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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή/-τριας στο
4/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας»

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/
τ. Α’).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α. Φ. 361.22/41/159789/Ε3/05-10-2018, με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων
σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
και Εργαστηριακών Κέντρων.
3. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α. 102535/Δ3/26-06-2019 (ΦΕΚ 2702/τ. Β΄/02-07-2019).
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.32.3/7489/24-07-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαιδεύσης Δυτ. Ελλάδας, με θέμα: «Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα
υποψηφίων Διευθυντών/τριών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας».
5. Το υπ’ αριθμ. 9368/19-08-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας με θέμα: «Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή/-τριας στο 4/θ
Ειδικό Δ.Σ. Κάτω Αχαΐας της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας, για το υπόλοιπο θητείας», προς τους
υποψήφιους/-ες Διευθυντές/-τριες, οι οποίοι δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε
σχολική μονάδα και παραμένουν στον κυρωμένο, με την υπ’ αριθμ. Φ.32.3/7489/24-072017 Απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, πίνακα και πληρούν
τα προσόντα για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες της Ειδικής Αγωγής.
6. Το γεγονός πως δεν κατατέθηκε δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση στο 4/θ Ειδικό Δ.Σ.
Κάτω Αχαΐας από τους/τις υποψήφιους/ες Διευθυντές/-τριες που παραμένουν στον
ανωτέρω τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα.
7. Την υπ’ αριθμ. 9904/1-9-2020 πρόσκληση της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας με θέμα:
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή/-τριας
στο 4/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας» προς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης που πληρούν τα προσόντα για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες της Ειδικής
Αγωγής και μέλη ΕΕΠ.
8. Το γεγονός πως δεν κατατέθηκε αίτηση υποψηφιότητας για την παραπάνω πρόσκληση που
να πληροί τις προϋποθέσεις τοποθέτησης διευθυντή/-τριας σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε..
9. Την υπ’ αριθμ. 4/18-9-2020 πράξη του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας σύμφωνα με το αρθρ. 26 του ν.
4547/2018.
10. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του/της Διευθυντή/-τριας στο 4/θ Ειδικό Δ.Σ. Κάτω
Αχαΐας.
11. Την παρ. 5 του άρθρ. 29 του ν. 4547/2018.
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12. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ. Α’/12-6-2020)
13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112, 8/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
ανταποδοτικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη θέση Διευθυντή/-τριας του 4/θ Ειδικού Δ.Σ. Κάτω Αχαΐας και καλεί:
Α) Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων, εφόσον
πληρούν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (σύμφωνα με την παρ. 2
του αρθρ. 48 του ν. 4415/2016 (Α’ 159)).
Β) Τα μέλη Ε.Ε.Π.
που έχουν τα νόμιμα και τυπικά προσόντα (άρθρο 22 του Ν.4547/2018) και επιθυμούν να
συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την
επιλογή τους στη θέση του/της Διευθυντή/τριας του 4/θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κάτω
Αχαΐας από 25-09-2020 έως 5-10-2020 και ώρα 14:00 στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, όπου έχουν οργανική θέση.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά
συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρο 22 του ν. 4547/2018)
Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, πλην των προϊσταμένων
διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, είναι η κατοχή του βαθμού
Α΄, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η
γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης
χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
Διευθυντές σχολικών μονάδων επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή
τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ
(8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες. Από τα ανωτέρω οκτώ (8)
έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί
σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, έχοντας
συμπληρώσει σε αυτά το 50% τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την
επιφύλαξη της περίπτωσης στ΄. Για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκπαιδευτικών, μπορεί να
επιλέγονται ως διευθυντές και μέλη Ε.Ε.Π. με δέκα (10) τουλάχιστον έτη εκπαιδευτικής
υπηρεσίας σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ., από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν
διανυθεί σε αντίστοιχη με την προς κάλυψη θέση Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της οικείας βαθμίδας
εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.5, στην εν λόγω διαδικασία της επαναπροκήρυξης, μπορούν
να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας και άσκησης
διδακτικών καθηκόντων από τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 6 του άρθρου 22, ενώ
δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου
3 του άρθρου 27, το οποίο αναφέρει «Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο
συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στην ίδια
θέση διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση
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υποψηφιότητας για τη θέση του διευθυντή του σχολείου ή Ε.Κ. όπου υπηρετούν, αλλά
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επιλογή σε θέση διευθυντή οποιουδήποτε άλλου
σχολείου ή Ε.Κ..»
Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων ΕΑΕ μπορούν να είναι μόνιμοι
εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών του π.δ. 323/1993 και της
172260/Ε1/17.10.2016 κοινής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, εφόσον έχουν τα προσόντα
διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τριών
(3) τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π..
Διαδικασία υποβολής
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας στη Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου έχουν οργανική θέση. Με την αίτηση υποψηφιότητας,
ο/η υποψήφιος-α εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για τη
θέση Διευθυντή/-τριας για το Ειδικό Δ.Σ. Κάτω Αχαΐας της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας.
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων,
ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο
οποίος περιλαμβάνει:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
Βιογραφικό σημείωμα.
Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
Αποδεικτικά συγγραφικού έργου.
Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό –
επιμορφωτικό έργο, καθώς και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα
οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
Κάθε δικαιολογητικό που κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας μπορεί να
συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της
προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του/της.
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) με την οποία βεβαιώνεται: α) ότι
ο/η 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), β) η γνησιότητα
των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών, γ) ότι ο/η
εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του/της ως στέλεχος της
εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των
υπηρεσιακών του/της καθηκόντων.

Επισήμανση: Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό
Αναγνώρισης
Τίτλων
Ακαδημαϊκών
και
Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διεπιστημονικό 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.
Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει
το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα που έχει επιλεγεί.
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Δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν 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.
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να
συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης
υποψηφιότητας, όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.
Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης α) εκπαιδευτικός στον οποίο, μετά την
εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί, για πειθαρχικό παράπτωμα, η ποινή
της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρ. 109 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 3528/2007 Α’ 26), β) 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 καθήκοντα του σύμφωνα με την
περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή
ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 40 του ν.
4547/2018.
Οι Διευθύνσεις 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 Εκπαίδευσης υποβολής και η πρωτότυπη αίτηση, μαζί με τον φάκελο
υποψηφιότητας, διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, ώστε
να τεθεί υπόψη του αρμόδιου Συμβουλίου Επιλογής το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄). Οι αιτήσεις και οι φάκελοι
υποψηφιότητας θα διατηρούνται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας καθ’
όλη τη διάρκεια της θητείας του Διευθυντή/-τριας (έως την τοποθέτηση και την ανάληψη
υπηρεσίας των νέων στελεχών).
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αχαΐας, 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.
Η τοποθέτηση στη θέση του/της Διευθυντή/-τριας στο 4/θ Ειδικό Δ.Σ. Κάτω Αχαΐας θα
γίνει για το υπόλοιπο της παρατεινόμενης θητείας, από την τοποθέτησή του/της και έως
την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών, σύμφωνα με το άρθρο 52
του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ. Α’/12-6-2020).
Η επιλογή και τοποθέτηση στην προκηρυσσόμενη θέση Διευθυντή/-τριας θα
πραγματοποιηθεί συμφώνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4547/2018 και της Υ.Α.
Φ.361.22/41/159789/Ε3/05-10-2018 (ΦΕΚ 4424, τ. Β’).
Ο Διευθυντής της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας

Σταυρογιαννόπουλος Αναστάσιος
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Συνημμένα:
1.
2.
3.
4.

Αίτηση.
Υπεύθυνη Δήλωση.
Ν. 4547/2018 (102/τ. Α’/12-06-2018).
Υ.Α. Φ.361.22/41/159789/Ε3/05-10-2018 (ΦΕΚ 4424, τ. Β’).
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