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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή στο
Δημοτικό Σχολείο Άσπρου»
Ο Δ/ντής της Δ/νσης Π.Ε. Πέλλας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985, τ. Α΄) «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 23, 24, 25, 27, 29 και 30 του Ν.4547/2018 (102 Α΄).
3. Τα άρθρα 52 και 53 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/12-6-2020, τ. Α΄) «Αναβάθμιση του Σχολείου και
άλλες διατάξεις».
4. Τη με αρ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 Υ.Α. (4424/05-10-2018, τ. Β΄) με θέμα: «Ρύθμιση
θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και
Εργαστηριακών Κέντρων».
5. Τη με αρ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/16-10-2002, τ. Β΄) Υ.Α. «Καθορισμός των
ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τη με αρ. πρωτ. 17845/25-07-2017 (ΑΔΑ: 71ΕΤ4653ΠΣ-ΖΙΘ) απόφαση του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα
υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας».
7. Το με αρ. πρωτ. 10130/17-09-2020 έγγραφό μας με θέμα: «Πρόσκληση για την υποβολή νέας
δήλωσης προτίμησης για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων».
8. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να παραμένει κενή η θέση του Διευθυντή του 5/θ Δημοτικού Σχολείου
Άσπρου, διότι κανείς από τους υποψήφιους διευθυντές/ντριες που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο
πίνακα δεν υπέβαλε νέα δήλωση προτίμησης.
Προκηρύσσουμε
την πλήρωση της κενής θέσης του διευθυντή του 5/Θ Δημοτικού Σχολείου Άσπρου και καλούμε τους
ενδιαφερόμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη
βαθμίδα, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές
μονάδες, τα τρία (3) τουλάχιστον έτη να έχουν διανυθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση
τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, έχουν βαθμό Α΄, πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία
επιλογής να υποβάλλουν υποψηφιότητα από τις 22-09-2020 μέχρι και τις 1-10-2020 και ώρα 15:00.
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Ειδικότερα:
Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων
των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους
συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993 (Α 139) και στην
172260/Ε1/17.10.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β 3391). Εκπαιδευτικοί κλάδου δασκάλων με οργανική θέση σε
Ε.Ε.Ε.ΕΚ. μπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, να υποβάλουν
αίτηση υποψηφιότητας και για θέση διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντές,
στο παραπάνω σχολείο, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου έχουν οργανική
θέση και με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Πέλλας, για την οποία ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.
Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για τη συγκέντρωση των αιτήσεων,
τον έλεγχο της ακρίβειας των δηλουμένων στοιχείων, τη θεώρηση της αίτησης και της έκδοσης
πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών. Αντίγραφο κάθε αίτησης παραμένει στη Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβολής και η πρωτότυπη αίτηση, μαζί με τον φάκελο υποψηφιότητας,
διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας (Εγνατίας 91, 58200 Έδεσσα,
3ος όροφος, Τμήμα Γ΄ Προσωπικού), ώστε να τεθεί υπόψη του αρμοδίου Συμβουλίου Επιλογής
(ΠΥΣΠΕ Πέλλας), το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν.
4547/2018 (ΦΕΚ 102/12-06-2018, τ. Α΄).
Οι αιτήσεις και οι φάκελοι υποψηφιότητας διατηρούνται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθ΄
όλη τη διάρκεια της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων (έως την τοποθέτηση και την
ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών).
Παρακαλούνται οι διευθύνσεις, όταν λαμβάνουν αιτήσεις υποψηφίων, να μας ενημερώνουν
άμεσα.
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει:
α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
β) Βιογραφικό σημείωμα.
γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
ε)Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή
αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
στ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου.
ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό - επιμορφωτικό έργο καθώς και στην
διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά
περίπτωση.
η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση
της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία βεβαιώνεται:
αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της
προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007
Α΄ 26),
ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,
γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης
για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων. Όλοι οι τίτλοι
σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι
αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της
Αλλοδαπής ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα
που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
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Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά
δικαιολογητικά.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών
που προηγούνται της επιλογής στην ίδια θέση διευθυντή σχολικής μονάδας δεν επιτρέπεται να
υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του διευθυντή του σχολείου που υπηρετούν.
Σε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς διευθυντής πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο
της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα που έχει επιλεγεί.
Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της
εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω
συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
υποψηφιοτήτων.
Εκπαιδευτικός στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει
επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), δεν επιλέγεται ως
στέλεχος της εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το
άρθρο 24 του Ν.4547/2018, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή
υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος,
δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης.
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να
συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο
και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.
ΘΗΤΕΙΑ
Η επιλογή και τοποθέτηση γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας και λήγει έως την επιλογή,
τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 6
του άρθρ. 30 του Ν.4547/2018.
Ο/Η τοποθετούμενος/η στη θέση εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και μετά τη λήξη της
θητείας του μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών.
Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει βάσει των προϋποθέσεων επιλογής και της αποτίμησης των
κριτηρίων επιλογής, όπως ορίζονται στα άρθρα 23 και 24 του ν. 4547/2018, τηρουμένων παράλληλα
όλων των διατάξεων των σχετικών άρθρων του ιδίου νόμου που αφορούν στα όργανα, στην διαδικασία
επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας,
κοινοποιείται σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, οι οποίες έχουν την ευθύνη ενημέρωσης
των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς τους καθώς και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.
Ο Διευθυντής Π.Ε. Πέλλας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
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Συνημμένα :
1. Αίτηση υποψηφίου
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986
3. Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ. Α΄)
4. Φ.361.22/41/1159789/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4424 τ.Β/5-10-2018΄) Υ.Α
Κοινοποίηση:
1.ΑΣΕΠ
2.Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας
3.Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας Δ.Π.Ε. Πέλλας
4.Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας
Ανάρτηση: Ιστοσελίδα της ΔΠΕ Πέλλας

