
 
        
 

 
                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
           ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
                                       ------ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
 ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

       ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
------ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ 

 
Σαχυδρομική 
Διεφθυνςη : 

28
ησ

 Οκτωβρίου 40 
60132 Κατερίνη 

Πληροφορίεσ :           Καραχάλιου Μαρία 
Σηλζφωνο : 2351351226 

e-mail : mail@dipe.pie.sch.gr 
            URL: 
 
 

       http://dipe.pie.sch.gr 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          
                      
          Κατερίνη, 1-7-2021 
          Αρ. Πρωτ. : 4094 
 
 

 

 

 

 

 

        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

ΘΕΜΑ:  «Προκήρυξη για πλήρωςη κενοφμενησ θζςησ Διευθυντή/ντριασ ςχολικήσ μονάδασ 

τησ  Δ/νςησ Π.Ε. Πιερίασ»  

 

Η Διευθφντρια Π.Ε. Νομοφ Πιερίασ 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
 

1. Σισ διατάξεισ του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/12-06-2018) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν 
υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ»,  

2. Σισ διατάξεισ των άρκρων 52 και 53 του Ν.4692/2020 (Φεκ.111/τ.Α/12-06-2020) 
«Αναβάκμιςθ του χολείου και άλλεσ διατάξεισ»,  

3. Σθν υπ’αρικμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/05-10-2018 (ΦΕΚ 4424/τ.Β/05-10-2018) Τ.Α. του 
ΤΠ.Π.Ε.Θ με κζμα: «Ρφκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ 
των Διευκυντϊν χολικϊν Μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων».  

4. Σθν υπ’αρικμ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ με κζμα: 
«Εφαρμογι διατάξεων του Ν. 4547/2018 (Α’102) ςχετικά με κζματα Διευκυντϊν και 
Τποδιευκυντϊν χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και 
Ε.Κ.»,  

5. Σθν υπ’αρικμ. Φ.361.22/63/132702/Ε3/03-08-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ με κζμα: 
«Οδθγίεσ ςχετικά με τθν κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν ςχολικϊν Μονάδων 
Πρωτοβάκμιασ-Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ε.Κ. για τισ οποίεσ δεν υποβλικθκαν 
υποψθφιότθτεσ»,  

6. Σθν υπ’αρικμ.πρωτ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 Σ.Α (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΛΘ-0ΓΡ) με κζμα: 
«Σοποκζτθςθ προςωρινϊν Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ»,  

7. Σισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ αρικμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 
1340/τ.βϋ/16-10-2002) Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ. «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και 
αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων 
και ΕΚ και των υλλόγων διδαςκόντων» όπωσ τροποποιικθκαν, ςυμπλθρϊκθκαν και 
ιςχφουν, 
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8. Σο υπ’ αρικμ. αρκρο 53 του Ν. 4692/12-06-2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α’/2020), με κζμα: «Παράταςθ 
ιςχφοσ πινάκων επιλογισ διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων», 

9. Σθν αυτοδίκαιθ απόλυςθ του Διευκυντι του 3ου Δ.. Αιγινίου, 
10. Σο γεγονόσ ότι κανείσ/καμία από τουσ/τισ επιλαχόντεσ/οφςεσ του αξιολογικοφ πίνακα 

υποψιφιων Διευκυντϊν/ντριϊν ςχολικϊν μονάδων δεν ζχει ςυμπεριλάβει ςτθ διλωςθ 
προτίμθςθσ ςχολικϊν μονάδων κάποια από τισ κάτωκι ςχολικζσ μονάδεσ.  

11. Σο γεγονόσ ότι κανείσ/καμιά από τουσ/τισ υποψθφίουσ/ιεσ που δεν τοποκετικθκε κατά τθ 
ςειρά κατάταξισ του/τθσ ςτον πίνακα δεν ςυμπεριζλαβε κάποια από τισ κάτωκι ςχολικζσ 
μονάδεσ ςτθ νζα διλωςθ προτίμθςθσ,  

12. Σθν ανάγκθ πλιρωςθσ τθσ κζςθσ του/τθσ Διευκυντι/ντριασ τθσ εν λόγω ςχολικισ μονάδασ, 

13.  Σθν εφρυκμθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων αρμοδιότθτάσ μασ,  

 
 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 
 
τθν πλιρωςθ τθσ κενοφμενθσ κζςθσ Διευθυντή/ντριασ του 3ου Δημοτικοφ χολείου Αιγινίου με 

κθτεία ζωσ τθν επιλογι, τοποκζτθςθ και ανάλθψθ υπθρεςίασ νζων ςτελεχϊν και καλοφμε τουσ/τισ 

μόνιμουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων που υπθρετοφν ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ 

και πλθροφν τισ προχποκζςεισ επιλογισ όπωσ προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 

22 του Κεφαλαίου Γ του Ν. 4547/2018 να υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. Οι αιτήςεισ υποψηφιότητασ θα υποβληθοφν με ςυςτημζνη επιςτολή 

ςτη Διεφθυνςη Π.Ε. του Νομοφ Πιερίασ ή μζςω email ςτο mail@dipe.pie.sch.gr από την 

Παραςκευή 2 Ιουλίου 2021 ζωσ και τη Δευτζρα 12 Ιουλίου 2021. 

 
Προχπόκεςθ για τθν επιλογι ςε κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ, πλθν των προϊςταμζνων 
δικζςιων και τρικζςιων δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων, είναι θ κατοχι του βακμοφ Αϋ, 
κακϊσ και θ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Σεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε.) Αϋ 
επιπζδου, θ οποία τεκμαίρεται για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΠΕ86. Η γνϊςθ Σ.Π.Ε. Αϋ 
επιπζδου αποδεικνφεται με τθ ςχετικι πιςτοποίθςθ ι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 6 του 
άρκρου 26 τ ου Π.Δ. 50/2001 (Αϋ 39) για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ 
Τπολογιςτι (Η/Τ). 
 
Ωσ διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. επιλζγονται εκπαιδευτικοί τθσ οικείασ βακμίδασ με 
δεκαετι(10) τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςε αυτιν, οι οποίοι ζχουν αςκιςει για οκτϊ (8) 
τουλάχιςτον ζτθ διδακτικά κακικοντα ςτθν πρωτοβάκμια ι/και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 
ςυνολικά. Από τα ανωτζρω οκτϊ (8) ζτθ άςκθςθσ διδακτικϊν κακθκόντων, τα τρία (3) τουλάχιςτον 
κα πρζπει να ζχουν αςκθκεί ςε αντίςτοιχουσ με τθν προσ κάλυψθ κζςθ τφπουσ ςχολείων τθσ οικείασ 
βακμίδασ, ςυμπλθρϊνοντασ ςε αυτά τουλάχιςτον το 50% του υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ περίπτωςθσ διευκυντϊν των πειραματικϊν και προτφπων ςχολείων. 
 
Ειδικότερα: 
α) Τποψιφιοι για τισ κζςεισ διευκυντϊν δθμοτικϊν ςχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων 
των ειδικοτιτων των κλάδων που υπθρετοφν ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, ςτουσ οποίουσ 
ςυμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφζρονται ςτο Π.Δ. 323/1993 και ςτθν υπϋαρικμ. 
172260/Ε1/17-10-2016 Κ.Τ.Α. (Βϋ3391) και ςτθν 172260/Ε1/17.10.2016 κοινι απόφαςθ του 
Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικϊν (Βϋ 
3391). Εκπαιδευτικοί κλάδου δαςκάλων με οργανικι κζςθ ςε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. μποροφν, εφόςον πλθροφν 
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τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ παραγράφου, να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ και για κζςθ 
διευκυντι ςχολικισ μονάδασ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 
β) Τποψιφιοι για τισ κζςεισ διευκυντϊν νθπιαγωγείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου 
ΠΕ 60.  
 
Όπου ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ προβλζπεται εκπαιδευτικι υπθρεςία, υπολογίηεται: 
α) θ υπθρεςία ςτθ δθμόςια και τθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ, 
β) θ προχπθρεςία με τθν ιδιότθτα του προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομιςκίου, θ οποία 
υπολογίηεται με αναγωγι ςτο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο με ανάλογθ εφαρμογι τθσ 
περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 11 του ν. 4354/2015 (Αϋ 176), και 
γ) θ προχπθρεςία που αναγνωρίηεται ωσ εκπαιδευτικι ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 23 του ν. 
3699/2008. 
 
Όπου ςτισ διατάξεισ προβλζπεται διδακτικι υπθρεςία, υπολογίηεται: 
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). 
 

Υποβλητέα δικαιολογητικά 

1. Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν 
2. Βιογραφικό ςθμείωμα 
3. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και μετεκπαίδευςθσ 
4. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν 
5. Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε.) ι 
αποδεικτικά γνϊςθσ 
χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι (Η/Τ). 
6.Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου. 
7.Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό - επιμορφωτικό ζργο κακϊσ και 
ςτθν διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, 
κατά περίπτωςθ. 
8.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. 
9. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται: 
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 Αϋ26), 
β) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν και 
γ) 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. 
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 Ιςοτιμιϊν (.Α.Ε.Ι.). 
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Συχόν ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα (ςυμπεριλαμβανομζνων των αποδεικτικϊν γνϊςθσ 
ξζνων γλωςςϊν) 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 δε γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά 
δικαιολογθτικά. 
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. ε κάκε 
περίπτωςθ ο/θ επιλεγείσ/ςαςα διευκυντισ/ντρια πρζπει να ςυμπλθρϊνει το υποχρεωτικό ωράριο 
τθσ κζςθσ του/τθσ διευκυντι/ντριασ ςτθν ςυγκεκριμζνθ ςχολικι μονάδα. 
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 (Αϋ 78) και 
τισ διατάξεισ του άρκρου 22 (παρ. 9 και 10) του ν. 4547/2018 (Α'102) 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 επιλογι και τοποκζτθςθ ςτισ κενοφμενεσ κζςεισ Διευκυντϊν/ντριϊν κα πραγματοποιθκεί 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Γϋ του Ν. 4547/2018 και τθσ αρικμ. 
Φ.361.22/41/159789/Ε3/05-10-2018 (ΦΕΚ 4424, Βϋ) Τπουργικισ Απόφαςθσ. 
  
Παρακαλοφμε για τθν προςεκτικι μελζτθ και τθν πιςτι τιρθςι τουσ εκ μζρουσ των υποψθφίων. 
 

 
 

Συνημμένα: 
1. Αίτθςθ υποψθφιότθτασ 
2. Τπεφκυνθ Διλωςθ 
3. Ν.4547/12-06-2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-6-2018)  

4. Τπ.ΑριΘμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3 απόφαςθ του ΤΠ.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ. 4424/τ.Β’/5-10-2018) 
 
 

 
Η Διευθφντρια Π.Ε. Πιερίασ 

 
 
 
                                                                                                       Φλϊρα ορϊτου 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

1. ΔΗΜΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΜΑ 
2. ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΣΗ ΧΩΡΑ (ΔΙΑ ΣΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΕΩΝ Π.Ε.) 
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
4. ΑΝΩΣΑΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (Α..Ε.Π.) 
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