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Ο Γιεσθσνηής ηης Γιεύθσνζης Π. Δ. Κιλκίς
έτονηας σπόυη
Τηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Β΄ ηνπ Ν.4838/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξψζεθαλ θαη
αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4473 (ΦΔΚ 78/ η.Α΄/30-5-2017)
Τελ αξηζκ. Φ.361.22/21/90780/Δ3/31-5-2017 Υ.Α. «Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο
αηηήζεσλ, επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ
θέληξσλ»
Τελ αξηζκ. Φ.361.22/23/91322/Δ3/31-5-2017 εγθχθιην ηνπ ΥΠΠΔΘ «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά
κε ηελ επηινγή ππνςεθίσλ Γηεπζπληψλ φισλ ησλ ηχπσλ Σρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο
θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ (Δ.Κ.)»
Τελ αξηζκ. Φ.361.22/45/123511/Δ3/19-7-2017 εγθχθιην ηνπ ΥΠΠΔΘ «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά
κε ηελ επηινγή ππνςεθίσλ Γηεπζπληψλ φισλ ησλ ηχπσλ Σρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο
θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ (Δ.Κ.)»
Τελ αξηζκ. Φ.361.22/63/132702/Δ3/03-8-2017 εγθχθιην ηνπ ΥΠΠΔΘ «Οδεγίεο ζρεηηθά κε
ηελ θάιπςε θελψλ ζέζεσλ Γηεπζπληψλ Σρνιηθψλ Μνλάδσλ ΠΔ & ΓΔ θαη ΔΚ, γηα ηηο νπνίεο
ζελ ππνβιήζεθαλ ππνςεθηφηεηεο»
Τε κε αξηζκ. 18056/28-7-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ζέκα: « Τνπνζέηεζε Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο
Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»
Τν άξζξν 52 ηνπ Ν. 4692/2020 (ΦΔΚ 111 η.Α΄/12-06-2020) «Παξάηαζε ζεηείαο ζηειερψλ
ηεο εθπαίδεπζεο»
Τν άξζξν 53 ηνπ Ν. 4692/2020 (ΦΔΚ 111 η.Α΄/12-06-2020) «Παξάηαζε ηζρχνο πηλάθσλ
επηινγήο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ»
Τε κε αξ.πξση.2857/01-09-2020 απφθαζε κε ηελ νπνία έγηλε απνδεθηή απφ ηελ ππεξεζία ε
αίηεζε παξαίηεζεο θαη δηαπηζηψζεθε ε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ΠΔ70 Μσπζίδε Ισάλλε κε ΑΜ 550237
Προκηρύζζοσμε

Τελ κενούμενη θέζη Γιεσθσνηή ζηο 6/Θ Γημοηικό τολείο .. Μοσριών ηεο Γηεχζπλζεο
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο θαη θαινχκε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο κε
δεθαεηή ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζηε βαζκίδα, νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη γηα νθηψ (8)

ηνπιάρηζηνλ έηε δηδαθηηθά θαζήθνληα ζε ζρνιηθέο κνλάδεο, ηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ έηε λα έρνπλ
δηαλπζεί ζε αληίζηνηρνπο κε ηελ πξνο θάιπςε ζέζε ηχπνπο ζρνιείσλ ηεο νηθείαο βαζκίδαο, έρνπλ
βαζκφ Α΄, πηζηνπνηεκέλε γλψζε Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Τ.Π.Δ.) Α΄ επηπέδνπ
θαη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο λα ππνβάιινπλ ππνςεθηφηεηα απφ ηηο 1109-2020 κέρξη θαη ηηο 21-09-2020 θαη ψξα 15:00.
Δηδηθφηεξα:
Υπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο δηεπζπληψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπηηθνί φισλ
ησλ εηδηθνηήησλ ησλ θιάδσλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηνπο νπνίνπο
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλαθέξνληαη ζην π.δ. 323/1993 (Α 139) θαη ζηελ
172260/Δ1/17.10.2016 θνηλή απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ
Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Β 3391). Δθπαηδεπηηθνί θιάδνπ δαζθάισλ κε νξγαληθή ζέζε
ζε Δ.Δ.Δ.ΔΚ. κπνξνχλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, λα ππνβάινπλ
αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη γηα ζέζε δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη
ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ επηινγή ηνπο σο Γηεπζπληή, ζην
παξαπάλσ ζρνιείν, ζηε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, φπνπ έρνπλ νξγαληθή ζέζε θαη κε
ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο δειψλεηαη ε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο, γηα ηελ
νπνία ν ππνςήθηνο εθδειψλεη ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Οη Γηεπζχλζεηο
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη αξκφδηεο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ αηηήζεσλ, ηνλ έιεγρν ηεο
αθξίβεηαο ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ, ηε ζεψξεζε ηεο αίηεζεο θαη ηεο έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ
ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ. Αληίγξαθν θάζε αίηεζεο παξακέλεη ζηε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ππνβνιήο θαη ε πξσηφηππε αίηεζε, καδί κε ηνλ θάθειν ππνςεθηφηεηαο, δηαβηβάδνληαη
ζηε Γιεύθσνζη Πρφηοβάθμιας Δκπαίδεσζης Κιλκίς (Αγίοσ Γεφργίοσ 1, 61100 Κιλκίς, Σμήμα
Γ΄ Προζφπικού), ψζηε λα ηεζεί ππφςε ηνπ αξκνδίνπ Σπκβνπιίνπ Δπηινγήο (ΠΥΣΠΔ Κηιθίο), ην
νπνίν ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4547/2018 (ΦΔΚ102/12-062018,η.Α΄).
Οη αηηήζεηο θαη νη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο δηαηεξνχληαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο θαζ΄ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ Γηεπζπληψλ Σρνιηθψλ Μνλάδσλ (έσο ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ αλάιεςε
ππεξεζίαο ησλ λέσλ ζηειερψλ.
Παξαθαινχληαη νη δηεπζχλζεηο, φηαλ ιακβάλνπλ αηηήζεηο ππνςεθίσλ, λα καο ελεκεξψλνπλ
άκεζα. Οη αηηήζεηο ζπλνδεχνληαη απφ θάθειν ππνςεθηφηεηαο ζηνλ νπνίν εκπεξηέρνληαη φια ηα
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη:
α) Πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ.
β) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.
γ) Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ, κεηεθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο.
δ) Απνδεηθηηθά γλψζεο μέλσλ γισζζψλ.
ε)Πηζηνπνηεηηθά επηκφξθσζεο ζηηο Τερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Τ.Π.Δ.) ή
απνδεηθηηθά γλψζεο ρεηξηζκνχ Ηιεθηξνληθνχ Υπνινγηζηή (Η/Υ).
ζη) Απνδεηθηηθά ζπγγξαθηθνχ έξγνπ.
δ) Βεβαηψζεηο ή ππεξεζηαθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζην δηδαθηηθφ - επηκνξθσηηθφ έξγν
θαζψο θαη ζηελδηνηθεηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία, ηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνπλ ρξφλν έλαξμεο θαη
ιήμεο, θαηάπεξίπησζε.
ε) Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε
δηακφξθσζεηεο θξίζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ πεξί ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο γεληθήο ζπγθξφηεζήο ηνπ.
ζ) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75) κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη:
αα) φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα κε ηελ
πνηλή ηεοπξνζσξηλήο παχζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 109 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα
(λ. 3528/2007 Α΄ 26),
ββ) ε γλεζηφηεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ,
γγ) φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ σο ζηέιερνο ηεο
εθπαίδεπζεο γηα ζνβαξφ ιφγν αλαγφκελν ζε πιεκκειή άζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ.

Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο,
πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Τίηισλ
Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Κέληξν Αλαγλψξηζεο Τίηισλ
Σπνπδψλ ηεο Αιινδαπήο ή ην Ιλζηηηνχην Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Τ.Δ.). Ξελφγισζζεο
βεβαηψζεηο ή έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη πξέπεη λα έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζηεί απφ ηελ αξκφδηα
ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή άιιν αξκφδην θαηά λφκν φξγαλν.
Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ γίλνληαη δεθηά ζπκπιεξσκαηηθά
δηθαηνινγεηηθά.
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΠΙΛΟΓΗ
Δθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη δχν ζπλερφκελεο ζεηείεο πιήξσλ δηδαθηηθψλ εηψλ
πνπ πξνεγνχληαη ηεο επηινγήο ζηελ ίδηα ζέζε δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο δελ επηηξέπεηαη λα
ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ πνπ ππεξεηνχλ. Σε θάζε
πεξίπησζε ν επηιεγείο δηεπζπληήο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη ην ππνρξεσηηθφ σξάξην ηεο ζέζεο ηνπ
δηεπζπληή ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ έρεη επηιεγεί. Γελ επηηξέπεηαη λα ππνβάινπλ αίηεζε
ππνςεθηφηεηαο γηα ζέζε ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη απνρσξνχλ
ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ππνςεθηνηήησλ. Δθπαηδεπηηθφο ζηνλ νπνίνλ, κεηά ηελ
εμάληιεζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο έρεη επηβιεζεί γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα ε πνηλή ηεο
πξνζσξηλήο παχζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 109 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ.
3528/2007, Α΄ 26), δελ επηιέγεηαη σο ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο. Δθπαηδεπηηθφο ηνπ νπνίνπ ηα
πηζηνπνηεηηθά ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν.4547/2018, πνπ
πξνζθνκίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο είλαη πιαζηά ή ππνβάιιεη ζηε δηαδηθαζία απηή
αλαιεζείο δειψζεηο, θαζψο θαη εθπαηδεπηηθφο πνπ έρεη απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ ή έρεη
βαζκνινγεζεί σο αλεπαξθέο ή αθαηάιιειν ζηέιερνο, δελ επηιέγεηαη σο ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο.
Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ. Τα θσιχκαηα επηινγήο δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηφζν
θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο φζν θαη θαηά ην ρξφλν
ηνπνζέηεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν.
ΘΗΣΔΙΑ
Η επηινγή θαη ηνπνζέηεζε γίλεηαη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο θαη ιήγεη έφς ηην επιλογή,
ηοποθέηηζη και ανάληυη σπηρεζίας νέφν ζηελετών, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6
ηνπ άξζξ. 30 ηνπ Ν.4547/2018. Ο/Η ηνπνζεηνχκελνο/ε ζηε ζέζε εμαθνινπζεί λα αζθεί ηα θαζήθνληά
ηνπ θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ κέρξη ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο ησλ λέσλ ζηειερψλ. Η
θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη βάζεη ησλ πξνυπνζέζεσλ επηινγήο θαη ηεο απνηίκεζεο ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο, φπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 23 θαη 24 ηνπ λ. 4547/2018, ηεξνπκέλσλ παξάιιεια
φισλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ ηδίνπ λφκνπ πνπ αθνξνχλ ζηα φξγαλα, ζηελ
δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο Γηεπζπληψλ Σρνιηθψλ Μνλάδσλ. Η παξνχζα αλαξηάηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο, θνηλνπνηείηαη ζε φιεο ηηο
Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο, νη νπνίεο έρνπλ ηελ επζχλε ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αξκνδηφηεηάο ηνπο θαζψο θαη ζην Αλψηαην Σπκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α.Σ.Δ.Π.)
πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαη θαινχκε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο,
νη νπνίνη έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4473/2017 θαη
επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα ππνβάινπλ αίηεζε (επηζπλάπηεηαη
ππφδεηγκα) είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα
αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά, ζηε Γηεχζπλζε απφ ηελ Παραζκεσή 11-09-2020 έσο θαη ηε Γεπηέξα 2109-2020 και ώρα 15:00 .

Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4473/2017 (ΦΔΚ 78
Α/2017) επηζεκαίλεηαη φηη: «Αλ κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πξνεγνπκέλσλ εδαθίσλ
παξακέλνπλ θελέο ζέζεηο απηέο πξνθεξχζζνληαη εθ λένπ θαη κπνξνχλ γηα απηέο λα ππνβάιινπλ
ππνςεθηφηεηα εθπαηδεπηηθνί κε κηθξφηεξν ρξφλν ππεξεζίαο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 11
ηνπ λφκνπ 3848/2010».
Να λάβοσν γνώζη ενσπόγραθα, με εσθύνη ηφν Γιεσθσνηών/ηριών και Προχζηαμένφν ηφν
Γημοηικών τολείφν, φινη νη ππεξεηνχληεο εθπαηδεπηηθνί, θαζψο θαη φζνη απνπζηάδνπλ γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν.
Ο Γιεσθσνηής
Γ/νζης Α/θμιας Δκπ/ζης Κιλκίς

φηήριος Μαρκάδας
Πίλαθαο Απνδεθηψλ:
-Αλψηεξν Σπκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΣΔΠ)
(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ)
-Σρνιηθέο Μνλάδεο Γηεχζπλζεο Π.Δ. Κηιθίο
(ελππφγξαθε ελεκέξσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ)
-Γηεπζχλζεηο ηεο Φψξαο
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