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Θεσσαλονίκη: 29.8.2016 
Αριθ. Πρωτ.: 10342 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  
  

  
  

  

   
 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων  Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων  της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης» 

 

Ο   Διευθυντής ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄30-09-1985) ¨Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ 1/03-01-2003. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-05-2010 τ. Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές 
διατάξεις». 
4. Την αριθμ.ΣΤ5/56/2000 (ΦΕΚ 1409Β /17-11-2000), Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής, με εντολή Υπουργού, στους Διευθυντές των Δ/νσεων και Προϊσταμένους των Γραφείων 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Κράτους». 
5. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28 του Κεφαλαίου Γ΄ του  Ν. 4327/2015 
(ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14.05.2015): «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».  
6. Την αριθ. Πρωτ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα: «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την επιλογή υποψήφιων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».  
7. Το με αριθμ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 έγγραφο του ΥΠΟΠΑΙΘ.  
8. Την με αριθ. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-05-2015 (ΑΔΑ:60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21) διευκρινιστική εγκύκλιο 
του ΥΠΟΠΑΙΘ που αφορά την επιλογή των Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων  
9. Την με αριθ. Πρωτ. Φ.361.22/39/87835/Ε3/3.6.2015 Εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ 
10. Την αριθμ. Φ.361.22/34/95803/Ε3/10-06-2016 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
11. Την ανάγκη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών/ντριών σε σχολεία της αρμοδιότητας  της Διεύθυνσης 
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 
Πληροφορίες: Χαράλαμπος Ακριτίδης  

Τηλέφωνο: 2310  -   643044 
Φαξ: 2310  -   643046 
Ιστοσελίδα: http://dipe-v-thess.thess.sch.gr 
E-mail: mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
----- 

 

  

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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Προκηρύσσει 
 

Την πλήρωση θέσεων Διευθυντριών/ντών στα παρακάτω σχολεία της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής 
Θεσσαλονίκης: 

 

 12ο  Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων 
 21ο  Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου 
 Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μ. Μοναστηρίου 
 5ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου 
 3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου Θεσσαλονίκης 

  

 

Καλεί 
Τους/τις ενδιαφερόμενους/νες εκπαιδευτικούς, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος μέχρι και τις 02 Σεπτεμβρίου 2016.  

 
Υποβλητέα δικαιολογητικά 

 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο υποψήφιος και όσον 
αφορά τους ανήκοντες οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης στα γραφεία της υπηρεσίας 
μας (ΠΥΣΠΕ Γραφ. 4, όροφος 1ος, Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη) και θα πρέπει να συνοδεύονται από: 
 
1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο περιλαμβάνεται και η επιστημονική, παιδαγωγική, διοικητική, 
επαγγελματική, συγγραφική και κοινωνική δραστηριότητα, καθώς και τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία της επικαλούμενης δραστηριότητας. 
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 
3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. 
4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε 1. 
5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων  που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος. 
6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην 
καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία 
πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.  
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) 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) και β) 
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 (Η υποβλητέα  υπεύθυνη δήλωση 
επισυνάπτεται). 
8. Αίτηση-Δήλωση προτίμησης και σειρά προτίμησης σχολικών μονάδων στις οποίες θέτει 
υποψηφιότητα ο ενδιαφερόμενος (Η υποβλητέα αίτηση επισυνάπτεται).  
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα καταγράφονται όλα τα δικαιολογητικά που 
κατατίθενται. 
 
Σας επισημαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι τρεις σχολικές 
μονάδες, οι οποίες μπορεί να είναι: (α) η σχολική μονάδα που κατέχουν οργανική  θέση ή μία από τις 
σχολικές μονάδες που υπηρέτησαν την τελευταία πενταετία ως στελέχη ή ως εκπαιδευτικοί για 
τουλάχιστον οκτώ διδακτικές ώρες την εβδομάδα. (β) μία σχολική μονάδα εντός του ΠΥΣΠΕ όπου 
υπηρετούν/σαν την τελευταία πενταετία και (γ) μία σχολική μονάδα η οποία δεν υπόκειται σε κανέναν 
περιορισμό.  
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Σας εφιστούμε την προσοχή στα κατωτέρω: 
 
 
(α) Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4327/2015 ( 50 Α΄) που ορίζεται ότι 

«Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι: αα) για θέσεις Διευθυντών των 
δημοτικών σχολείων Ε.Α.Ε. μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν 
σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών του π.δ. 323/1993, εφόσον έχουν τα προσόντα 
διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή έχουν 
διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.).» και των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4186/2013 ( 193 Α΄) που 
ορίζεται ότι «Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή Διευθυντή και για την τοποθέτηση 
εκπαιδευτικών – ΕΕΠ σε σχολεία Κωφών – Τυφλών, είναι η πιστοποίηση της Ελληνικής Νοηματικής 
Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) και της γραφής Braille και εάν η ανωτέρω προϋπόθεση δεν πληρούται, τοποθετούνται 
για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών εκπαιδευτικοί με λιγότερα προσόντα.», προκύπτει ότι για 
την τοποθέτηση διευθυντών σε σχολικές μονάδες Κωφών και Τυφλών ΕΑΕ ισχύουν τα 
προαναφερόμενα. 

 
(β) Οι υποψήφιοι/ες σε περίπτωση που η Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά δεν 

ταυτίζεται με τη Διεύθυνση/σεις στην αρμοδιότητα της/των οποίας/ων υπάγονται οι σχολικές μονάδες 
που θέτουν υποψηφιότητα, υποβάλλουν την αίτησή τους τόσο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της 
οργανικής τους θέσης όσο και στις λοιπές εμπλεκόμενες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ο φάκελος 
υποψηφιότητας με τα συνοδευτικά στην αίτηση δικαιολογητικά υποβάλλεται μόνο στη Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης της οργανικής θέσης η οποία είναι αρμόδια για τη μοριοδότηση του/της υποψηφίου/ας. 
Επισημαίνουμε ότι Διεύθυνση Εκπαίδευσης οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε 
ΚΕΔΔΥ θεωρείται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης που έχει έδρα το ΚΕΔΔΥ. 

 
(γ) Οι υποψήφιοι αποστέλλουν στις σχολικές μονάδες για τις οποίες έχουν εκδηλώσει 

ενδιαφέρον τοποθέτησης όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 
4327/2015, τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη ο σύλλογος διδασκόντων κατά τη διαδικασία της μυστικής 
ψηφοφορίας.  

 
 (δ) Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται σε απλά αντίγραφα (ν. 4250/2014), προκειμένου δε 
για τίτλους σπουδών εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από τον αρμόδιο φορέα. Τυχόν 
ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί, από την αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.  

 

             (ε) Το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών εκδίδεται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.          

   

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτά: 

 

α) συμπληρωματικά δικαιολογητικά και 

β) οποιαδήποτε μεταβολή στις δηλώσεις προτίμησης θέσεων. 
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Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

 29/8/2016 έως 02/9/2016  Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. 

 

05/09/2016 Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων – Εκλογή εφορευτικής επιτροπής στο σύλλογο 
διδασκόντων - Προετοιμασία εκλογικής διαδικασίας. Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι 
πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής – Ανακοίνωση πινάκων των 
αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα. Επισημαίνεται ότι στους πίνακες 
των αντικειμενικών μορίων θα συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά 
προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης 
υποβολής ένστασης και για τους δύο πίνακες.  Δίπλα από το όνομα του υποψηφίου θα αναγράφονται 
τα σχολεία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση. 

 

06/09/2016 και ώρα  13:00 Κατάθεση ενστάσεων στην οικεία διεύθυνση τόσο για τους πίνακες 
υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και για 
τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων – Προαιρετική κατάθεση του βιογραφικού και 
αυτοπαρουσίαση των υποψηφίων στο σύλλογο  διδασκόντων που θα αποτιμήσουν την υποψηφιότητά 
τους – κοινοποίηση στις οικείες σχολικές μονάδες των πινάκων εκλογέων. 

 

07/09/2016 Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων τόσο των πινάκων 
υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και των 
πινάκων των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα. Δίπλα από το 
όνομα του υποψηφίου θα αναγράφονται τα σχολεία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση. 

 

08/09/2016 Συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής 
ψηφοφορίας – Σύνταξη πρακτικού εφορευτικής επιτροπής – Αποστολή των αποτελεσμάτων της 
μυστικής ψηφοφορίας στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών με ηλεκτρονικό τρόπο. Αποστολή πρακτικού 
εφορευτικής επιτροπής στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών.  

 

12/09/2016 Σύνταξη πρακτικού Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών που θα περιλαμβάνει την πρόταση για 
αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς και τον 
υπολογισμό των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία με βάση τον 
αριθμό ψήφων που έλαβαν – Διαβίβαση του εν λόγω πρακτικού στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε.. 

 

13/09/2016 Καταχώρηση βαθμολογίας - Ολοκλήρωση και ανάρτηση πινάκων της τελικής βαθμολογίας 
των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. 

 

14/09/2016 Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα. 

 

Από 15/09/2016 Εκδίκαση ενστάσεων - Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων από το 
Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ – Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντή  Σχολικής μονάδας  Π.Ε. από τον οικείο 
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

ΑΔΑ: 6ΟΣΚ4653ΠΣ-91Ν



 
 

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s . t h e s s . s c h . g r  
 

 

 

 

 

  Με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων: 

α) να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων και 

β) να ενημερωθούν άμεσα οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στη σχολική μονάδα και 

απουσιάζουν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο για οποιαδήποτε αιτία (άδειες κάθε είδους, απόσπαση 

κλπ) 

                        

 
          

                                                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                          
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

Χρήστος Γεωργίου 

 

 
ΣΥΝ: 1. Αίτηση- Δήλωση υποψηφίου,  
        2. Υπεύθυνη Δήλωση του 1599/86 
        3. Η  Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 Εγκύκλιος  του                         
             ΥΠΟΠΑΙΘ  
        4. Η Φ.361.22/34/95803/Ε3/10-6-2016 καθώς και 
        5. Ο  Νόμος  4327/2015 
         
  
  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ 
1. Σχολικές Μονάδες ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης 
2. Διευθύνσεις ΠΕ όλης της χώρας 
3. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
4. ΚΕΔΔΥ 
5. Σχολικούς Συμβούλους  
6. Γραφεία Συντονιστών του Εξωτερικού 
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