΕ Κυκλάδων ή με fax στο 

2281079229 και κατόπιν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση Π.Ε. του Νομού 

Κυκλάδων. 

 

Ως διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας 

με δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε αυτήν, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) 

τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

συνολικά. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον 

θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας 

βαθμίδας, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την 

επιφύλαξη της περίπτωσης διευθυντών των πειραματικών και προτύπων σχολείων. 

Στην εν λόγω διαδικασία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο 

χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόμενο.  

Ειδικότερα: 

α) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων 

των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους 

συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993 και στην υπ΄αριθμ. 

172260/Ε1/17-10-2016 Κ.Υ.Α. ( Β΄ 3391). 

β) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών νηπιαγωγείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου 

ΠΕ 60. 

 

Υποβλητέα δικαιολογητικά 

1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας. 

2. Βιογραφικό σημείωμα 

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης 

4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών 

5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 

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

7. 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. 

8. 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 ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής 

ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το 
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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. 

9. 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. 

 

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 γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά. 

β) Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των 

σχολικών μονάδων όπου ανήκουν οργανικά, ή όπου ανήκει η σχολική μονάδα όπου υπηρετούν κατά 

το χρόνο υποβολής της αίτησης. 

Οι δηλώσεις σχολικών μονάδων υποβάλλονται, με ενιαία σειρά προτίμησης, ύστερα από την 

ανάρτηση των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων. 

Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπληρώνουν 

κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής έτους συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 

καθώς και το όριο ηλικίας για υποχρεωτική αποχώρηση από την υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση ο 

επιλεγείς διευθυντής πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη 

σχολική μονάδα που έχει επιλέξει. 

 

Νεοϊδρυθείσες θέσεις διευθυντών/-ντριών σε σχολικές μονάδες του Ν. Κυκλάδων:  
 

1. 1ο 4/θέσιο Νηπιαγωγείο Εμπορείου Θήρας 
 

 

Κενές θέσεις διευθυντών/-ντριών σε σχολικές μονάδες του Ν. Κυκλάδων:  
 

1. 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Αιγιάλης-Θολαρίων Αμοργού 
2. 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ίου 
3. 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ιουλίδας Κέας 

ΑΔΑ: Ψ4ΤΚ4653ΠΣ-Α0Κ



 4 

4. 7/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κύθνου 
5. 4/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μελάνων Νάξου (το σχολικό έτος 2017-2018 θα λειτουργήσει ως 

3/θέσιο). 
 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 36 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-5-2016/τ.Α’) «….. 
Διευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα 
διαμορφώνεται σύμφωνα με τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών εντός του μηνός Σεπτεμβρίου κάτω 
των τεσσάρων τμημάτων, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως Προϊστάμενος της 
συγκεκριμένης σχολικής μονάδας…….». Από την έναρξη του και έως τη λήξη του σχολικού έτους το 
επίδομα, το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας (25 ώρες), καθώς και η μοριοδότηση της θέσης 
προσαρμόζονται ανάλογα. 
 
 
 
Έντυπα προς συμπλήρωση: 

1. Δήλωση υποψηφίου 
2. Υπεύθυνη Δήλωση 

 
 
 

                                                                                                                Η Διευθύντρια 
                                                                                          Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων 
 

 

                                                                                                     Μαρκέλλα Παραμυθιώτου 
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