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          EΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  
  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
     
   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
       
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                Αθήνα: 6/7/2011                           

ΤΜΗΜΑ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                                       Αρ. Πρωτ.:4525                                   
 
Ταχ. ∆/νση:     Αχαρνών  417 
Τ.Κ. – Πόλη:    111 43  Αθήνα 
Ιστοσελίδα:     http://www.gslll.edu.gr 
Πληροφορίες:  Π. Μαυροκεφαλίδου 
Τηλέφωνο: 213-1311630 
Ε-mail:     
 
 

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
ΚΟΙΝ:  1. Υπ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆.Β.Μ.Θ. 

    -Γραφείο Υπουργού κας. Α. ∆ιαµαντοπούλου 
   -Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κας. Φ. Γεννηµατά 

 2. Ι.∆.ΕΚ.Ε 
    -Γραφείο Προέδρου ∆.Σ.  

   -Γραφείο ∆ιευθύνοντος Συµβούλου   
 3. Υπ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆.Β.Μ.Θ.- Γεν. ∆/νση Προσωπικού 

    Α/Θµιας & Β/θµιας Εκπ/σης  
    Υπόψη Γεν. ∆ιευθυντή 

 4. ∆/ντή Β/θµιας Εκπ/σης Υπ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆.Β.Μ.Θ. 
 5. Σχολικές µονάδες όλων των Περιφερειών της   

    χώρας µέσω των ∆/νσεων  και Γραφείων   
    Β/θµιας Εκπ/σης 

 
 
  
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» 
 

Η Γενική Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.∆.Β.Μ.)  
 

καλεί 
 

εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε οκταετή τουλάχιστον 
προϋπηρεσία από το διορισµό τους και βαθµό Α΄ (αυτό θα αποδεικνύεται από 
αντίστοιχο υπηρεσιακό έγγραφο), που υπηρετούν στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων των ∆ιευθυντών για το σχολικό έτος 
2011-2012, στα κάτωθι Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας: 

 
1. Σ∆Ε  ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ 
2. Σ∆Ε  ΒΟΛΟΥ 
3. 1o Σ∆Ε  ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΦΥΛΑΚΕΣ) 
4. 1o Σ∆Ε  ∆ΟΜΟΚΟΥ (ΦΥΛΑΚΕΣ) 
5. Σ∆Ε ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
6. Σ∆Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
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7. Σ∆Ε  ΣΑΜΟΥ 
8. Σ∆Ε  ΧΙΟΥ 
9. Σ∆Ε ΞΑΝΘΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί µπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα µόνο 
Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας. 

O ∆ιευθυντής του Σ.∆.Ε.: 
α) Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής της Γ.Γ.∆.Β.Μ., για 
την εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών και του ωρολογίου προγράµµατος του 
σχολείου. 
β) Έχει την ευθύνη για τις σχέσεις και τις συνεργασίες µε τους τοπικούς φορείς για 
την προώθηση των στόχων του σχολείου.  
γ) Είναι υπεύθυνος για ζητήµατα διοίκησης προσωπικού του Σ.∆.Ε. 
δ) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων.  
ε) Φροντίζει για την καλή εκπροσώπηση του σχολείου σε δηµόσιες συναντήσεις. 
στ) Αποστέλλει στο Ι.∆.ΕΚ.Ε. όλα τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του 
σχολείου (εγγραφές, φοίτηση, δραστηριότητες του σχολείου, ενηµερωτικές εκθέσεις, 
στατιστικά στοιχεία κ.λ.π.).  

Ο ∆ιευθυντής του Σ.∆.Ε. πρέπει να διαθέτει πολύ καλές οργανωτικές, 
συντονιστικές και επικοινωνιακές ικανότητες, να ενθαρρύνει το εκπαιδευτικό 
προσωπικό και να το υποστηρίζει στην άσκηση των καθηκόντων του, να αξιοποιεί τις 
ιδιαίτερες ικανότητες των εκπαιδευτικών στην εφαρµογή του προγράµµατος, να 
ευαισθητοποιεί τους εκπαιδευτικούς σε θέµατα που αφορούν στην εκπαίδευση 
ενηλίκων και την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού. Επιπλέον, να διατηρεί 
καλές σχέσεις µε τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Κοινωνικούς 
Εταίρους της περιοχής του Σ.∆.Ε. 

Ο ∆ιευθυντής του Σ.∆.Ε., πέραν των τακτικών αποδοχών του, λαµβάνει 
επιµίσθιο, το οποίο αντιστοιχεί στο επιµίσθιο των ∆ιευθυντών Γυµνασίων του 
τυπικού συστήµατος εκπαίδευσης. 

Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλουν αίτηση και να 
επισυνάψουν βιογραφικό σηµείωµα και επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών 
(πτυχίο, µεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες, Η/Υ), βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, 
σεµιναρίων, κ.λ.π. στη διεύθυνση: 

 

Γενική Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.∆.Β.Μ.) 

Τµήµα ∆ιοικητικού 

Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη,  

111 43, Αθήνα  

 

και να κοινοποιήσουν µόνο την αίτησή τους στην αντίστοιχη ∆ιεύθυνση 
Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά, προς ενηµέρωσή της. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν έντυπη αίτηση υποψηφιότητας 
από την ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Β.Μ. (www. gslll.edu.gr/Ανακοινώσεις). 

Η επιλογή θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κανονισµού Λειτουργίας των 
Σ.∆.Ε, Υπουργική Απόφαση 260/16-1-2008 (ΦΕΚ 34/Β/16-1-2008). 

 
Τα κριτήρια επιλογής και µοριοδότησης των υποψηφίων είναι τα 

ακόλουθα (απόφαση 2066/03-06-2010 του Γενικού Γραµµατέα της Γ.Γ.∆.Β.Μ.): 
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ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  

 
1. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 32   

1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  23  

∆ιδακτορικό   12 

Μεταπτυχιακό   7 

∆εύτερο Πτυχίο   4 

-Μεταπτυχιακές σπουδές (µεταπτυχιακό, διδακτορικό) 
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόµενη 
Εκπαίδευση, στη ∆ιά Βίου Εκπαίδευση, λαµβάνουν το 
µέγιστο αριθµό µορίων. 
-Σπουδές (µεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες 
ειδικεύσεις-κατευθύνσεις µοριοδοτούνται αντιστοίχως µε 
τρία ή πέντε µόρια λιγότερο. 

   

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  9  

Σε θέµατα Σ∆Ε (φιλοσοφία, προγράµµατα σπουδών) 

(0,50  µόρια ανά 15ωρο, µε µέγιστο αριθµό µορίων 3) 

  3 

Πιστοποιηµένη επιµόρφωση στις θεµατικές ενότητες : 

-∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης ή  Εκπαίδευση Ενηλίκων 

(1 µόριο ανά θεµατική ενότητα, µε µέγιστο αριθµό µορίων 2) 

  2 

-Στη ∆ιοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων  

(Συστηµατική εκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς φορείς: 0,25 

µόρια ανά 25 ώρες, µε µέγιστο αριθµό µορίων 1) 

  1 

-Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (σε επιµόρφωση εκτός 

θεµάτων Σ∆Ε) 

(0,25 µόρια ανά 25ωρο, µε µέγιστο αριθµό µορίων 3) 

  3 

2. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 20   

Στα Σ∆Ε  

(1 µόριο  ανά σχολικό έτος, µε µέγιστο αριθµό µορίων 7) 

  7 

Στην τυπική εκπαίδευση  

(1 µόριο ανά σχολικό έτος πέραν της 8ετίας, µε µέγιστο αριθµό 

µορίων 6) 

  6 

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων  

(0,25 µόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, µε µέγιστο αριθµό 

µορίων 7) 

  7 

3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 20   
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Στα Σ∆Ε  

(2 µόρια ανά σχολικό έτος, µε µέγιστο αριθµό µορίων 10) 

  10 

Στην τυπική εκπαίδευση  

(1 µόριο ανά σχολικό έτος, µε µέγιστο αριθµό µορίων 10) 

  10 

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  8   

4.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ   3  

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)   1 

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)   2 

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)   3 

4.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)  5  

Πιστοποίηση 1    2 

Πιστοποίηση 2   3 

5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

1. Μέσω της συνέντευξης εκτιµώνται η 

προσωπικότητα, η επαγγελµατική ανάπτυξη και η 

ικανότητα του υποψηφίου, όπως η αντιληπτική 

ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα 

συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και 

επίλυσης προβληµάτων, ιδίως διδακτικών, οργανωτικών 

και λειτουργικών, η ικανότητα να δηµιουργεί κατάλληλο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον και να εµπνέει τους 

εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

2. Η διαδικασία περιλαµβάνει: 

Α) την προετοιµασία του υποψηφίου πάνω σε µία µελέτη 

περίπτωσης, 

Β) την παρουσίαση του βιογραφικού του από κάποιο 

µέλος της επιτροπής, 

Γ) την παρουσίαση του θέµατος που επεξεργάστηκε. 

3. Για τη µοριοδότηση της συνέντευξης η επιτροπή 

συνεκτιµά και τα παρακάτω σηµεία: 

τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό 

του σηµείωµα, τα οποία αποδεικνύονται µε παραστατικά 

(αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν 

µοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιµόρφωση και 

µετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, 

20   
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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 εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων και εφαρµογή 

καινοτοµιών σχετική µε την εκπαίδευση  

 
 

Μετά από την εξέταση των δικαιολογητικών θα ακολουθήσει διαδικασία 
συνεντεύξεων. (Η παρουσία στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν 
προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής).  

 
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων επισυνάπτονται στην αίτηση 

σύµφωνα µε τη σειρά των κριτηρίων του αναλυτικού πίνακα µοριοδότησης. 
Προσόντα που δεν αποδεικνύονται µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δε 

λαµβάνονται υπόψη στη µοριοδότηση.  
Καµία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δε γίνεται δεκτό από την 

επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 
 
Λήξη προθεσµίας υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011    

Στην περίπτωση συστηµένης ταχυδροµικής αποστολής το εµπρόθεσµο των 
αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 
οποίος, µετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 

Αιτήσεις που υποβάλλονται µέσω fax και e-mail δε θα ληφθούν υπόψη. 
 
Οι υποψήφιοι θα ενηµερωθούν για το χώρο και το χρόνο της συνέντευξης µε 

ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα 
(www.gslll.edu.gr/Ανακοινώσεις)  και τα γραφεία της Γ.Γ.∆.Β.Μ. την Παρασκευή 
29 Ιουλίου 2011. 

 
Η ανάρτηση της µοριοδότησης του φακέλου των υποψηφίων θα γίνει τη 

∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011, στην επίσηµη ιστοσελίδα 
(www.gslll.edu.gr/Ανακοινώσεις) και τα γραφεία της Γ.Γ.∆.Β.Μ.  

 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στη Γ.Γ.∆.Β.Μ. µέσα στην αποκλειστική 

προθεσµία τριών (3) πλήρων ηµερών, από την επόµενη της ανάρτησης των 
αποτελεσµάτων στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Β.Μ. 

Εάν η τελευταία ηµέρα της ανωτέρω τριήµερης προθεσµίας υποβολής των 
ενστάσεων είναι Σάββατο ή ηµέρα αργίας των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, τότε η 
προθεσµία παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι και την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την 
αργία. 

Ενστάσεις που περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την παρέλευση της ανωτέρω 
προθεσµίας θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν εξετάζονται. 

Τα αποτελέσµατα των επιλογών θα δηµοσιοποιηθούν µε καταχώρισή τους 
στην ηλεκτρονική σελίδα της Γ.Γ.∆.Β.Μ. (www.gslll.edu.gr/Ανακοινώσεις) και 
παράλληλα θα αναρτηθεί σχετικός πίνακας στα γραφεία της Γ.Γ.∆.Β.Μ. 
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Πληροφορίες: Γ.Γ.∆.Β.Μ.- Τµήµα ∆ιοικητικού, τηλ. 213-1311630, 213-1311631, 213-

1311633, 213-1311634, 213-1311635, 213-1311636, 213-1311637. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ   

 

 

                                                                                  Η Υπουργός Παιδείας,  

                                                                    ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 
  
 
 
 

       Άννα ∆ιαµαντοπούλου                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:  
1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα  
2. Τµήµα ∆/κού  
3. Αρχείο 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 
1.  Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις  Α/θµιας & Β/θµιας  Εκπαίδευσης (13) 
2.  ∆ιευθύνσεις Β/θµιας Εκπαίδευσης όλων των νοµών 
3.  Σχολικές µονάδες όλων των περιφερειών της χώρας µέσω των 
     ∆/νσεων και γραφείων Β/θµιας Εκπ/σης  
4.  Όλα τα Σ.∆.Ε. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


