
 1 

 
                   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                        Αθήνα:     5-8-2009 

ΤΜΗΜΑ:   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                                                  Αρ. Πρωτ.:      3502 
Αχαρνών 417 
11143 Αθήνα 
 
Πληροφορίες:  Ε. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 
Τηλέφωνο: 210-2530286 
FAX:  210 2584808                                                  ΠΡΟΣ:   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
      
   

          ΚΟΙΝ;  1. ΥΠ.Ε.Π.Θ/ Γραφείο Υπουργού 
    2. ΙΔΕΚΕ 
                          -Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.      
                         - Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου   

         3. ΥΠΕΠΘ - Γεν. Δ/νση Προσωπικού 
                          Α/Θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης -       

      Υπόψη Γεν. Διευθυντή  
       κ. Κουτρουμάνου 

          4.  Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης ΥΠ.Ε.Π.Θ  
                                                                          κ. Πασχαλίδη Απόστολο 
         5.  Σχολικές μονάδες όλων των  
                                                                          Περιφερειών της χώρας μέσω των 
                                                                         Δ/νσεων και Γραφείων Β/θμιας            
                                                                         Εκπ/σης 
                                                                                

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ   

 

 

         Η Γενική Γραμματεία Διά  Βίου Μάθησης  (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) προσκαλεί εκπαιδευτικούς 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία από το 
διορισμό τους και βαθμό Α΄, που υπηρετούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων των  Διευθυντών  για το σχολικό έτος 
2009-2010,  στα κάτωθι Σχολεία  Δεύτερης Ευκαιρίας: 
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1. ΣΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
2. ΣΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 
3. ΣΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 
 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα 
μόνο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 

      
 
         O Διευθυντής του Σ.Δ.Ε.: 
 
α) Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής της Γ.Γ.Δ.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.Δ.Ε..  
δ) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων.  
ε) Φροντίζει για την καλή εκπροσώπηση του σχολείου σε δημόσιες συναντήσεις. 
στ) Αποστέλλει στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. όλα τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου 
(εγγραφές, φοίτηση, δραστηριότητες του σχολείου, ενημερωτικές εκθέσεις, στατιστικά 
στοιχεία κ.λπ.).  
 
         Ο Διευθυντής του Σ.Δ.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 Κοινωνικούς Εταίρους της περιοχής του Σ.Δ.Ε. 
 
         Ο Διευθυντής του Σ.Δ.Ε., πέραν των τακτικών αποδοχών του, λαμβάνει επιμίσθιο 
που αντιστοιχεί στο επιμίσθιο των Διευθυντών Γυμνασίων του τυπικού συστήματος 
εκπαίδευσης. 
  
         Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση με 
επισυναπτόμενα  βιογραφικό σημείωμα,  επικυρωμένα  αντίγραφα τίτλων   σπουδών 
(πτυχία, μεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες, Η/Υ), βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, σεμιναρίων, 
κ.λ.π. στη διεύθυνση: 
 
Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης   (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) 
Τμήμα Διοικητικού 
Αχαρνών 417  -   
111 43  Αθήνα     
 

και να κοινοποιήσουν μόνο την αίτησή τους στην αντίστοιχη Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης  που ανήκουν οργανικά για ενημέρωσή της. 
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         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπη αίτηση υποψηφιότητας από 
την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (www. gsae.edu.gr/Ανακοινώσεις). 
 
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 7 του  Κανονισμού Λειτουργίας των Σ.Δ.Ε,  
Υπουργική Απόφαση  260/16-1-2008 (ΦΕΚ 34/Β/16-1-2008). 
 

Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα 
(απόφαση 2422/11-6-2009 του Γενικού Γραμματέα της  Γ.Γ.Δ.Β.Μ.): 

 
 
 
 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ   

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΔΕΥΤΕΡΗΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  
 

Α. Τυπική Εκπαίδευση : 27   
 Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ   10 

 Μεταπτυχιακή Ειδίκευση (Master ή ισότιμο 
Ελληνικού ΑΕΙ) σε αντίστοιχο αντικείμενο   3 

 Μεταπτυχιακή Ειδίκευση (Master ή ισότιμο 
Ελληνικού ΑΕΙ) σε άλλο αντικείμενο   2 

 Διδακτορικό σε αντίστοιχο αντικείμενο   8 
 Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο   4 
 Δεύτερο Πτυχίο   3 
 Δεύτερο Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό   2 

Β. Δια Βίου Μάθηση                               12   

B1 

Eκπαίδευση Ενηλίκων, Αρχική 
Επαγγελματική Κατάρτιση, 
Συνεχιζόμενη 
Επαγγελματική Κατάρτιση 

 3  

 0,2 μόριο ανά 25 ώρες 
 με μέγιστο αριθμό μορίων 2   2 

 
Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια 
 ( 0,1 ανά συνέδριο 
 με μέγιστο αριθμό μορίων 1 ) 

  1 

B2 

Ξένες Γλώσσες Με πιστοποίηση (όπως 
αυτή καθορίζεται από το προσοντολόγιο του 
ΑΣΕΠ) 
(μέγιστος αριθμός μορίων  4 ) 

 4  

 1η Γλώσσα Επιπέδου (Β2)     1 
 1η Γλώσσα Επιπέδου (C2)   2 
 2η Γλώσσα Επιπέδου (Β2)    1 
 2η Γλώσσα Επιπέδου (C2 )    2 

B3 Νέες Τεχνολογίες  5  

 Με πιστοποίηση (όπως αυτή καθορίζεται από 
το προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ)   5 



 4 

 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα με Πιστοποίηση 
της ΓΓΔΒΜ ή άλλου Δημόσιου Φορέα  
( 0,2 μόρια ανά 25 ώρες 
 με μέγιστο αριθμό μορίων 2 ) 

  2 

Γ. Διδακτική και Επαγγελματική Εμπειρία 27   

Γ1 Διδακτική Εμπειρία  17  

 
Τυπική Εκπαίδευση  
( 0,5 μόρια ανά  έτος  πέραν της οκταετίας 
με μέγιστο αριθμό μορίων 10 ) 

  10 

 
Δομές διά βίου  Εκπαίδευσης  
( 0,5 μόρια ανά 100 ώρες 
 με μέγιστο αριθμό μορίων 3 ) 

  3 

 
Δομές διά βίου Κατάρτισης  
( 0,5 μόρια ανά 100 ώρες 
 με μέγιστο αριθμό μορίων 2 ) 

  2 

 

Άλλες δομές Εκπαίδευσης  
( 0,5 μόρια ανά 150 ημέρες εργασίας με 
βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα και με 
μέγιστο αριθμό μορίων 2)  
 

  2 

Γ2 Επαγγελματική Εμπειρία  10  

 
Σχετική με Διά βίου Μάθηση 
 ( 0,2 μόρια/μήνα πλήρους απασχόλησης 
 με μέγιστο αριθμό μορίων 4 ) 

  4 

 

Σχετική με το Αντικείμενο της 
Προκηρυσσόμενης θέσης  
( 0,2 μόρια / μήνα πλήρους απασχόλησης 
 με μέγιστο αριθμό μορίων 6 )  

  6 

Δ. Συγγραφικό Έργο – Δημοσιεύσεις - 
Εισηγήσεις σε Συνέδρια, Σεμινάρια 14   

 
Συγγραφή βιβλίων  
( 2 μόρια ανά βιβλίο 
 με μέγιστο αριθμό μορίων 8 ) 

  8 

 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή 
πρακτικά συνεδρίων  με  κριτές. 
( 2 μόρια ανά δημοσίευση 
 με μέγιστο αριθμό μορίων 4 ) 

  4 

 
Εισηγήσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια  
( 1 μόριο ανά εισήγηση 
 με μέγιστο αριθμό μορίων 2 ) 

  2 
 

Ε. Συνέντευξη 20   

 

Διαθεσιμότητα , Συνεργατικότητα, 
Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρα 
συμμετοχής στις δράσεις της  Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων.  

   

 Σύνολο 100   
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         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 δεν 
λαμβάνονται υπόψη στη μοριοδότηση.  
Καμία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δεν γίνεται δεκτό από την 
επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 
 

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:   Τετάρτη  12-8-2009 

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 δεν θα ληφθούν υπόψη. 
 
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το χώρο και το χρόνο της συνέντευξης με 
ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα 
(www.gsae.edu.gr/Ανακοινώσεις)      και  τα γραφεία της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.    την Τρίτη  
18-8-2009 
 
         Τα αποτελέσματα των επιλογών θα δημοσιοποιηθούν με καταχώρησή τους στην 
ηλεκτρονική σελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (www.gsae.edu.gr/Ανακοινώσεις) και παράλληλα θα 
αναρτηθεί σχετικός πίνακας στα γραφεία της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.    
 
         Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. μέσα στην αποκλειστική προθεσμία 
δύο (2) πλήρων ημερών, από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην 
ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. 
Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω διήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων 
είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων 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. 
 
Πληροφορίες: Γ.Γ.Δ.Β.Μ.  - Τμήμα Διοικητικού, τηλ. 210-2530286 
 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
                                         
                                                                                     Ο Γενικός Γραμματέας  
                                                             
                                                                             
Εσωτ.Διανομή:                          
1. Γραφείο Γεν.Γραμματέα                          
2. Τμήμα Δ/κού                                                      Κωνσταντίνος Κουσκούκης 
3. Αρχείο                                                                        Καθηγητής 

http://www.gsae.edu.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
 

1.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  Α/ΘΜΙΑΣ &  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

(13) 

2.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 

3.  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 

     Δ/ΝΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ   ΕΚΠ/ΣΗΣ  

4.  ΟΛΑ ΤΑ ΣΔΕ 

                                                                                                                                                         
 


