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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.353.1/1/2908/Ε3 (1)
  Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και 

επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών 
θεμάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ και ιδίως της παρα−

γράφου 4 του άρθρου 20 καθώς και της παραγράφου 5 
του άρθρου 22 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα 
για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και 
επιλογής των προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών 
θεμάτων, ως εξής:

Άρθρο 1
Προκήρυξη − υποβολή αιτήσεων

Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης με πρόσκληση του 
που κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες του νομού και 
δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσκαλεί τους εκπαιδευ−
τικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να 
ασκήσουν τα καθήκοντα προϊσταμένων των τμημάτων 
εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 
του νομού, να υποβάλουν αίτηση, που συνοδεύεται από 
τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 4327/2015 υποβάλλο−
νται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των παρ. 3 και 
4γ του άρθρου 22 του ίδιου νόμου και συνοδεύονται από:

1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης
3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει 

αποκτήσει ο υποψήφιος
6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν 

στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και 
διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρε−

315

Ανακτήθηκε από την 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr



316 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

σιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο 
έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία βε−
βαιώνεται ότι: α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί 
τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της 
προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/
2007 Α΄ 26) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα δι−
ορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 
του Ν. 4327/2015.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύ−
ματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να 
είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 
ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή 
το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών 
(Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα 
πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο 
κατά νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση, 
ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Άρθρο 3
Αποτίμηση κριτηρίων

Οι προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων 
επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά 
συμβούλια τα οποία προκειμένου να διατυπώσουν την 
πρόταση τους λαμβάνουν υπόψη τους τα κριτήρια του 
άρθρου 20 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50).

Άρθρο 4
Τοποθέτηση

Η τοποθέτηση προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευ−
τικών θεμάτων γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυ−
ντή εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση 
του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 12 Ιανουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ   

F  
 Αριθμ. 300/3909 (2)
Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας για το 

έτος 2016 για το προσωπικό των Πολιτικών Γραφεί−
ων του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού, 
του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα καθώς και του 
Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμ−
ματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινο−
τικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, που δεν καλύπτει οργανικές θέσεις. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Δια−

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 

της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω−
τικών μεταρρυθμίσεων»,

β. του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα»,

γ. το Π.δ. 70/22−9−2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων.....................Τουρισμού»,

δ. του Π.δ. 73/23−9−2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

ε. του Π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174 Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 31 και του 
άρθρου 45 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄),

στ. του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄) περί αναλήψεως 
υποχρέωσης από τους διατάκτες.

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5−1−2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/
2015 (176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη−
σης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του Ν. 3429/
2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/70738/0022/28.9.2012 απόφαση 
της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογι−
στηρίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία η ισχύς 
των αποφάσεων για υπερωριακή απασχόληση αρχίζει 
με τη δημοσίευσή τους.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Οικονομικού Έτους 2016, φορέας 29/110 και ΚΑΕ − 0511 
ύψους 25.000,00 €.

5. Την ανάγκη προσφοράς υπερωριακής απογευματι−
νής εργασίας από τους υπαλλήλους των Πολιτικών Γρα−
φείων του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού, 
του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα καθώς και του 
Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμμα−
τείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, που δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στα εν 
λόγω Γραφεία και υπηρετούν με διάθεση − παράλληλα 
σε αυτά.

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 3184/143826/4−1−2016 απόφαση 
δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ4653ΠΓ−ΜΙΛ) της Δι−
εύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα−
φορών, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την προσφορά υπερωριακής απογευ−
ματινής εργασίας για το έτος 2016, για την κάλυψη 
υπερωριακής εργασίας συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) 
υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στα Πολιτικά Γρα−
φεία του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού, του 
Γραφείου του Γενικού Γραμματέα καθώς και του Γρα−
φείου του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι 
οποίοι δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις και υπηρετούν 
με διάθεση − παράλληλα στα εν λόγω Γραφεία, ως εξής:
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