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ΠΡΟΣ: Δημοτικό Σχολείο Κεραμείων

1. Ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε.

ΚΟΙΝ.: Λέσβου

2. Ανώτατο Συμβούλιο επιλογής
Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Θέμα : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης
του/της Προϊστάμενου/ης του 3/θέσιου Δ.Σ. Κεραμείων της Δ/νσης Π.Ε. Λέσβου»
Η Διευθύντρια Π.Ε. Νομού Λέσβου

1.

2.

3.

4.

5.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Δ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και
λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 29 του κεφ. Β΄του Ν.3848/2010 (Φεκ 71τ.Α΄/19-05-2010)
«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού- καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιηθήκαν και
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/14-05-2015) του Ν.4351/2015
(Φεκ164 τ.Α΄/4-12-2015), του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78τ.Α΄/30-05-2017) και του Ν. 4547/12-062018 (Φεκ.102/τ.Α΄/12-06-2018)
Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ. Αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ
1340/τ.β΄/16-10-2002) Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα: « Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων
και αρμοδιοτήτων των Προϊστάμενων των περιφερειακών υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων
Διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
Την υπ’αριθμ.πρωτ.Φ.353.1/11/14769/Ε3/29-01-2016 Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα: «Τοποθέτηση
Δ/ντων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης» όπως αναδημοσιεύτηκε με την Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-022018 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Την υπ’αριθμ. Φ.353.1/11/14769/Ε3/29-01-2016 Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα: «Τοποθετήσεις
Δ/ντων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης» όπως αναδημοσιεύτηκε με την Φ.353.1/2/32966/Ε3/2702-2018 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
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6. Την υπ’αριθμ. Φ.361.22/40/159791/Ε3 (ΦΕΚ 4412/τ.Β/ 03-10-208) Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα:
«Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου
θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊστάμενων νηπιαγωγείων
και των προϊστάμενων δημοτικών σχολείων».
7. Την υπ’αριθμ. Φ.361.2.2/43/167508/Ε3/08-10-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα:«
Γνωστοποίηση ΦΕΚ»
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3413/12-09-2017 απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Λέσβου με θέμα: «Ορισμός
Προϊσταμένων 3/θέσιων και 2/θέσιων Δημοτικών Σχολείων και 2/θέσιων Νηπ/γειων της Δ/νσης
Π.Ε. Λέσβου»
9. Την υπ’αριθμ.πρωτ.1626/21-02-2020 απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Λέσβου με θέμα: «Αποδοχή
αίτησης παραίτησης της Προϊσταμένης του οργανικά 3/Θέσιου Δ.Σ. Κεραμείων»
10. Την ανάγκη κάλυψης της κενούμενης θέσης του/της Προϊσταμένου/ης του οργανικά 3/Θέσιου
Δ.Σ. Κεραμείων
Προκηρύσσει
την θέση του/της Προϊστάμενου/ης του ακόλουθου 3/θέσιου οργανικά Δημοτικού Σχολείου
της Δ/νσης Π.Ε. Λέσβου με θητεία που θα ισχύσει μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων
στελεχών και όχι πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020.
Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

1.

Δημοτικό Σχολείο Κεραμείων

3/Θ

Και Καλεί
Τους/Τις μόνιμους/ες οργανικά υπηρετούντες εκπαιδευτικούς του Δ.Σ. Κεραμείων όλων των
ειδικοτήτων, οι οποίοι/ες διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 22 του Κεφαλαίου Γ του Ν. 4547/2018 να υποβάλλουν σχετική αίτηση
συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020
έως και την Τετάρτη 04 Μαρτίου 2020 (ώρα 13:00μ.μ) στη Δ/νση Π.Ε. Λέσβου.
Προϋποθέσεις Επιλογής
 Οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία
 Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει κατά το χρόνο επιλογής να υπηρετούν σε οργανική θέση στη
μονάδα την οποία αφορά η επιλογή.
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.
Υποβλητέα δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Λέσβου και
συνοδεύονται από:
Αίτηση υποψηφιότητας (συν.1) η οποία συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας με
δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές
αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα και περιλαμβάνουν:
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1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης (Οι τίτλοι σπουδών που
προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού 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)
4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (επίσημα μεταφρασμένα από την αρμόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά τον νόμο όργανο)
5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή
6. Αποδεικτικά συγγραφικού έργου
7. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό- επιμορφωτικό έργο
καθώς και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο
έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
8. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη
διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης
του, καθώς και περί της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 23 του
ν.4547/2018.
9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (συν.2) με την οποία βεβαιώνεται:
α) ότι 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)
β) 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.
γ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά
δικαιολογητικά.
Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του/της υποψηφίου/ας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας είτε
αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.
Κωλύματα επιλογής
 Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης
εντός ενός (01) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιότητας
για θέση στελέχους της εκπαίδευσης δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας.
Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας
υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο
όργανο.
Συνημμένα:
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
1.
2.
3.
4.

Αίτηση Υποψηφιότητας
Υπεύθυνη δήλωση
Ν.4547/12-06-2018 (Φεκ 102/τ.Α΄/12-06-2018)
Υπ.αριθμ. Φ.361.22/40/159791/Ε3 απόφαση του Υ.Π.ΠΑΙ.Θ

Αικατερίνη Στρατάκη-Συβρή
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