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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ρ.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΙΕΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΕϋΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νςθ : 28θσ Οκτωβρίου 40 
Τ.Κ. – Ρόλθ : 60132 – Κατερίνθ 
Ιςτοςελίδα : http:// dipe.pie.sch.gr 
Email  : mail@dipe.pie.sch.gr  
Ρλθροφορίεσ : Ραπακαναςίου Μαριάνκθ                                                             
Τθλζφωνο  :2351 351 247 
 FAX   :2351 351 175 

           ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για επιλογι προϊςταμζνων ςε κενζσ-κενοφμενεσ κζςεισ 

2/κ, 3/κ   Νθπιαγωγείων και 2/κ, 3/κ Δθμοτικϊν χολείων αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  Πιερίασ» 

 

Ο Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ 

           Ζχοντασ υπόψθ:  

 

1. Τθν αρικμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 ( ΦΕΚ 4412/03 -10-2018 τ. Βϋ) Υπουργικι Απόφαςθ του 

ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. με κζμα: « Κακοριςμόσ των προκεςμιϊν και τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων κακϊσ και 

κάκε άλλου κζματοσ ςχετικοφ με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των υποδιευκυντϊν 

ςχολικϊν μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων, κακϊσ και των υπευκφνων τομζων Εργαςτθριακϊν 

Κζντρων. 

2. Τισ διατάξεισ των άρκρων 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 και 35 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ. Α') 

« Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και 

άλλεσ διατάξεισ».  

3. Τθ με αρ. Ρρωτ.: Φ.361.22 / 27 / 108543 / E3/29-06-2018 Απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα: «Ραράταςθ κθτείασ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ». 

4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α ( Φ.Ε.Κ. 

1340/τ.Βϋ/16-10-2002 «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των 

Ρροϊςταμζνων των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντριϊν/ων και Υποδιευκυντριϊν/ων των Σχολικϊν Μονάδων και 

Σ.Ε.Κ. και των Συλλόγων των διδαςκόντων». 

5.   Τθν ανάγκθ κάλυψθσ των κενϊν – κενοφμενων κζςεων Ρροϊςταμζνων 2/κεςιων, 3/κεςιων  

Νθπιαγωγείων και   2/κεςιων, 3/κεςιων  Δθμοτικϊν Σχολείων. 

 

          Π ρ ο ς κ α λ ο φ μ ε 

 

τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ριερίασ που ζχουν τα νόμιμα προςόντα και 

επικυμοφν να αςκιςουν κακικοντα προϊςταμζνου  νθπιαγωγείου ι προϊςταμζνου δθμοτικοφ ςχολείου , να 

υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ υποψθφιότθτασ που ςυνοδεφεται από τα αναγκαία δικαιολογθτικά, από  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 
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Παραςκευι 12 - 10 - 2018 ζωσ και  Δευτζρα 22- 10– 2018 ςτθ Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Ριερίασ, όπου ζχουν οργανικι κζςθ.   

Διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων 
1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι τουσ ωσ 
προϊςτάμενοι νθπιαγωγείων και προϊςτάμενοι δθμοτικϊν ςχολείων ςτθ Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, όπου ζχουν οργανικι κζςθ. 

 
2. Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, 
ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, ο οποίοσ 
περιλαμβάνει: 
α) Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. 
β) Βιογραφικό ςθμείωμα. 
γ) Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ. 
δ) Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν. 
ε) Πιςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Σεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε.) ι 
αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι (Η/Τ). 
ςτ) Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου. 
η) Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό - επιμορφωτικό ζργο κακϊσ 
και ςτθ διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και 
λιξθσ, κατά περίπτωςθ. 
θ) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλει ςτθ 
διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του υμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςισ 
του, κακϊσ και περί τθσ ςυνδρομισ των λοιπϊν κριτθρίων τθσ παρ. 2 του άρκρου 23 του ν. 
4547/2018. 
κ) Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α' 75) με τθν οποία βεβαιϊνεται: 
αα) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι 
τθσ προςωρινισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 
3528/2007 Α' 26), 
ββ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν, 
γγ) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ 
για ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ των υπθρεςιακϊν του κακθκόντων. 
Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, 
πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων 
Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.)/ Διαπανεπιςτθμιακό Κζντρο Αναγνϊριςθσ Τίτλων 
Σπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ι το Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε.). 
Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί 
από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 
Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά 
δικαιολογθτικά. 

 
3. Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ των προϊςταμζνων νθπιαγωγείων και των προϊςταμζνων δθμοτικϊν 
ςχολείων μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για τισ κζςεισ των ςχολικϊν μονάδων ςτισ οποίεσ 
υπθρετοφν με οργανικι κζςθ. 
Δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ 
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ 
εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων. 
Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο 
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κατά τον χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά τον 
χρόνο τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο. 
Οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ είναι αρμόδιεσ για τθ ςυγκζντρωςθ των αιτιςεων, τον ζλεγχο τθσ 
ακρίβειασ των δθλουμζνων ςτοιχείων, τθ κεϊρθςθ τθσ αίτθςθσ και τθσ ζκδοςθσ πιςτοποιθτικοφ 
υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. Οι αιτιςεισ και οι φάκελοι υποψθφιότθτασ διατθροφνται ςτισ 
Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ κθτείασ των προϊςταμζνων νθπιαγωγείων και 
των προϊςταμζνων δθμοτικϊν ςχολείων. 

Σοποκζτθςθ 
Οι προϊςτάμενοι των νθπιαγωγείων και οι προϊςτάμενοι των δθμοτικϊν ςχολείων, ορίηονται και 
τοποκετοφνται με απόφαςθ του οικείου Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, που εκδίδεται φςτερα από 
πρόςκλθςι του για τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ και πρόταςθ του οικείου Ρεριφερειακοφ 
Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  (Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε.),  το οποίο ςυγκροτείται 
ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 26 του ν. 4547/2018, και θ απόφαςθ δθμοςιεφεται ςτο 
Ρρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
Το ςυμβοφλιο προκειμζνου να διατυπϊςει τθν πρόταςι του λαμβάνει υπόψθ του τα κριτιρια τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 23 του ανωτζρω νόμου. 

Θθτεία 
Η επιλογι και τοποκζτθςθ των προϊςταμζνων νθπιαγωγείων και των προϊςταμζνων δθμοτικϊν 
ςχολείων γίνεται, ςφμφωνα με υπουργικι εγκφκλιο πρόςκλθςθσ, για τριετι κθτεία, θ οποία ξεκινά με τθν 

τοποκζτθςι τουσ και λιγει τθν 31θ Ιουλίου του τρίτου ζτουσ που ακολουκεί τθν επιλογι τουσ. Οι 
τοποκετοφμενοι ςε κενζσ ι κενοφμενεσ κζςεισ εξακολουκοφν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ και 
μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ μζχρι τθν ανάλθψθ τθσ υπθρεςίασ των νζων. Η παροφςα επιλογι 
και τοποκζτθςθ ςτισ κενζσ και κενοφμενεσ κζςεισ γίνεται για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ αυτισ 
(ζωσ 31-07-2020) για τουσ ζχοντεσ οργανικι κζςθ ςτθ ςχολικι μονάδα ι ζωσ 21-06-2019 για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν με απόςπαςθ ςτθ ςχολικι μονάδα και τουσ αναπλθρωτζσ.  

 

     Παρακαλοφμε, να λάβουν ενυπόγραφα γνϊςθ  του παρόντοσ όλοι οι εκπαιδευτικοί των ςχολικϊν 

μονάδων. ε κάκε περίπτωςθ οι εκπαιδευτικοί των ςχολικϊν μονάδων που δεν ενδιαφζρονται για τθν 

επιλογι τθσ κζςθσ τθσ/του Προϊςταμζνθσ/νου πρζπει να υποβάλουν αρνθτικζσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ. 

              
 
                           ΤΝ.-4-:  

1. Τπόδειγμα αίτθςθσ                                                                                                  Ο Διευκυντισ Π.Ε. Πιερίασ    

2. Πίνακασ ςχολικϊν μονάδων                                                                       
3. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986   

4. Τπόδειγμα Βιογραφικοφ θμειϊματοσ                                                         υριανίδθσ Δθμιτριοσ 
        

 

             

Κο              Κοινοποίθςθ:   

1. ΑΣΕΡ                                                                                                                                   

2. Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ                                      
Ρ.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίασ  

3. Σχολικζσ Μονάδεσ Ρ.Ε. Ριερίασ 
4. Ιςτοςελίδα 
5. Φ. Αρχείου    
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