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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντή/-ντριας Σχολικών Μονάδων με οργανικότητα   
              τετραθεσίου (4/θ) και άνω της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης  

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του Ν.4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 111/Α/12-06-2020) 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 23 και 24 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 102/Α/12-06-2018) 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 51 του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. 31/Α/23-02-2018) 

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/05-10-2018 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών 

με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών 

Κέντρων.» 

5. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή διατάξεων του 

Ν.4547/2018 (Α’ 102) σχετικά με θέματα Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ..» 

6. Την υπ’ αριθμ. Φ.10/90544/ΜΑ/Δ1/17-7-2020 Υπουργική Απόφαση «Ιδρύσεις, προαγωγές και 

συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-21» (ΦΕΚ2889/Β/17-07-2020) 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων 

αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α/19-05-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  

8. Τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες» (Φ.Ε.Κ. 199/Α/02-10-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

9. Την υπ’ αριθμ. 17709/20-07-2020 Απόφαση του Αναπληρωτή Δ/ντή Ανατ. Θεσσαλονίκης με θέμα 

«Λειτουργικότητα των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για το σχολικό 

έτος 2020-2021» 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 
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Την πλήρωση θέσεων Διευθυντή/-ντριας των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης με οργανικότητα τετραθεσίου (4/θ) και άνω, όπως παρακάτω: 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  Οργανικότητα 

1 
6ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Ίδρ. ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 

4/Θ 

2 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 4/Θ 

 
1 4ο ΝΗΠ. ΠΥΛΑΙΑΣ 4/Θ 

2 82ο ΝΗΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4/Θ 

 

Προθεσμίες και τρόπος υποβολής αιτήσεων 
 
           Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα 
νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποβάλλουν αίτηση και φάκελο 
υποψηφιότητας, από την Τετάρτη 26-08-2020 έως και την Παρασκευή 04-09-2020. 

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα περιέχει οπωσδήποτε και αναλυτικό πίνακα, στον οποίο θα καταγράφονται 

τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον/την υποψήφιο/-α, με την ίδια σειρά και αρίθμηση. 

 
Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του υποψηφίου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για την οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου 
προσώπου. 
 

Προϋποθέσεις επιλογής και κωλύματα επιλογής 
 

Ως διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή 
(10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε αυτήν, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη 
διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) 
έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με 
την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% 
του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης διευθυντών των πειραματικών και 
προτύπων σχολείων. 

Ειδικά, για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκπαιδευτικών μπορούν να επιλέγονται ως διευθυντές και μέλη 
ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ( Ε.Ε.Π.) με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. από την οποία τα τρία (3) τουλάχιστον έτη να έχουν διανυθεί σε αντίστοιχη με την προς κάλυψη θέση 
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης. 
 
Ειδικότερα: 

 

 Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδι-

κοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους 

συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993(Α΄ 139) και στην 

172260/Ε1/17.10.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3391). Εκπαιδευτικοί κλάδου δασκάλων με οργανική θέση σε 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. μπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, να υποβάλουν 

αίτηση υποψηφιότητας και για θέση διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών νηπιαγωγείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60. 

 Για θέσεις διευθυντών των δημοτικών σχολείων Ε.Α.Ε., μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των 

κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών 

του π.δ. 323/1993 και της 172260/Ε1/17.10.2016 κοινής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
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Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και 

τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. 

 
       Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης:  

α) Εκπαιδευτικός στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για 

πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του 

Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικός του 

οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24, που προσκομίζονται κατά τη 

διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, καθώς και 

εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 31 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 

του άρθρου 40 

β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός 

(1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υπο-

βάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης. 

 

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου α δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το 

χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το 

αρμόδιο όργανο. 

Υποβλητέα δικαιολογητικά 
 

 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντές 

Σχολικών Μονάδων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας όπου έχουν οργανική θέση και συνοδεύονται από 

φάκελο υποψηφιότητας με δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, 

όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος περιλαμβάνει: 

 

1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών  

(θα εκδοθεί αυτεπάγγελτα από την Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, μετά την κατάθεση της 

αίτησης και θα δοθεί από την Υπηρεσία μας στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Επιλογής) 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/1986), με την οποία βεβαιώνεται: 

αα) ότι ο υποψήφιος δεν κατέχει θέση στελέχους της εκπαίδευσης, δεν τελεί σε εκπαιδευτική άδεια και 

δεν επίκειται η υποχρεωτική αποχώρηση του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια     

της τριετούς θητείας 

ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών 

3. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 

Φ.361.22/41/159789/Ε3/05-10-2018 Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη 

διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών 

Κέντρων» 

 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι 
αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής ή το Ινστιτούτο Τεχνο- 
λογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα 
μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.  
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Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 
 

Οι Διευθυντές/-ντριες και Προϊστάμενοι/-ες των σχολικών μονάδων παρακαλούνται να ενημερώσουν 
για την έκδοση της παρούσας Προκήρυξης όλους/-ες  τους/τις εκπαιδευτικούς τους, που απουσιάζουν από τη 
σχολική μονάδα λόγω απόσπασης σε υπηρεσίες και φορείς ή βρίσκονται σε κάθε είδους άδεια. 
 

Θητεία 

Η επιλογή και η τοποθέτηση στην κενούμενη θέση γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Όσοι 

τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη 

λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 52 και 53 του Ν.4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 111/Α/12-06-2020). 

 

Κριτήρια επιλογής από τα αρμόδια όργανα 

 

Τα κριτήρια επιλογής προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση 

των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

102/Α/12-06-2018) 

 

Αρμόδιο όργανο επιλογής 

 

Αρμόδιο όργανο επιλογής είναι το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης- Συμβούλιο επιλογής, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.» (Φ.Ε.Κ. 102/Α/12-06-2018). 

 

Δημοσιοποίηση της Προκήρυξης 

 

Η Προκήρυξη να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και των 

σχολικών μονάδων και να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο 

Η προκήρυξη κοινοποιείται σε όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν την 

ευθύνη ενημέρωσης των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς τους και οι οποίες παρακαλούνται, σε περίπτωση 

υποβολής αιτήσεων, να ενημερώσουν τη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (mail@dipe-a.thess.sch.gr) αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και πριν την 

αποστολή των φακέλων υποψηφιότητας. 

 
   Επισυνάπτονται:  

 Αίτηση υποψηφίου και Υπεύθυνη Δήλωση 
 

                                                                                                                                     Ο Διευθυντής Π.Ε. 
                                                                                                    Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

                                                                                              
 
 

                                                                                                    Ανδρέας Μαυρίδης 
Πίνακας Αποδεκτών: 

1. Α.Σ.Ε.Π. 
2. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας 
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3. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. όλης της χώρας (με την παράκληση να διαβιβάσουν την παρούσα 
στα ΚΕ.Σ.Σ.Υ. της αρμοδιότητάς τους) 

4. Δημόσια Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της αρμοδιότητάς μας  
5. Δημόσια Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της χώρας (δια των οικείων Διευθύνσεων Π.Ε.) 


