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ΠΡΟΣ:

Εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Ηλείας
(δια των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων)
ΚΟΙΝ.
1. Ανώτατο Συμβούλιο επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ)
2. Δ.Π.Ε. όλης της Χώρας
3. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. και Δ.Ε Δυτ.
Ελλάδας

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας
Σχολικής Μονάδας: 5/θ Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιγαλείας.»
Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Δ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και

λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 29 του κεφ. Β΄του Ν.3848/2010 (Φεκ 71τ.Α΄/19-05-

2010)«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού- καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιηθήκαν και συμπληρώθηκαν
με τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/14-05-2015) του Ν.4351/2015 (Φεκ164 τ.Α΄/4-122015), του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ78τ.Α΄/30-05-2017) και του Ν. 4547/12-06-2018 (Φεκ.102/τ.Α΄/1206-2018)
3. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του Ν.4692/2020 (Φεκ.111/τ.Α/12-06-2020) «Αναβάθμιση

του Σχολείου και άλλες διατάξεις»
4. Τη με αριθμ. Φ.353.1/24/105877/Ε2/13-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

με θέμα: «Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ. Αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ

1340/τ.β΄/16-10- 2002) Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα: « Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων
και αρμοδιοτήτων των Προϊστάμενων των περιφερειακών υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων
Διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
6. Την υπ’αριθμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/05-10-2018 (ΦΕΚ 4424/τ.Β΄/05-10-2018) Υ.Α. του

ΥΠ.Π.Ε.Θ μεθέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των
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Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων».
7. Την υπ’αριθμ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα: « Εφαρμογή

διατάξεων του Ν. 4547/2018 (Α΄102) σχετικά με θέματα Διευθυντών και Υποδιευθυντών
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.».
8. Την αρ. πρωτ Φ .32.3./7493//24-07-2017(ΑΔΑ:675Λ4653ΠΣ-ΖΔΤ) απόφαση του περιφερειακού

Διευθυντή της Α/θμιας και β/θ Εκπ/σης ΔΥΤ. Ελλάδας με θέμα: «Κύρωση τελικού αξιολογικού
πίνακα των υποψήφιων Διευθυντών/ντρι.ων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, της Δ/νσης
Α/θμιας Ηλείας.»
9. Την αριθμ. πρωτ. 5776/08-09-2020(ΑΔΑ:6ΑΗ146ΜΤΛΗ-ΩΝΠ) απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας

Εκ[π/σης Ηλείας για απαλλαγή εκπ/κού, με την αρ.πρωτ.: 4978/20-08-2020 αίτησή του, από θέση
ευθύνης στο 5 /θ Δ.Σ Ν.Φιγαλείας, που στηρίχτηκε στην αρ. 6η / πράξη04-09-2020 του ΑΠΥΣΠΕ
Δυτ. Ελλάδας.
10.Το αριθμ. 5307/16-09-2020 έγγραφο προς Υποψήφιους/ες Διευθυντές/ντριες, εγγεγραμμένους/

νες στον κυρωμένο αξιολογικό πίνακα, που δεν έχουν τοποθετηθεί σε Σχολικές Μονάδες της ΔΠΕ
Ηλείας για υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης και το γεγονός της μη εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
11.Την ανάγκη πλήρωσης κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας του 5/θ Δημοτικού Σχολείου Ν.

Φιγαλείας Ν. Ηλείας.
Προκηρύσσουμε
Τη θέση του/της Διευθυντή/ντριας του 5/θ Δ.Σ. Ν. Φιγαλείας της Δ/νσης Π.Ε. Ηλείας, με
θητεία που ξεκινά με την τοποθέτηση τους και λήγει με την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη
υπηρεσίας νέων στελεχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4692/2020

Και Καλούμε
Τους/Τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, οι οποίοι/ες διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 22 του Κεφαλαίου Γ του Ν. 4547/2018 να υποβάλλουν σχετική αίτηση
συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 30/09/2020 έως και την
Παρασκευή 09/10/2020 στη Δ/νση Π.Ε. Ηλείας.
Προϋποθέσεις Επιλογής





Η κατοχή του βαθμού Α
Η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄επιπέδου
Δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Α/θμια Εκπ/ση
Οκτώ (8) τουλάχιστον έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, εκ των οποίων τα τρία (3)
τουλάχιστον έτη θα πρέπει να έχουν διανυθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση
τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.
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Στην διαδικασία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο
υπηρεσίας και άσκησης διδακτικών καθηκόντων από τον προβλεπόμενο στην παρ.6 του
άρθρου22 του ν.4547/2018 ενώ δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του δεύτερου εδαφίου της παρ.
3 του άρθρου 2 της Αριθμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3 (ΦΕΚ 4424/τ. Β/05-10-2018)
Υποβλητέα δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου ανήκει οργανικά
ο/η υποψήφιος και συνοδεύονται από:
α) Αίτηση υποψηφιότητας η οποία συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας με δικαιολογητικά
τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο
βιογραφικό σημείωμα και περιλαμβάνουν:
1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
υποψηφιότητας.
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης (Οι τίτλοι σπουδών
που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού 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)
3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (επίσημα μεταφρασμένα από την αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά τον νόμο όργανο)
4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος
6. Άλλες Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά που σχετίζονται με την επιστημονική συγκρότηση του/της
υποψηφίου/ας (συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα, σε ερευνητικά προγράμματα,
συγγραφικό έργο, συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών)
7. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην διοικητική και διδακτική εμπειρία τα
οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
8. Παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) προσόντων των υποψηφίων που δεν
μοριοδοτούνται και που κατά την κρίση τους έχουν συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη
και θα συντείνουν ουσιωδώς στη βέλτιστη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως άλλες
σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων
και εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο,
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την
εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή
ομάδες εργασίας και σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων,
ανάληψη κοινωνικής δράσης και συμμετοχή στα κοινά καθώς και επίσημες διακρίσεις.
9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται:
α) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την
ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26)
β) ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015 καθώς ότι δεν έχει
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απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.
3848/2010 και
γ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά
δικαιολογητικά.
Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του/της υποψηφίου/ας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας για την
οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.
Σε κάθε περίπτωση ο/η επιλεγείς/ουσα Διευθυντής/ντρια πρέπει να συμπληρώνει το
υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του/της Διευθυντή/ντριας στη σχολική μονάδα που έχει επιλέξει.
Κωλύματα επιλογής
 Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης
εντός ενός (01) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιότητας
για θέση στελέχους της εκπαίδευσης δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας.
 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,
που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή
αναληθείς δηλώσεις.
 Εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντα του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της
παρ.1 του άρθρου 31 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με
τις παραγράφους 9 & 10 του άρθρου 40 δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης.
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.

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης
Π.Ε. Ηλείας

Δρ. Νικόλαος Κλάδης
Συνημμένα:
1.
2.

Αίτηση Υποψηφιότητας
Υπεύθυνη δήλωση

