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ΘΔΜΑ: «Πξόζθιεζε  Δθδήισζεο  Δλδηαθέξνληνο  γηα  ηελ πιήξσζε ηεο θελνύκελεο 

ζέζεο Γηεπζπληή ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Πξέβεδαο» 
 

Η Πεξηθεξεηαθή Γηεπζύληξηα Π.Δ. θαη Γ.Δ. Ηπείξνπ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1566/1985 ( Φ.Δ.Κ 187, η. Α’) «Γνκή θαη Λεηηνπξγία ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2817/2000 (ΦΔΚ 78/η. Α'/ 2000) «Δθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

 Σν Π.Γ. 1/2003 (ΦΔΚ 1/η. Α'/2003) «χλζεζε, ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ», φπσο ηζρχεη.  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3848/2010 (Φ.Δ.Κ. 71/19-5-2010 η.Α΄): «Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ – θαζηέξσζε   θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3528/2007 (ΦΔΚ 26, η.Α΄) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηρχεη. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3699/2008 (ΦΔΚ 199, η.Α’) «Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε 

αλαπεξία ή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο», φπσο ηζρχεη. 

 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27 θαη 28 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ΄ ηνπ Ν. 

4327/2015 (Φ.Δ.Κ. 50/14-5-2014  η.Α΄), φπσο ηζρχεη. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν. 4351/2015 (ΦΔΚ 164/η.Α'/2015), κε ζέκα: «Δπηινγή θαη 

ηνπνζέηεζε Γηεπζπληψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο», φπσο ηζρχεη. 



 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4473/2017 (ΦΔΚ 78/η. Ά/ 30-05-2017): «Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ έξγνπ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο». 

 Σηο δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκ. Φ.353.1./324/105657/Γ1/8-10-2002 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Π.Γ.Β.Μ.Θ. (Φ.Δ.Κ. 1340/16-10-2002 η. Β΄): «Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη 

αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

θαη ΔΚ θαη ησλ ζπιιφγσλ ησλ δηδαζθφλησλ», θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο- ζπκπιεξψζεηο απηήο. 

 Σε κε αξηζκ. Φ.350.2/10/58898/Δ3/09-04-2015 Τ.Α., κε ζέκα: «Γηνξηζκφο Πεξηθεξεηαθψλ 

Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο- Παχζε ησλ κέρξη ζήκεξα ππεξεηνχλησλ». 

  Σε κε αξηζκ. πξση. Φ.353.1/7/199094/ Δ3/09-12-2015 (ΦΔΚ 2656/ η. Β'/ 2015) εγθχθιην ηνπ 

ΤΠ.Π.Δ.Θ., κε ζέκα: «Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη επηινγήο θαζψο 

θαη ηνπ ηξφπνπ ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ζπλέληεπμεο ησλ ππνςεθίσλ 

Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο». 

 Σε κε αξηζκ. πξση. Φ.353.1/ 10 / 202115 /E3/10-12-2015 (ΑΓΑ: 6ΠΠΜ4653Π-ΔΓΛ) 

εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ., κε ζέκα: «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ππνςεθίσλ 

Γηεπζπληψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 

  Σε κε αξηζκ. πξση. Φ.353.1/9/12169/26-1-2016 (ΦΔΚ η. Β΄ 111/2016) Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ηελ νπνία θπξψζεθαλ νη αμηνινγηθνί 

πίλαθεο ππνςεθίσλ Γηεπζπληψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 Σε κε αξηζκ. πξση.  Φ.353.1/11/14769/Δ3/ 29-01-2017 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε ζέκα: «Σνπνζέηεζε Γηεπζπληψλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 

 Σε κε αξηζκ. πξση. Φ.11.3/4998/28-07-2017 (ΑΓΑ: Ψ1ΩΕ4653Π-ΟΖΣ) Απφθαζή καο, κε 

ζέκα: «Σνπνζέηεζε Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Π.Δ. Ν. Πξέβεδαο». 

 Σε κε αξηζκ. πξση. Φ.353.1/33/147591/Δ3/06-09-2017 Απφθαζε ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ., κε ζέκα: 

«Σνπνζέηεζε Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 

 Σν γεγνλφο φηη ε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Π.Δ. Πξέβεδαο παξακέλεη θελή χζηεξα 

απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξψελ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ζε ζέζε Γηεπζπληή ρνιηθήο 

Μνλάδαο θαη ηε κε απνδνρή ηνπνζέηεζεο ζηελ θελνχκελε ζέζε απφ ηνπο ελαπνκείλαληεο 

ζηνπο αμηνινγηθνχο πίλαθεο ππνςεθίσλ Γηεπζπληψλ Γηεπζχλζεσλ Π.Δ. Ζπείξνπ. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι  

 

ηελ πιήξσζε ηεο θελνύκελεο ζέζεο Γηεπζπληή ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Πξέβεδαο έσο ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ Γηεπζπληώλ Γηεπζύλζεσλ 

Δθπαίδεπζεο, θαη  

 

Κ Α Λ Δ Ι  

 

Σνπο ελδηαθεξφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ηα 

λφκηκα πξνζφληα θαη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία  επηινγήο, λα ππνβάινπλ 

αίηεζε πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά, εληόο πξνζεζκίαο πνπ αξρίδεη κε 

ηελ αλάξηεζε ηεο παξνύζαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο 

Ηπείξνπ θαη ιήγεη ηελ Σξίηε 31-10-2017. 
 

ΓΙΑΓΙΑΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 
 

Οη αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο γηα ηνπνζέηεζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 

4327/2015 ππνβάιινληαη, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν. 



4351/2015 θαη ζπλνδεχνληαη απφ δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ππνβάιινληαη νκαδνπνηεκέλα ζε 

ππνελφηεηεο, φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη πεξηιακβάλνπλ: 

 

1. Πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο 

ππνςεθηφηεηαο. 

2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα  

3. Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ θαη κεηεθπαίδεπζεο 

4. Απνδεηθηηθά γλψζεο μέλσλ γισζζψλ  

5. Πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ. 

6. Αληίγξαθα άιισλ ζρεηηθψλ ηίηισλ πνπ ηπρφλ έρεη απνθηήζεη ν ππνςήθηνο 

7. Βεβαηψζεηο ή ππεξεζηαθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, ζηελ 

θαζνδεγεηηθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα, 

ηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνπλ ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο, θαηά πεξίπησζε. 

8. Όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.5ββ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4351/2015, 

ηα νπνία πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ην αξκφδην ζπκβνχιην επηινγήο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπλέληεπμεο.  

9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη α) ν εθπαηδεπηηθφο δελ 

έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο ή 

ηεο νξηζηηθήο παχζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 109 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα 

(Ν. 3528/2007 Α΄ 26) θαη β) δελ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα δηνξηζκνχ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ θψδηθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6  ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 

4327/2015.  

10. Γήισζε ππνςεθηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ Ν.4351/2015.  

Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο 

αιινδαπήο, πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. / ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην 

Ηλζηηηνχην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Η.Σ.Δ.), ή ην πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ 

Ηζνηηκηψλ (.Α.Δ.Η.). Σπρφλ μελφγισζζεο βεβαηψζεηο ή έγγξαθα πξέπεη λα έρνπλ επίζεκα 

κεηαθξαζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή άιιν αξκφδην θαηά 

λφκν φξγαλν. 

 Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, δελ γίλνληαη δεθηά: 

α)  ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη 

β) νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηε δήισζε θαη ηε ζεηξά πξνηίκεζεο κε ηελ επηθύιαμε ηνπ 

ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ «ςεθνθνξία» ηεο παξνύζαο.  
Οη αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο: α) ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζην εζσηεξηθφ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο θαη ησλ 

Πξντζηακέλσλ Κέληξσλ Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο Δηδηθψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ (ΚΔ.Γ.Γ.Τ.) ππνβάιινληαη ζηηο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο πνπ 

αλήθεη νξγαληθά ν ππνςήθηνο θαη β) ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζην εμσηεξηθφ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο, ππνβάιινληαη κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ 

πξνζψπνπ, ζηηο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηηο νπνίεο αλήθαλ νη ππνςήθηνη πξηλ 

ηελ απφζπαζε.  

Οη Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ αηηήζεσλ, ηνλ έιεγρν 

ηεο αθξίβεηαο ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ, ηε ζεψξεζε ηεο αίηεζεο θαη ηεο έθδνζεο 

πηζηνπνηεηηθνχ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ.   Αληίγξαθν θάζε αίηεζεο παξακέλεη ζηε Γηεχζπλζε 

Δθπαίδεπζεο ππνβνιήο θαη ε πξσηφηππε αίηεζε δηαβηβάδεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε 

Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζέζε ηεο νπνίαο έρεη εθδειψζεη ελδηαθέξνλ ν ππνςήθηνο. πλνδεπηηθά κε 

ηελ αίηεζε δηαβηβάδνληαη θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην πηζηνπνηεηηθφ 



ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ην νπνίν είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ 

ην αξκφδην ζπκβνχιην επηινγήο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4351/2015 λα θαηαξηίζεη ηφζν 

ηνπο πίλαθεο ησλ δεθηψλ θαη κε δεθηψλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, φζν θαη ησλ 

πηλάθσλ ησλ κνξηνδνηνχκελσλ θξηηεξίσλ επηινγήο. 

Ωο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί ηεο νηθείαο βαζκίδαο, κε 

δσδεθαεηή (12) ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζηελ Πξσηνβάζκηα ή Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη δηδαθηηθά θαζήθνληα γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε, απφ 

ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ επηά (7) ζε ζρνιεία ηεο νηθείαο βαζκίδαο. Γελ επηιέγεηαη σο ζηέιερνο ηεο 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα 

κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο ή ηεο νξηζηηθήο παχζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 109 

ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θ.λ. 3528/2007, Α΄ 26) ή γηα ηνλ νπνίνλ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα 

δηνξηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα. Δπίζεο, δελ επηιέγεηαη σο 

ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο, εθπαηδεπηηθφο, ηνπ νπνίνπ ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ αληηθεηκεληθψλ 

θξηηεξίσλ πνπ πξνζθνκίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο είλαη πιαζηά ή αλαιεζή κε ζθνπφ 

ηελ παξαπιάλεζε ηεο ππεξεζίαο. 

Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, ππνινγίδεηαη ε πξνυπεξεζία 

ηφζν ζηε δεκφζηα φζν θαη ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ε πξνυπεξεζία ησλ ππνςεθίσλ 

σο πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ κε αλαγσγή ζην ππνρξεσηηθφ εβδνκαδηαίν 

σξάξην δηδαζθαιίαο. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη δηδαθηηθή ππεξεζία, ινγίδεηαη: α) ε 

άζθεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, β) νη 

άδεηεο θχεζεο, ινρείαο, αλαηξνθήο ηέθλνπ, γ) ε ζεηεία ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ, δ) ε ζεηεία ζε 

Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.), ε) ε ζεηεία ζε ζέζεηο Τπεπζχλσλ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο, Τγείαο, Πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ θαη ζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζη) ε ζεηεία ησλ  ππεπζχλσλ ΓΡΑΔΠ, ΚΔΤΠ, ΔΠ, ΚΔΠΛΖΝΔΣ, ΔΚΦΔ 

θαη πκβνπιεπηηθψλ ηαζκψλ Νέσλ. 

Όπνπ ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη εθπαηδεπηηθή ή δηδαθηηθή ππεξεζία ζε 

.Μ.Δ.Α.Δ. ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ., ππνινγίδεηαη ε ππεξεζία ησλ ππνςεθίσλ ζε Κέληξα Γηάγλσζεο, 

Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (Κ.Γ.Α.Τ.) ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ., ζε απηνηειείο .Μ.Δ.Α.Δ., ζε Σκήκαηα 

Έληαμεο, ζε πξνγξάκκαηα παξάιιειεο ζηήξημεο, ζε πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη ή ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δνκέο Δ.Α.Δ. πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

λ. 3699/2008 (Α΄ 199). 

Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ. Σα θσιχκαηα επηινγήο δελ πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ ηφζν θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο 

φζν θαη θαηά ην ρξφλν ηνπνζέηεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

 Μεηά ηελ αλάξηεζε ηεο πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ηπείξνπ, παξαθαινύληαη νη 

απνδέθηεο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο λα ελεκεξώζνπλ άκεζα θαη ελππνγξάθσο όινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο αξκνδηόηεηάο ηνπο. Δπηζεκαίλνπκε ηελ αλάγθε πξνζεθηηθήο κειέηεο θαη 

απαξέγθιηηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3848/2010 (Α' 71), όπσο απηέο 

ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξώζεθαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο: α) ηνπ Ν. 

4327/2015 (Α' 50) θαη β) ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν. 4351/2015 (Α' 164) θαη ηνπ Ν. 4473/2017 

(ΦΔΚ 78/η.Ά/30-05-2017), θαζώο επίζεο θαη ηεο ζρεηηθήο σο άλσ εγθπθιίνπ 

(Φ.353.1/10/202115/E3/10-12-2015), έηζη ώζηε λα απνθεπρζνύλ ηπρόλ πξνβιήκαηα ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο. 
 

Ζ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα 

 

 

 

 

Αγγειηθή Φσηεηλνχ 


