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ΑΔΑ: ΨΣ8Ψ46ΜΤΛΗ-ΩΗΧ

25-09-2020

Αριθμ. Πρωτ.: 5710

ΠΡΟ:

Εκπαιδευτικοφσ Δθμοτικϊν χολείων Π.Ε.
Μεςςθνίασ
(δια των Διευκυντϊν των χολικϊν Μονάδων)
ΚΟΙΝ.
1. Ανϊτατο υμβοφλιο επιλογισ Προςωπικοφ
(ΑΕΠ)
2. Δ.Π.Ε. όλθσ τθσ Χϊρασ
3. Περιφερειακι Δ/νςθ Π. & Δ. Εκπ/ςθσ
Πελοποννιςου

Θζμα: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για
Διευκυντϊν/ντριων χολικϊν Μονάδων Δ.Π.Ε. Μεςςθνίασ»

πλιρωςθ

κενοφμενων

κζςεων

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΕΗΝΙΑ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 11 του κεφ. Δ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Αϋ/30-09-1985) «Δομι και

λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Σισ διατάξεισ των άρκρων 10 ζωσ και 29 του κεφ. Βϋτου Ν.3848/2010 (Φεκ 71τ.Αϋ/19-05-

2010)«Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ- κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και
αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιθκικαν και ςυμπλθρϊκθκαν
με τισ διατάξεισ του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/14-05-2015) του Ν.4351/2015 (Φεκ164 τ.Αϋ/4-122015), του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ78τ.Αϋ/30-05-2017) και του Ν. 4547/12-06-2018 (Φεκ.102/τ.Αϋ/1206-2018)
3. Σισ διατάξεισ των άρκρων 52 και 53 του Ν.4692/2020 (Φεκ.111/τ.Α/12-06-2020) «Αναβάκμιςθ

του χολείου και άλλεσ διατάξεισ»
4. Σθ με αρικμ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΣΛΗ-0ΓΡ) απόφαςθ του

Τ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα: «Σοποκζτθςθ προςωρινϊν Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ»
5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ υπ. Αρικμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ

1340/τ.βϋ/16-10- 2002) Τ.Α του ΤΠ.Π.Ε.Θ με κζμα: « Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων
και αρμοδιοτιτων των Προϊςτάμενων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Α/κμιασ και Β/κμιασ
Εκπ/ςθσ των Διευκυντϊν και Τποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των υλλόγων
Διδαςκόντων» όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει.
6. Σθν υπ’αρικμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/05-10-2018 (ΦΕΚ 4424/τ.Βϋ/05-10-2018) Τ.Α. του

ΤΠ.Π.Ε.Θ μεκζμα: «Ρφκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των
Διευκυντϊν χολικϊν Μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων».
7. Σθν υπ’αρικμ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ με κζμα: « Εφαρμογι
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διατάξεων του Ν. 4547/2018 (Αϋ102) ςχετικά με κζματα Διευκυντϊν και Τποδιευκυντϊν
χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ε.Κ.».
8. Σθν αρικμ. 6941/24-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΒΒ14653Π-Ο4) Απόφαςθ Περιφερειακοφ Διευκυντι Π. &

Δ. Εκπαίδευςθσ Πελοποννιςου με κζμα «Κφρωςθ πίνακα Διευκυντϊν χολικϊν Μονάδων τθσ
Διεφκυνςθσ Π.Ε. Μεςςθνίασ».
9. Σθν αρικμ. 6994/28-7-2017 (ΑΔΑ: 61Χ44653Π-ΧΤΒ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Π.

& Δ. Εκπαίδευςθσ Πελοποννιςου με κζμα «Σοποκζτθςθ Διευκυντϊν χολικϊν Μονάδων Π.Ε.
Μεςςθνίασ».
10. Σθν παραίτθςθ από τθν υπθρεςία τθσ Διευκφντριασ του Δ.. Κάμπου, τθσ Διευκφντριασ του

2ου Δ.. Πφλου και του Διευκυντι του Δ.. Λογγάσ.
11. Σο γεγονόσ ότι κανείσ/καμία από τουσ/τισ επιλαχόντεσ/ουςεσ του αξιολογικοφ πίνακα

υποψιφιων Διευκυντϊν/ντριϊν ςχολικϊν μονάδων δεν ζχει ςυμπεριλάβει ςτθ διλωςθ
προτίμθςθσ ςχολικϊν μονάδων τα ςυγκεκριμζνα Δθμοτικά χολεία και οι κζςεισ παρζμειναν
κενζσ.
12. Σο

αρίκμ. 5307/16-09-2020 ζγγραφό προσ
Τποψιφιουσ/εσ Διευκυντζσ/ντριεσ
εγγεγραμμζνουσ/εσ ςτον κυρωμζνο αξιολογικό πίνακα, που δεν ζχουν τοποκετθκεί ςε χολικζσ
Μονάδεσ τθσ ΔΠΕ Μεςςθνίασ για υποβολι ςυμπλθρωματικισ διλωςθσ και το γεγονόσ τθσ μθ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.
Προκθρφςςουμε
Σθ κζςθ του/τθσ Διευκυντι/ντριασ των παρακάτω Δθμοτικϊν χολείων τθσ Δ/νςθσ Π.Ε.
Μεςςθνίασ με κθτεία που ξεκινά με τθν τοποκζτθςθ τουσ και λιγει με τθν επιλογι,
τοποκζτθςθ και ανάλθψθ υπθρεςίασ νζων ςτελεχϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 52
του Ν.4692/2020
Α/Α
1.
2.
3.

ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Δ.. Κάμπου
2ο Δ.. Πφλου
Δ.. Λογγάσ

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣΗΣΑ
6/Θ
6/Θ
4/Θ

Και Καλοφμε
Σουσ/Σισ μόνιμουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων που υπθρετοφν ςτθν πρωτοβάκμια
εκπαίδευςθ, οι οποίοι/εσ διακζτουν τα τυπικά προςόντα που προβλζπονται από τισ ςχετικζσ
διατάξεισ του άρκρου 22 του Κεφαλαίου Γ του Ν. 4547/2018 να υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ
ςυνοδευόμενθ με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά από τθν Παραςκευι 25/09/2020 ζωσ και τθν
Δευτζρα 05/10/2020 (ϊρα 15:00 μ.μ.) ςτθ Δ/νςθ Π.Ε. Μεςςθνίασ .
Προχποκζςεισ Επιλογισ
 Η κατοχι του βακμοφ Α
 Η πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Σεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε.) Αϋεπιπζδου
 Δεκαετι τουλάχιςτον εκπαιδευτική υπηρεςία ςτθν Α/κμια Εκπ/ςθ
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 Οκτϊ (8) τουλάχιςτον ζτθ άςκθςθσ διδακτικϊν κακθκόντων, εκ των οποίων τα τρία (3)
τουλάχιςτον ζτθ κα πρζπει να ζχουν διανυκεί ςε αντίςτοιχουσ με τθν προσ κάλυψθ κζςθ
τφπουσ ςχολείων τθσ οικείασ βακμίδασ
Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων.
τθν διαδικαςία μποροφν να υποβάλουν υποψθφιότθτα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο
υπθρεςίασ και άςκθςθσ διδακτικϊν κακθκόντων από τον προβλεπόμενο ςτθν παρ.6 του
άρκρου22 του ν.4547/2018 ενϊ δεν εφαρμόηεται ο περιοριςμόσ του δεφτερου εδαφίου τθσ
παρ. 3 του άρκρου 2 τθσ Αρικμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3 (ΦΕΚ 4424/τ. Β/05-10-2018)
Τποβλθτζα δικαιολογθτικά
Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ υποβάλλονται ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ όπου ανικει οργανικά
ο/θ υποψιφιοσ και ςυνοδεφονται από:
α) Αίτθςθ υποψθφιότθτασ θ οποία ςυνοδεφεται από φάκελο υποψθφιότθτασ με δικαιολογθτικά
τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο
βιογραφικό ςθμείωμα και περιλαμβάνουν:
1. Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ
υποψθφιότθτασ.
2. Βιογραφικό ςθμείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ (Οι τίτλοι ςπουδϊν
που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ του εξωτερικοφ πρζπει να είναι
αναγνωριςμζνοι από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και
Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.)/Διαπανεπιςτθμιακό Κζντρο Αναγνϊριςθσ Σίτλων πουδϊν τθσ
Αλλοδαπισ ι το Ινςτιτοφτο Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε)
4. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν (επίςθμα μεταφραςμζνα από τθν αρμόδια υπθρεςία του
Τπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά τον νόμο όργανο)
5. Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε.
6. Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ
7. Άλλεσ Βεβαιϊςεισ, πιςτοποιθτικά που ςχετίηονται με τθν επιςτθμονικι ςυγκρότθςθ του/τθσ
υποψθφίου/ασ (ςυμμετοχι ςε επιμορφωτικά προγράμματα, ςε ερευνθτικά προγράμματα,
ςυγγραφικό ζργο, ςυμμετοχι ςε ομάδα ςφνταξθσ Αναλυτικοφ Προγράμματοσ πουδϊν)
8. Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία τα
οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ.
9. Παραςτατικά (αντίγραφα, βεβαιϊςεισ) προςόντων των υποψθφίων που δεν
μοριοδοτοφνται και που κατά τθν κρίςθ τουσ ζχουν ςυμβάλει ςτθν επαγγελματικι
ανάπτυξθ και κα ςυντείνουν ουςιωδϊσ ςτθ βζλτιςτθ εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ, όπωσ
άλλεσ ςπουδζσ, επιμόρφωςθ και μετεκπαίδευςθ, οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν ςυνεδρίων,
ςεμιναρίων και εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων πρωτοβουλίεσ ςε ςχζςθ με το εκπαιδευτικό
ζργο, υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και εφαρμογι καινοτομιϊν ςχετικι με τθν
εκπαίδευςθ διοικθτικι ι κακοδθγθτικι εμπειρία, ςυμμετοχι ςε ςυμβοφλια, επιτροπζσ ι
ομάδεσ εργαςίασ και ςε όργανα διοίκθςθσ επιςτθμονικϊν και εκπαιδευτικϊν οργανϊςεων,
ανάλθψθ κοινωνικισ δράςθσ και ςυμμετοχι ςτα κοινά κακϊσ και επίςθμεσ διακρίςεισ.
10. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται:
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α) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν
ποινι τθσ προςωρινισ ι τθσ οριςτικισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του
Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007 Αϋ 26)
β) ότι δεν ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ίδιου κϊδικα,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 17 του ν. 4327/2015 κακϊσ ότι δεν ζχει
απαλλαγεί από τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 26 του ν.
3848/2010 και
γ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν.
Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά
δικαιολογθτικά.
Η αίτθςθ υποβάλλεται με ευκφνθ του/τθσ υποψθφίου/ασ ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ για τθν
οποία εκδθλϊνει ενδιαφζρον είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε μζςω εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου.
ε κάκε περίπτωςθ ο/θ επιλεγείσ/ουςα Διευκυντισ/ντρια πρζπει να ςυμπλθρϊνει το
υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ του/τθσ Διευκυντι/ντριασ ςτθ ςχολικι μονάδα που ζχει επιλζξει.
Κωλφματα επιλογισ
 Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ
εντόσ ενόσ (01) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των
υποψθφιότθτασ για κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ δεν δφνανται να υποβάλλουν αίτθςθ
υποψθφιότθτασ.
 Εκπαιδευτικόσ ςτον οποίον, μετά τθν εξάντλθςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ ζχει επιβλθκεί για
πεικαρχικό παράπτωμα θ ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο
109 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν.3528/2007, Αϋ26), δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ.
 Εκπαιδευτικόσ του οποίου τα πιςτοποιθτικά των τυπικϊν προςόντων, ςφμφωνα με το άρκρο 24,
που προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ είναι πλαςτά ι υποβάλλει ςτθ διαδικαςία αυτι
αναλθκείσ δθλϊςεισ.
 Εκπαιδευτικόσ που ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντα του ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋ τθσ
παρ.1 του άρκρου 31 ι ζχει βακμολογθκεί ωσ ανεπαρκζσ ι ακατάλλθλο ςτζλεχοσ, ςφμφωνα με
τισ παραγράφουσ 9 & 10 του άρκρου 40 δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ.
Σα κωλφματα επιλογισ δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο
όργανο.
Η Διευκφντρια Εκπαίδευςθσ
Δ. Π.Ε. Μεςςθνίασ

Θεοφανεία Α. ιοφτθ

υνθμμζνα:
1. Αίτθςθ Τποψθφιότθτασ
2. Τπεφκυνθ διλωςθ

