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     ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για επιλογή υποψήφιων προϊςταμζνων νηπιαγωγείων και 

προϊςταμζνων δημοτικϊν ςχολείων αρμοδιότητασ τησ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ 

Πιερίασ» 

 

Ο Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Πιερίασ 

           Ζχοντασ υπόψθ:  

 

1. Σθν αρικμ. Φ.361.22/63/133921/Ε3/7-8-2017 ( ΦΕΚ 2972/30-8-2017 τ. Βϋ) Τπουργικι Απόφαςθ του 

ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα:  « Κακοριςμόσ του χρόνου και τθσ διαδικαςίασ, υποβολισ αιτιςεων και επιλογισ των 

προϊςταμζνων νθπιαγωγείων και των προϊςταμζνων δθμοτικϊν ςχολείων.                                             

2. Σθν αρικμ. Φ.361.22/71 / 144130 /E3 /1-9-2017 εγκφκλιο του   ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα «Διευκρινίςεισ ςχετικά με 

τθν επιλογι υποψθφίων προϊςταμζνων νθπιαγωγείων και προϊςταμζνων δθμοτικϊν ςχολείων». 

3. Σισ διατάξεισ του Ν.4327/2015/κεφ. Γ’ (ΦΕΚ 50/τ.Α’/14-05-2015)  «Επείγοντα μζτρα για τθν Πρωτοβάκμια , 

Δευτεροβάκμια και Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ». 

4. Σισ διατάξεισ του Ν.4473/2017/μζροσ Αϋ (ΦΕΚ 78/τ.Α’/30 -5-2017) «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του 

κυβερνθτικοφ ζργου ςε κζματα εκπαίδευςθσ».  

5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3848/2010 (Αϋ71) όπωσ τροποποιικθκε κι ιςχφει με τισ διατάξεισ του Ν.4327/2015 

(Αϋ50) και του Ν.4473/2017 ( Αϋ78)». 

6. Σισ διατάξεισ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 187, τ. Αϋ) «Δομι και Λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

7. Σισ διατάξεισ του άρκρου 109 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (κ.ν. 3528/2007, Αϋ 26) και τισ διατάξεισ του 

άρκρου 8 , παράγραφοσ 1 του ίδιου Κϊδικα. 

8. Σθ με αρ. Πρωτ.: Φ.353.1/11/14769/Ε3/23-01-2016 Τπουργικι Απόφαςθ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: 

«Σοποκζτθςθ Διευκυντριϊν-ϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

9. Σισ  διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Τ.Α ( Φ.Ε.Κ.  1340/τ.Βϋ/16-10- 

20020 «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των  Προϊςταμζνων των 

Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντριϊν-ϊν και 

Τποδιευκυντριϊν-ϊν των χολικϊν Μονάδων και .Ε.Κ. και των υλλόγων των διδαςκόντων».  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 
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Π ρ ο ς κ α λ ο φ μ ε 

τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ που ζχουν τα τυπικά προςόντα και 

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

υποβάλουν ςχετικι αίτηςη υποψθφιότθτασ που ςυνοδεφεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από  5 - 9 

- 2017 ζωσ και  8 - 9 – 2017.   

           Επιςθμαίνουμε επίςθσ τθν ανάγκθ προςεκτικισ μελζτθσ και απαρζγκλιτθσ τιρθςθσ των ρυκμίςεων 

των Ν. 4327/2015 και ν. 4473/2017, ζτςι ϊςτε να αποφευχκοφν τυχόν προβλιματα ςτθ διαδικαςία 

επιλογισ.  

Προχποθζςεισ επιλογήσ 

 

Ωσ προϊςτάμενοι δικζςιων και τρικζςιων δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων, επιλζγονται     

εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιςτον διδακτικι υπθρεςία που υπθρετοφν κατά το χρόνο επιλογισ ςε 

οργανικι κζςθ, τθν οποία αφορά θ επιλογι. Αν οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ δεν πλθροφν τθν 

προχπόκεςθ τθσ οκταετοφσ διδακτικισ υπθρεςίασ, υποψιφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με 

μικρότερο χρόνο υπθρεςίασ. 

        Δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ, ο οποίοσ 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 (κ.ν. 3528/2007, Αϋ 26) ι για τον οποίον ςυντρζχουν τα κωλφματα 

διοριςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 8 του ίδιου Κϊδικα. Επίςθσ, δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ 

εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτικόσ, του οποίου τα πιςτοποιθτικά των αντικειμενικϊν κριτθρίων που 

προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ είναι πλαςτά ι αναλθκι με ςκοπό τθν παραπλάνθςθ τθσ 

υπθρεςίασ, κακϊσ και εκπαιδευτικόσ που ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περ. βϋ 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 26 του ν. 3848/2010. 

              Όπου ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ προβλζπεται εκπαιδευτικι υπθρεςία, υπολογίηεται θ προχπθρεςία 

τόςο ςτθ δθμόςια όςο και ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ, κακϊσ και θ προχπθρεςία των υποψθφίων ωσ 

προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων με αναγωγι ςτο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο 

διδαςκαλίασ. 

           Όπου ςτισ διατάξεισ προβλζπεται διδακτικι υπθρεςία , λογίηεται: α) θ άςκθςθ διδακτικοφ ζργου ςε 

μονάδεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, β) οι άδειεσ κφθςθσ, λοχείασ, ανατροφισ 

τζκνου, γ) θ διδακτικι υπθρεςία ςε ςχολεία δεφτερθσ ευκαιρίασ (.Δ.Ε.), ςε δθμόςια Ι.Ε.Κ. και ςε ςχολζσ 

Επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (ΕΚ) , δ) θ διδακτικι υπθρεςία ςε Α.Ε.Ι., εφόςον ζχει αςκθκεί αυτόνομο 

διδακτικό ζργο ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν για χρονικό διάςτθμα κατ’ ελάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, ε) 

θ υπθρεςία υπό τθν ιδιότθτα του χολικοφ υμβοφλου, του υπευκφνου Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ι 

Αγωγισ Τγείασ ι Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ςτθ Δ/νςθ Εκ/ςθσ, του Τπευκφνου Κζντρου υμβουλευτικισ και 

Προςανατολιςμοφ (ΚΕ.Τ.Π.), Γραφείου χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (ΓΡΑ..Ε.Π.), Γραφείου 

υμβουλευτικισ (ΓΡΑ.Τ.) , Εργαςτθριακοφ Κζντρου φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κζντρου Πλθροφορικισ 

και Νζων Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.), υμβουλευτικοφ τακμοφ νζων (..Ν.), Κζντρου περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ (Κ.Π.Ε.) και του Τπευκφνου χολικϊν Βιβλιοκθκϊν, οι οποίεσ λειτοφργθςαν ςτο πλαίςιο του 

Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ « Εκπαίδευςθ και Αρχικι Επαγγελματικι Κατάρτιςθ» (ΕΠΕΑΚ). 

           Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ      

υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Σα κωλφματα επιλογισ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 17 του 

ν.4327/2015 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4473/2017 (Α 78) 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. 
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    υμβοφλια επιλογήσ υποψηφίων προϊςταμζνων νηπιαγωγείων και προϊςταμζνων δημοτικϊν ςχολείων 

         Οι προϊςτάμενοι νηπιαγωγείων και προϊςτάμενοι δημοτικϊν ςχολείων επιλζγονται από τα οικεία 

περιφερειακά υπθρεςιακά ςυμβοφλια πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ( Π.Τ..Π.Ε.), ςτα οποία ςυμμετζχουν 

επιπλζον α) ζνασ ςχολικόσ ςφμβουλοσ και β) ζνασ εκπαιδευτικόσ με δεκαπενταετι τουλάχιςτον εκπαιδευτικι 

υπθρεςία. Σα ανωτζρω επιπλζον μζλθ ορίηονται με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ με απόφαςθ του Τπουργοφ 

Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων φςτερα από γνϊμθ του οικείου Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. 

        Με απόφαςθ του οικείου Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, ορίηεται ωσ Πρόεδροσ, εκπαιδευτικόσ 

με τουλάχιςτον εικοςαετι (20ετι) εκπαιδευτικι υπθρεςία που διακζτει διοικθτικι εμπειρία ςε κζςθ 

Διευκυντι Εκπαίδευςθσ και ωσ αναπλθρωτισ του εκπαιδευτικόσ που υπθρετεί ςε οργανικι κζςθ ςτθν 

Περιφζρεια του οικείου Π.Τ..Π.Ε. με τουλάχιςτον δεκαπενταετι (15ετι) εκπαιδευτικι υπθρεςία. 

        Μζλοσ ςυμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψιφιοσ για οποιαδιποτε από τισ προσ πλιρωςθ κζςεισ δεν 

ςυμμετζχει ςτισ ςυνεδριάςεισ του ςε καμία φάςθ τθσ διαδικαςίασ κρίςθσ και επιλογισ. τθν περίπτωςθ των 

αιρετϊν μελϊν, αν και το τακτικό και το αναπλθρωματικό μζλοσ ζχουν κϊλυμα ςυμμετοχισ, κατά τα ανωτζρω, 

αναπλθρϊνονται από τουσ επόμενουσ του ίδιου ςυνδυαςμοφ ςτθ ςειρά εκλογισ. 

         τθν περίπτωςθ που ο πρόεδροσ ζχει κϊλυμα ςυμμετοχισ προεδρεφει ο αναπλθρωτισ του. τθν 

περίπτωςθ που και ο πρόεδροσ και ο αναπλθρωτισ του ζχουν κϊλυμα ςυμμετοχισ , τότε προεδρεφει ο 

χολικόσ φμβουλοσ. 

          υμπλθρωματικά αναφζρεται ότι για τα κωλφματα ςυμμετοχισ ςε ςυλλογικά όργανα ιςχφουν οι 

διατάξεισ του ν. 2690/1999 (Αϋ45). 

Κριτήρια επιλογήσ 

 

          Κριτιρια επιλογισ των προϊςταμζνων νθπιαγωγείων και προϊςταμζνων δθμοτικϊν ςχολείων είναι ιδίωσ θ 

προςωπικότθτα και θ γενικι ςυγκρότθςθ του υποψθφίου, θ ικανότθτα του υποψθφίου να αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίεσ, να επιλφει προβλιματα (διδακτικά, διοικθτικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δθμιουργεί 

κατάλλθλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνζει τουσ εκπαιδευτικοφσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων 

τουσ. Βαςικό κριτιριο είναι θ γνϊςθ του αντικειμζνου του προσ άςκθςθ ζργου, θ οποία ςυνάγεται από: α) τθν 

επιςτθμονικι – παιδαγωγικι ςυγκρότθςθ του υποψθφίου και κυρίωσ το επίπεδο των ςπουδϊν και γενικότερα 

τισ ςπουδζσ του, τθν φπαρξθ ςπουδϊν ι επιμορφϊςεων ςτθν οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθν 

πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν και Σ.Π.Ε., υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και εφαρμογι 

καινοτομιϊν, ςυμμετοχι ςε ςυμβοφλια, επιτροπζσ ι ομάδεσ εργαςίασ, κοινωνικι και ςυνδικαλιςτικι δράςθ, 

ςυμμετοχι ςε όργανα διοίκθςθσ επιςτθμονικϊν και εκπαιδευτικϊν οργανϊςεων ι ςε όργανα λαϊκισ 

ςυμμετοχισ και επίςθμεσ διακρίςεισ και β) τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ και τθ διοικθτικι εμπειρία, όπωσ 

προκφπτει από τθ ςυνολικι εκπαιδευτικι υπθρεςία του υποψθφίου αλλά και τθν προχπθρεςία ςε άςκθςθ 

διοικθτικοφ ζργου. 

Τποβλθτζα δικαιολογθτικά 

            Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τοποκζτθςθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 17 του ν. 4327/2015 

υποβάλλονται όπωσ προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 22 του ίδιου νόμου και 

ςυνοδεφονται από: 

1. Βιογραφικό ςθμείωμα 

2. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και μετεκπαίδευςθσ 

3. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν 

4. Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε. 

5. Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ 
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6. Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ, ςτθν κακοδθγθτικι και 

διοικθτικι εμπειρία κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε υπθρεςιακά ςυμβοφλια, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο 

ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ. 

7. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι α) 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) 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 και γ) δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 26 του ν.3848/2010. 

          Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, πρζπει 

να είναι αναγνωριςμζνοι από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το Ινςτιτοφτο Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε.), 

ι το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Προςόντων (.Α.Ε.Π.). Συχόν ξενόγλωςςεσ 

βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου 

Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

          Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνεται δεκτι οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν 

αίτθςθ, οφτε ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 10 παρ.4 του νόμου 2690/1999 ( 

Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ ). 

Επιλογή 

          Οι προϊςτάμενοι δικζςιων και τρικζςιων νθπιαγωγείων και δθμοτικϊν ςχολείων επιλζγονται από τα 

οικεία ΠΤΠΕ-ΠΤΔΕ τθσ παρ. 13 του άρκρου 21 του ν. 4327/2015 τα οποία προκειμζνου να διατυπϊςουν τθν 

πρόταςι τουσ λαμβάνουν υπόψθ τουσ τα κριτιρια του άρκρου 20 του ίδιου νόμου. 

Σοποθζτηςη 

         Η τοποκζτθςθ προϊςταμζνων δικζςιων και τρικζςιων νθπιαγωγείων και δθμοτικϊν ςχολείων γίνεται με 

απόφαςθ του οικείου διευκυντι εκπαίδευςθσ, φςτερα από αιτιολογθμζνθ πρόταςθ του οικείου ΠΤΠΕ-ΠΤΔΕ 

τθσ παρ. 13 του άρκρου 21 του ν. 4327/2015. 

Θητεία 

       Η επιλογι και τοποκζτθςθ των προϊςταμζνων δικζςιων και τρικζςιων νθπιαγωγείων και δθμοτικϊν 

ςχολείων γίνεται για τριετι κθτεία, θ οποία ξεκινά με τθν τοποκζτθςι τουσ και λιγει τθν 31θ Ιουλίου του 

τρίτου ζτουσ που ακολουκεί τθν επιλογι τουσ. Η επιλογι και τοποκζτθςθ ςτισ κενοφμενεσ κζςεισ γίνεται για το 

υπόλοιπο τθσ κθτείασ αυτισ. Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

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

μονάδων.  

            ΤΝ.-4-:  

1. Τπόδειγμα αίτηςησ                                                                                                            Ο Διευθυντήσ Π.Ε. Πιερίασ    

2. Πίνακασ ςχολικϊν μονάδων                                                                       
3. Τπεφθυνη Δήλωςη του Ν. 1599/1986   

4.   Τπόδειγμα Βιογραφικοφ ημειϊματοσ                                                         υριανίδησ Δημήτριοσ 
        

 

                                                    Κο              Κοινοποίηςη:                                                                                                                                                      

1. Περιφερειακι Διεφκυνςθ                                      
Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίασ  

2. χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε. Πιερίασ 
3. χολικοφσ υμβοφλουσ ΠΕ Πιερίασ 
4. φλλογο Εκπαιδευτικϊν  ΠΕ Πιερίασ 
5. Εςωτερικι Διανομι  
6. Ιςτοςελίδα 
7. Φ. Αρχείου    

ΑΔΑ: Ψ56Τ4653ΠΣ-Λ5Ν
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