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Λευκάδα, 2/11/2015
Αρ. Πρωτ.: 2237

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΣ: Τους μόνιμους οργανικά ανήκοντες

εκπαιδευτικούς των 2/θ & 3/θ
σχολικών μονάδων

KOIN: Περ/κή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας
Ιονίων Νήσων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψήφιων προϊσταμένων
νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.4327 (ΦΕΚ 50/14-05-2015 τ. Α΄) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια,
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
2. Την υπαριθμ’ Φ.361.22/152/159720/Ε3/9-10-2015 (ΦΕΚ 2296/23-10-2015 τ. Β’ )
Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
3. Το υπαριθμ’ Φ.361.22/169/171671/Ε3/27-10-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Διευκρινίσεις
σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων
Δημοτικών Σχολείων»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟ Υ ΜΕ
Την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και
Νηπιαγωγείων, όπως αυτές αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα, με διετή θητεία έως
31/07/2017 και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
που έχουν τα νόμιμα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Ν.4327/2015 και
επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση από 2
έως και 6 Νοεμβρίου 2015 στη Δ/νση Π.Ε. Λευκάδας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης
3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
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
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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.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της
αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών
(Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί
από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε
μεταβολή στην αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
Οι προϋποθέσεις επιλογής και η αποτίμηση των κριτήριων επιλογής των ανωτέρω
στελεχών ( άρθρο 17 και 20 του Ν.4327/2015), έχουν ως ακολούθως:
«Ως προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων,
επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά
το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση, την οποία αφορά η επιλογή. Αν οι εκπαιδευτικοί της
σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας,
υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.
Κριτήρια επιλογής των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και προϊσταμένων δημοτικών
σχολείων είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η ικανότητα
του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά,
διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό
περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται
από: α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο
των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην
οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και
Τ.Π.Ε., υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, συμμετοχή σε
συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή
σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής
συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις και β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική
εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και
την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου».
Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής σας
μονάδας.
Ο Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Συνημμένα:
1. Υπόδειγμα αίτησης
2. Υπεύθυνη Δήλωση
3. Παράρτημα σχολικών μονάδων

ΦΩΤΙΟΣ ΣΑΝΤΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
3/Θ Δ.Σ. ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ
3/Θ Δ.Σ. ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
3ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
6ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
7ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
8ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΓΙΑΣ
1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ

