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       ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των 

Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας» 

 
 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

 Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/τ. Α΄/15-07-2014) 

«Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 

& Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) – Επιλογή προϊσταμένων μονάδων και άλλες διατάξεις». 

2.Τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Άρθρου Πέμπτου «Μεταβατικές διατάξεις» του Ν. 

3839/2010 (ΦΕΚ 51/τ.Α´/29-3-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με 

αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 

(ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις». 

3.Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

4.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-9-1985), «Δομή και 

Λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

5.Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α΄/14-3-2000) «Εκπαίδευση των 

ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ. Α΄/13-2-2002), «Οργάνωση των 

περιφερειών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 

Εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 16, παρ. 5 & 6 του Ν. 3467/2006. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/04-09-2009) «Ρύθμιση θεμάτων 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις 

οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». 
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 2  του Π.Δ. 182/2004 (ΦΕΚ 161/τ. Α΄/26-08-2004) «Αρμοδιότητες 

ΠΥΣΔΙΠ» 

9.Tην αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/09-04-2015 Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Διορισμός 

Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» 

10.Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-04-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων 

οργανικών μονάδων – Οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Άρθρο Πέμπτο) του 

Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄/29-3-2010)». 

11.Την αριθμ. 67647/Γ1/30-04-2015 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων α) των Τμημάτων Α΄ και Β΄ της 

Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης β) των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των 

Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

12.Τη με αρ. πρωτ. 67650/Γ1/30-04-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της 

αρ.60745/Η/27-05-2011 Υ.Α. με θέμα Ορισμός μελών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας 

Εκπ/σης Ηπείρου» 

13. To υπ´ αριθμ. Φ.48/3115/27-05-2015 έγγραφο της ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου προς το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με 

θέμα την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων 

14. Το υπ´ αριθμ. πρωτ. 92119/Γ1/10-06-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα την παροχή 

διευκρινίσεων ως προς το δικαίωμα συμμετοχής στην πλήρωση θέσεων  Προϊσταμένων Τμημάτων 

 

                                                           Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε 

 

 Προκηρύσσουμε την πλήρωση των παρακάτω θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων των 

περιφερειακών υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας: 

 

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΤΑΣ Μία (1) θέση Προϊσταμένου Τμήματος Διοικητικών 

Θεμάτων 

 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΤΑΣ Μία (1) θέση Προϊσταμένου Τμήματος Διοικητικών 

Θεμάτων 

 

 

 Για τις θέσεις των Προϊσταμένων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Α/θμιας 

Εκπαίδευσης και Β/θμιας Εκπαίδευσης Άρτας δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι των 

περιφερειακών υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 

κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό τουλάχιστον Δ΄. 

 

 Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις παραπάνω προϋποθέσεις ή στην 

περίπτωση που οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις δεν επαρκούν για την πλήρωση 

όλων των προαναφερόμενων θέσεων, τότε μπορούν να είναι υποψήφιοι υπάλληλοι με τον αμέσως 

κατώτερο βαθμό. 

 

 Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου 

οργανικής μονάδας υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του 

προστίμου αποδοχών τεσσάρων (04) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη 

διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο 10, παρ. 7 του Ν. 4024/2011, 

όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4057/2012). 
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 Η μοριοδότηση και η διαδικασία τοποθέτησης προϊσταμένων στο πλαίσιο της παρούσας 

προκήρυξης θα γίνει βάσει των προϋποθέσεων και των όσων ορίζονται στο άρθρο 5 του Ν. 

3839/2010 «Μεταβατικές Διατάξεις» και στο άρθρο 10 του Ν. 4024/2011, όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4057/2012 και με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012. 

 

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

προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η ημερομηνία αυτή λαμβάνεται υπόψη και για τη μοριοδότηση 

των υποψηφίων. 

 

 Η τοποθέτηση προϊσταμένων στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης ισχύει κατά το 

μεταβατικό στάδιο έως την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων σύμφωνα με το Ν. 

4275/2014 και τις σχετικές με αυτόν διατάξεις, που ισχύουν από την έκδοση νέων οργανικών 

διατάξεων των δημοσίων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 

και του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011. 

 

 Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Άρτας, με σχετικό αποδεικτικό. Η προκήρυξη κοινοποιείται ενυπόγραφα σε 

κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται. 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται 

από βιογραφικό σημείωμα (σχετικό συνημμένο υπόδειγμα). 

 

 Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα κατατίθενται στις αρμόδιες 

υπηρεσίες (Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Άρτας) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα 

(10) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει τη Δευτέρα 15-06-2015 και λήγει την Παρασκευή 26-06-2015. 

 

 Οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 'Αρτας παρακαλούνται να αποστείλουν 

συγκεντρωτικό πίνακα των υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους που υπέβαλαν υποψηφιότητα και να 

διαβιβάσουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου (με την ένδειξη για το 

Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π) τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνημμένα βιογραφικά σημειώματα μαζί με τα 

προσωπικά μητρώα και τα υπηρεσιακά σημειώματα (σχετικό συνημμένο υπόδειγμα) των αιτούντων 

υπαλλήλων εντός 5 (πέντε) ημερών από τη λήξη της παραπάνω αποκλειστικής προθεσμίας, δηλαδή 

το αργότερο έως την Παρασκευή 03-07-2015.  

 

 Επιπρόσθετα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληρότητα των στοιχείων των ατομικών 

φακέλων, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους υπαλλήλους που κατέχουν 

ημεδαπούς ή αλλοδαπούς τίτλους σπουδών, χωρίς βαθμολογία σε δεκάβαθμη κλίμακα, να 

εξασφαλίσουν τη σχετική βαθμολογική αντιστοιχία. 

 

 

                                                                                  Η  Περιφερειακή Διευθύντρια 

                                                                                     Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου 
                                                                                  
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1. Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος 

2. Υπόδειγμα υπηρεσιακού σημειώματος 

                                                                                                      Αγγελική Φωτεινού                                                                                  

                                                                            
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:   
1. Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Άρτας 
2. Ενδιαφερόμενους υπαλλήλους (δια των οικείων 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) 
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