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 Κατερίνη , 10-10-2018 

Αριθμ. Πρωτ.: 11265 

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

ΘΕΜΑ : 
 
 
 

 «Πλήρωση Κεμούμεμης θέσης Διευθυμτή/μτριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
Κατερίμης της Διεύθυμσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας» 

 

 

Ο Διευκυντισ  τθσ Δ/νςθσ  Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ριερίασ  

 Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ των άρκρων 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35 και 36 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 
102, Αϋ) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

2. Τθν αρικμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/05‐10‐2018 (ΦΕΚ 4424, Βϋ) Υπουργικι Απόφαςθ, με κζμα: 
«φκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Διευκυντϊν 
Σχολικϊν Μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων» 

3.  Τθν με αρ. πρωτ. 21435/25-09-2018 του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ με κζμα «Τοποκζτθςθ Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτα Ρεριφερειακά Κζντρα 
Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ (ΡΕ.Κ.Ε.Σ.) τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ» (ΑΔΑ: ΨΗΔΟ4653ΡΣ-4Θ0) 

4. Τθ με αρ. πρωτ. 17862/25-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΞΡ4653ΡΣ-Ν1Ν) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ 
Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ με κζμα «Κφρωςθ τελικοφ ενιαίου αξιολογικοφ 
πίνακα υποψιφιων Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων (Ε.Κ.) τθσ 
Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ριερίασ» 

5. Το γεγονόσ ότι ζχουν εξαντλθκεί οι ενζργειεσ που αφοροφν το παραπάνω αξιολογικό πίνακα  και θ 
κζςθ Διευκυντι/ντριασ  και ςτο ΕΕΕΕΚ Κατερίνθσ  παραμζνει κενοφμενθ 

6. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ 
Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν  και 
τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (ΕΕ L 
119/1 τθσ 4.5.2016). 

7. Τθν ανάγκθ πλιρωςθσ τθσ κζςθσ του/τθσ  Διευκυντι/ντριασ  ςτο ΕΕΕΕΚ Κατερίνθσ   
 

Καλοφμε 

Α) Τουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ  Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των κλάδων ων κλάδων ΡΕ01 ζωσ και 
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ΡΕ08, ΡΕ11,ΡΕ33, ΡΕ34, ΡΕ40 και ΡΕ78 ζωσ και ΡΕ91, εφόςον ζχουν τα προςόντα διοριςμοφ και 
τοποκζτθςθσ ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ζχουν ςυμπλθρϊςει διδακτικι υπθρεςία τριϊν (3) τουλάχιςτον ετϊν ςε 
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Σ.Υ.,  

Β) Τα μζλθ του Ε.Ε.Ρ.  

Γ)  Τουσ  εκπαιδευτικοί τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ του κλάδου Δαςκάλων και 

Δ) Τουσ εκπαιδευτικοφσ του π.δ. 323/1993 και τθσ 172260/Ε1/17.10.2016 κοινισ απόφαςθσ του 
Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν, εφόςον 
πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 22 του Ν.4547/2018.  

 

Οι οποίοι πλθροφν  τισ προχποκζςεισ επιλογισ ςφμφωνα με το άρκρο 22 του Ν. 4547/2018 που είναι: 

 Θ κατοχι του βακμοφ Α’ 

 Θ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Σ.Π.Ε. Αϋ επιπζδου, θ οποία αποδεικνφεται με τθ ςχετικι πιςτοποίθςθ ι 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 6 του άρκρου 26 του Ρ.Δ. 50/2001, όπωσ ιςχφει, για τθν 

απόδειξθ γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ. Θ γνϊςθ Τ.Ρ.Ε. Αϋ επιπζδου τεκμαίρεται για τουσ εκπαιδευτικοφσ 

του κλάδου ΡΕ86 

 Θ  δεκαετισ (10) τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ,  για τουσ εκπαιδευτικοφσ  τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ του 

κλάδου Δαςκάλων, δεκαετι τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία Α/κμια Εκπ/ςθ και για τα μζλθ 

Ε.Ε.Π., δεκαετισ εκπαιδευτικι υπθρεςία ςε ΜΕΑΕ ι Κ.Ε..Τ. 

 Οι  εκπαιδευτικοί κα πρζπει να ζχουν αςκιςει διδακτικά κακικοντα  τουλάχιςτον οκτϊ ζτθ  ςε 

ςχολικζσ μονάδεσ (κατά τον οριςμό του εδ. θϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του Ν. 4547/2018  δθλαδι  

άςκθςθ διδακτικϊν κακθκόντων ςε ςχολικι μονάδα, κακϊσ και ςτισ Δ.Τ.Ε.Π. που λειτουργοφν 

ςτισ μονάδεσ αυτζσ ι ωσ παραρτιματά τουσ ι ςτισ υπθρεςίεσ τθσ περίπτωςθσ ηϋ -άςκθςθ 

διδακτικϊν κακθκόντων ςε χολικι Μονάδα Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (.Μ.Ε.Α.Ε.) ι 

Κ.Ε..Τ.: θ εκπαιδευτικι ι θ διδακτικι υπθρεςία ι θ άςκθςθ διδακτικϊν κακθκόντων, 

αντίςτοιχα, ςε αυτοτελείσ .Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε..Τ., ΚΕ.Δ.Δ.Τ. ι Κ.Δ.Α.Τ., κακϊσ και ςε Σμιματα 

Ζνταξθσ (Σ.Ε.), ςε προγράμματα παράλλθλθσ ςτιριξθσ και ςε προγράμματα διδαςκαλίασ 

μακθτϊν ςτο ςπίτι. ι ςε Κ.Ε.Α. ι Κ.Π.Ε.) 

 Από τα ανωτζρω οκτϊ (8) ζτθ άςκθςθσ διδακτικϊν κακθκόντων ςε ςχολικζσ μονάδεσ (κατά τον 

οριςμό του εδ. θϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του Ν. 4547/2018)    τρία  (3) τουλάχιςτον διδακτικά ζτθ 

κα πρζπει ζχουν διανυκεί  ςε αντίςτοιχο με τθν προσ κάλυψθ κζςθ τφπου ςχολείων ζχοντασ 

ςυμπλθρϊςει το 50% τουλάχιςτον του  υποχρεωτικοφ ωραρίου τουσ. 

 

Να  υποβάλλουν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι τουσ ςε Κενοφμενθ Θζςθ 
Διευκυντι/ντριασ του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κατερίνθσ  ςτθ Διεφθυνςη Πρωτοβάθμιασ ή Δευτεροβάθμιασ 
Εκπαίδευςησ όπου ζχουν οργανική θζςη.  

 

Α) ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

Με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ που υποβάλλεται ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ όπου ζχουν οργανικι κζςθ,   κα δθλϊνεται θ Διεφκυνςθ  Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Πιερίασ για το ςχολείο τθσ οποίασ,  (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κατερίνθσ),   ο/θ υποψιφιοσ-α  εκδθλϊνει ενδιαφζρον 
για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ . 

Θ κθτεία  κα ξεκινιςει με τθν τοποκζτθςι τουσ και κα λιξει ςτισ 31‐07‐2020. 

 

 Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, ομαδοποιθμζνα ςε 
υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, ο οποίοσ περιλαμβάνει:  

α) Ρλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν.  

β) Βιογραφικό ςθμείωμα.  

γ) Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ. 
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 δ) Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν. 

 ε) Ριςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) ι αποδεικτικά 
γνϊςθσ χειριςμοφ Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Θ/Υ).  

ςτ) Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου.  

η) 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.  

θ) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλει ςτθ διαμόρφωςθ 
τθσ κρίςθσ του Συμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςισ του.  

κ) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Αϋ 75) με τθν οποία βεβαιϊνεται: αα) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν 
ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007 Αϋ 26), ββ) θ γνθςιότθτα των 
υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν, γγ) 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. 

 

ΠΡΟΟΧΗ: Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ 
αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Σίτλων 
Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.)/Διαπανεπιςτθμιακό Κζντρο Αναγνϊριςθσ Σίτλων 
πουδϊν τθσ Αλλοδαπισ ι το Ινςτιτοφτο Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε.).  

Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται 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 δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά 
δικαιολογθτικά.  

ε κάκε περίπτωςθ ο επιλεγείσ  διευκυντισ ςχολικισ μονάδασ πρζπει να ςυμπλθρϊνει το 
υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ του διευκυντι ςτθ ςχολικι μονάδα. 

 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.  

Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
των αιτιςεων υποψθφιοτιτων.  

Τα κωλφματα επιλογισ 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.  

Δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ α) εκπαιδευτικόσ ςτον οποίο, μετά τθν εξάντλθςθ τθσ 

πεικαρχικισ διαδικαςίασ ζχει επιβλθκεί για πεικαρχικό παράπτωμα θ ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Ν.3528/2007 Υπαλλθλικοφ Κϊδικα β) εκπαιδευτικόσ, του 

οποίου τα πιςτοποιθτικά των τυπικϊν προςόντων, που προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ 

είναι πλαςτά ι υποβάλλει ςτθ διαδικαςία αυτι αναλθκείσ δθλϊςεισ, γ) εκπαιδευτικόσ που ζχει 

απαλλαγεί από τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περ. β’, τθσ παρ. 1, του άρκρου 31 ι ζχει 

βακμολογθκεί ωσ ανεπαρκζσ ι ακατάλλθλο ςτζλεχοσ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 9 και 10 του 

άρκρου 40, του Ν.4547/2018. 

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ ενόσ 

(1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων, δεν επιτρζπεται να 

υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ. 

Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ 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. 

Οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ είναι αρμόδιεσ για τθ ςυγκζντρωςθ των αιτιςεων, τον ζλεγχο τθσ ακρίβειασ 
των δθλουμζνων ςτοιχείων, τθ κεϊρθςθ τθσ αίτθςθσ και τθσ ζκδοςθσ πιςτοποιθτικοφ υπθρεςιακϊν 
μεταβολϊν. Αντίγραφο κάκε αίτθςθσ παραμζνει ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ υποβολισ και θ πρωτότυπθ 
αίτθςθ, μαηί με τον φάκελο υποψθφιότθτασ, διαβιβάηονται ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ριερίασ για το 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κατερίνθσ   για το οποίο ζχει εκδθλϊςει ο υποψιφιοσ/ θ υποψιφια .  

Οι αιτιςεισ και οι φάκελοι υποψθφιότθτασ διατθροφνται ςτισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ κακ’ όλθ τθ 
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διάρκεια τθσ κθτείασ των Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων. 

 

 
 
 
Β. ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

Οι αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων υποβάλλονται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα 

(10) θμερϊν, ζωσ τθ Σρίτθ 23 Οκτωβρίου 2018. 

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά 

δικαιολογθτικά. 
 

Θ επιλογι και τοποκζτθςθ ςτθν κενοφμενθ  κζςθ  Διευκυντι/ντριασ 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) Υπουργικισ Απόφαςθσ. Ραρακαλοφμε για τθν προςεκτικι μελζτθ και τθν πιςτι τιρθςι τουσ εκ 

μζρουσ των υποψθφίων. 
 

Ο Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

 
 

Ιωάννθσ Καηταρίδθσ  
 
 

 

υνθμμζνα: 

‐ Υπόδειγμα αίτθςθσ 
‐ Ο Ν. 4547/2018 
‐  Θ Φ.361.22/41/159789/Ε3/05-10-2018 (ΦΕΚ 4424, Βϋ) Υπουργικι Απόφαςθ 

 
 
 
 
 

Κοινοποίθςθ: 
1. Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ  Α/κμιασ & Β/κμιασ 

Εκπ/ςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ  
2.  Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ 

(Α.Σ.Ε.Ρ.) 
3. Διευκφνςεισ Ρ.Ε. και Δ.Ε.  

 
 

 
 
 
 
Ο Δ/ντής Δ.ΙΔ.Ε. Πιερίας 

  Ιωάννης Καζταρίδης 

ΑΔΑ: 6ΖΗΕ4653ΠΣ-ΑΑΘ
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