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Μαροφςι,       9-6- 2017  

Αρ.Πρωτ.  Βαθμόσ Προτερ  

Φ.361.22/28/96968/E3 

 

 ΠΡΟ:  1. Περιφερειακζσ Διευθφνςεισ 

                   Εκπαίδευςησ 

                   όλησ τησ χώρασ  

               2. Διευθφνςεισ Πρωτοβάθμιασ  

                   Εκπαίδευςησ 

                   όλησ τησ χώρασ  

               3. Διευθφνςεισ Δευτεροβάθμιασ  

                   Εκπαίδευςησ 

                   όλησ τησ χώρασ  

 

    

 
ΘΔΜΑ: «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ππνςεθίσλ δηεπζπληψλ φισλ ησλ 
ηχπσλ Σρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 
Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ (Δ.Κ.)» 
ΥΔΣ.: 1. Φ.361.22/23/91322/Δ3/31-5-2017 ( ΑΓΑ:ΦΛ9Ξ4653Π-1ΚΡ ) 
 2. Φ.361.22/27/96038/Δ3/8-6-2017 ( ΑΓΑ: 71ΛΚ4653Π-ΣΧΒ  ) 
 
 
 Σε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζρεηηθψλ, θαη κε αθνξκή εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ 
Υπεξεζία καο, ζαο γλσξίδνπκε φηη: 

1. Σε πεξίπησζε πνπ ν Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο έρεη ζέζεη ππνςεθηφηεηα γηα ζέζε 

Γηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, ν πξνζσξηλφο εληαίνο αμηνινγηθφο πίλαθαο 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 2690/1999 θαη ην άξζξν 87 ηνπ λ. 3528/2007 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3839/2010.  

2. Τίηινη ζπνπδψλ ( Γηδαθηνξηθφ δίπισκα, Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ, δεχηεξν 

πηπρίν παλεπηζηεκίνπ ή Τ.Δ.Ι.) κνξηνδνηνχληαη θαη ζηελ  πεξίπησζε πνπ 

εθθξεκεί ε δηαδηθαζία νξθσκνζίαο ή ν ππνςήθηνο δελ έρεη θαηαζέζεη ηνλ ηίηιν, 

αξθεί λα έρεη πξνζθνκίζεη  βεβαίσζε πεξάησζεο ζπνπδψλ. 

3. Δηήζηα επηκφξθσζε ΑΔΙ κνξηνδνηείηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηκήκα ΑΔΙ θαη απφ ηελ βεβαίσζε πνπ έρεη πξνζθνκίζεη ν 

ππνςήθηνο λα πξνθχπηεη φηη είρε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ηνπ ελφο αθαδεκατθνχ 

εμακήλνπ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε εληάζζεηαη θαη ε επηκφξθσζε ζηα 

Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκφξθσζεο ( ΠΑ.Κ.Δ. ) 

4. To ζεκείν 13 ηεο αξηζκ. Φ.361.22/27/96038//Δ3/8-6-2017 εγθπθιίνπ καο πνπ 

αθνξά ζηελ κνξηνδφηεζε ηνπ ππνθξηηεξίνπ « Γηνηθεηηθή θαη θαζνδεγεηηθή 

εκπεηξία » αλαδηαηππψλεηαη σο εμήο  
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13  Όζνλ αθνξά ζηε κνξηνδφηεζε ηνπ ππνθξηηεξίνπ « Γηνηθεηηθή θαη 

θαζνδεγεηηθή εκπεηξία » δελ πξνζκεηξάηαη ε εκπεηξία πνπ αζθήζεθε ζηελ 

ηδησηηθή εθπαίδεπζε πξν ηνπ δηνξηζκνχ.  

   
 

 
                                                                                      Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  
 

 

 
                                                                                ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΤ 

 

 
 

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 
1) Γξαθείν Υπνπξγνχ 
2) Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 

3) Γξαθείν Γεληθήο Γηεπζχληξηαο Πξνζσπηθνχ Π.Δ. & Γ.Δ. 

4) Απηνηειέο Τκήκα Σηειερψλ Δθπαίδεπζεο  

Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

 

 

 

 

 


