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Προς:
Τους κ. Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων
Κορινθίας
(με την υποχρέωση να ενημερώσουν ενυπόγραφα
όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους)
Κοιν.:
1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Πελ/σου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή
Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου»
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35 και 36 του Ν. 4547/2018
(ΦΕΚ 102, Α΄) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
2. Την αριθμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/05‐10‐2018 (ΦΕΚ 4424, Β΄) Υπουργική Απόφαση, με θέμα:
«Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών
Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων»
3. Την με αρ. πρωτ. 9676/25‐09‐2018 του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
με θέμα «Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Πελοποννήσου»
4. Τη με αρ. πρωτ. 6944/24‐07‐2017 του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με θέμα «Κύρωση πίνακα Διευθυντών σχολικών
μονάδων Π.Ε. Κορινθίας».
5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν υποψήφιοι Ειδικής Αγωγής στον ανωτέρω αξιολογικό πίνακα και
η θέση Διευθυντή/ντριας στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου παραμένει κενή.
6. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του/της Διευθυντή/ντριας στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Κορίνθου.

Καλεί
Α) Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων, 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 ΚΕ.Σ.Υ.
Β) Τα μέλη του Ε.Ε.Π

Οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4547/2018 που είναι:


Η κατοχή του βαθμού Α’



Η πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου, η οποία αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση
ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, για την
απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου τεκμαίρεται για τους
εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86



Η δεκαετής (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τους
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και για τα μέλη Ε.Ε.Π., δεκαετής εκπαιδευτική
υπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ ή Κ.Ε.Σ.Υ.



Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα τουλάχιστον οκτώ έτη σε
σχολικές μονάδες (κατά τον ορισμό του εδ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4547/2018
δηλαδή άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, καθώς και στις Δ.Υ.Ε.Π. που
λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους ή στις υπηρεσίες της περίπτωσης ζ΄ ‐
άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή Κ.Ε.Σ.Υ.: η εκπαιδευτική ή η διδακτική υπηρεσία ή η άσκηση διδακτικών
καθηκόντων, αντίστοιχα, σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., καθώς και σε
Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.), σε προγράμματα παράλληλης στήριξης και σε προγράμματα
διδασκαλίας μαθητών στο σπίτι. ή σε Κ.Ε.Α. ή Κ.Π.Ε.)



Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες (κατά τον
ορισμό του εδ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4547/2018) τρία (3) τουλάχιστον διδακτικά
έτη θα πρέπει έχουν διανυθεί σε αντίστοιχο με την προς κάλυψη θέση τύπου σχολείων
έχοντας συμπληρώσει το 50% τουλάχιστον του υποχρεωτικού ωραρίου τους.

Να υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους στη θέση του/της
Διευθυντή/ντριας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου
Α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Με την αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου
έχουν οργανική θέση, θα δηλώνεται η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας για το
σχολείο της οποίας, (Ειδικό Δημοτικό Σχολείο), ο/η υποψήφιος‐α εκδηλώνει ενδιαφέρον για
συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.
Η τοποθέτηση γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας η οποία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή του/της
και θα λήξει στις 31‐07‐2020.
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε
υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος περιλαμβάνει:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
Βιογραφικό σημείωμα.
Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή
αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
vi. Αποδεικτικά συγγραφικού έργου.

vii. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό ‐ επιμορφωτικό έργο καθώς
και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και
λήξης, κατά περίπτωση.
viii. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη
διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής
συγκρότησής του.
ix. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία βεβαιώνεται: αα) ότι ο εκπαιδευτικός
δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής
παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄
26), ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών, γγ)
ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης
για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: 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 Τεχνολογικής 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.
Σε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το
υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα.
Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός
ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.
Τα κωλύματα επιλογής 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.
Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης α) εκπαιδευτικός στον οποίο, μετά την εξάντληση της
πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν.3528/2007 Υπαλληλικού Κώδικα β) εκπαιδευτικός,
του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία
επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, γ) εκπαιδευτικός που
έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β’, της παρ. 1, του άρθρου 31 ή έχει
βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του
άρθρου 40, του Ν.4547/2018.
Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός
ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται
να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης.

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται έως τη

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά
δικαιολογητικά.
Η επιλογή και τοποθέτηση στην κενούμενη θέση Διευθυντή/ντριας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4547/2018 και της αριθμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/05‐10‐2018
(ΦΕΚ 4424, Β΄) Υπουργικής Απόφασης. Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη και την πιστή τήρησή
τους εκ μέρους των υποψηφίων.
Ο Διευθυντής Π.Ε. Κορινθίας

Αλέξανδρος Αντωνίου

