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Α ΝΑ ΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Στη σημερινή συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ (Συμβούλιο Επιλογής) συζητήθηκαν οι 
ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους Διευθυντές, είτε αφορούσαν στην  
μοριοδότηση της δικής τους υποψηφιότητας είτε αφορούσαν μοριοδότηση συνυποψήφιων τους. 

Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν και εκδικάσθηκαν είναι: 

1. Αντωνίου Αλέξανδρος ΠΕ13 – Νομικός, παράλειψη μοριοδότησης θητείας προϊσταμένου 
σχολικής μονάδας (Δημοτικό Σχολείο) διάρκειας 10 μηνών. Η ένσταση έγινε δεκτή και 
προστέθηκαν 0,19 μόρια. 

2. Βαγή Φωτεινή ΠΕ12.04 Μηχανολόγος, μη μοριοδότηση θητείας προϊσταμένου 
εκπαιδευτικών θεμάτων (στην οποία τοποθετήθηκε για τις ανάγκες της υπηρεσίας). Η 
ένσταση απορρίφθηκε, μετά και την με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.361.22/ 44/94358/E3/15-
6-2015 απάντηση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. σε ερώτημα που είχε υποβληθεί. 

3. Ζαβαλιάρη Θωμαΐς ΠΕ02 – Φιλόλογος, παράλειψη μοριοδότησης πρώτης ξένης γλώσσας 
επιπέδου Β2. Η ένσταση έγινε δεκτή και προστέθηκαν 0,50 μόρια. 

4. Ζήκα Βάγια ΠΕ02 Φιλόλογος, ένσταση για τη μοριοδότηση υπηρεσίας της Παταπάτη 
Ευφροσύνης ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής (Υπεύθυνη Πανελλήνιων Μαθητικών Αγώνων στη 
Δ.Δ.Ε. Έβρου). Η ένσταση απορρίφθηκε. 

5. Ζιούτης Ευάγγελος ΠΕ19 – Πληροφορικής, γιατί δεν έγινε δεκτή η υποψηφιότητά του στο 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Αλεξανδρούπολης [δεν συμπληρώνει το απαιτούμενο διδακτικό 
ωράριο του Διευθυντή (10 ώρες)]. Η ένσταση απορρίφθηκε (Φ.361.22/ 34 /85013 /E3/28-
5-2015 παράγραφος 2 «Δυνατότητα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για θέση 
Διευθυντή σχολικής μονάδας σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 22 του 
ν.4327/2015 (Α΄ 50), έχει ο εκπαιδευτικός εφόσον το ωρολόγιο πρόγραμμα της 
συγκεκριμένης σχολικής μονάδας περιλαμβάνει αριθμό διδακτικών ωρών για τα 
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μαθήματα πρώτης και δεύτερης ανάθεσης και της τυχόν δεύτερης ειδικότητας που 
αντιστοιχεί στον αριθμό ωρών υποχρεωτικού ωραρίου για το Διευθυντή». 

6. Κούγκουλος Αθανάσιος ΠΕ02 – Φιλόλογος, μη μοριοδότηση θητεία στο εξωτερικό 
(Τομέας Νέων Ελληνικών του Πανεπιστημίου Θράκης της Αδριανούπολης Τουρκίας). Η 
ένσταση απορρίφθηκε, μετά και την με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.361.22/ 44/94358/E3/15-
6-2015 απάντηση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. σε ερώτημα που είχε υποβληθεί. 

7. Σαπουντζής Γεώργιος  ΠΕ01 – Θεολόγος:  

α) Μη μοριοδότηση θητείας υποδιευθυντή (2) δύο χρόνων 

β) Μη μοριοδότηση δεύτερου πτυχίου  (ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

Για το α) Η ένσταση έγινε δεκτή και προστέθηκαν 0,50 μόρια. 

Για το β) Η ένσταση απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι: Στο άρθρο 19 παράγραφος 2 εδάφιο γ 

αναφέρεται: «Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. 2 μονάδες εφόσον δεν ήταν αναγκαίο 

προσόν για το διορισμό». Στην εγκύκλιο Φ.361.22/39/87835/E3/3-6-2015 «Το πτυχίο 

ΚΑΤΕ – ΚΑΤΕΕ μοριοδοτείται, μόνο στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί ισοτιμία με 

πτυχίο ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.1865/1989 

(ΦΕΚ 210 Α΄)».  Επειδή από τις εγκυκλίους και τις απαντήσεις που εξέδωσε το 

Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. γίνεται φανερό ότι η αναφορά στο νόμο είναι περιοριστική και δεν 

επιτρέπεται διασταλτική ερμηνεία του νόμου, εξάλλου όπου αυτό απαιτήθηκε ο νομοθέτης 

το έπραξε δια των εγκυκλίων. Επομένως ο νομοθέτης κάνει λόγο περιοριστικά για δεύτερο 

πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι και όχι ισότιμων τίτλων. Όπου δε απαιτείται διευκρίνιση 

την κάνει είτε στον ίδιο το νόμο (τίτλοι αλλοδαπής) ή σε διευκρινιστική εγκύκλιο (πτυχίο 

ΚΑΤΕ – ΚΑΤΕΕ). 

8. Σιανκούρης Παναγιώτης ΠΕ04.05 – Γεωλόγος, μη μοριοδότηση τίτλου πρώτης ξένης 
γλώσσας. Η ένσταση απορρίφθηκε γιατί ο τίτλος δεν συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα 
Β του ΑΣΕΠ «Τίτλοι γλωσσομάθειας – τρόπος απόδειξης»  

9. Τσελεμπόνης Αναστάσιος ΠΕ03 – Μαθηματικός: 

α) Λανθασμένη μοριοδότηση θητείας υποδιευθυντή από 16-9-2014  αντί του ορθού 16-9-

2011 

β) Μη μοριοδότηση τίτλου πρώτης ξένης γλώσσας. 

γ) Λανθασμένη αναγνώριση διδακτικής υπηρεσίας (υπηρεσία σε βιβλιοθήκη Γυμνασίου 

Ριζίων) 

Για το α) Η ένσταση έγινε δεκτή και προστέθηκαν 0,81 μόρια. 

Για το β) Η ένσταση έγινε δεκτή και προστέθηκε 1 μόριο. 

Για το γ) Η ένσταση απορρίπτεται 

 

 
Ο πρόεδρος του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ 

(Συμβούλιο Επιλογής) 
της Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ  

 
 

Αποστολακούδης Στέργιος 


