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ΠΡΟΣ: Τις  σχολικές μονάδες Δ.Π.Ε.

Φλώρινας

 ΘEΜΑ:        «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση προσωρινής άσκησης 
καθηκόντων Διευθυντή-Διευθύντριας σε σχολική Μονάδα της Δ.Π.Ε. Φλώρινας»
                                                  
                                        Η Διευθύντρια της ΔΠΕ Φλώρινας
έχοντας υπόψη: 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του  Ν. 4823/2021(Φ.Ε.Κ. 136/τ.Α΄/30-08-2021)
«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 

2. Τη με αριθμ. Φ.351.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) εγκύκλιο
του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Τοποθέτηση Διευθυντών Π.Ε. και Δ.Ε.».

3. Τις  διατάξεις  του άρθρου 11 του κεφ.  Ε’  του  Ν.  1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-
1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις».

4. Την  κενή  θέση  αναπληρωτή  Διευθυντή  –  Διευθύντριας  σε  σχολική  μονάδα  της
αρμοδιότητάς μας.

5. Το με αριθμ. Φ.361.22/7/ 77068/Ε3/22-06-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Αναπλήρωση
Διευθυντών – Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. -Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. –
Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων».

6. Την 3η /19-08-2022 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής  Φλώρινας.
                 

Καλεί

τους/τις   εκπαιδευτικούς,  οι  οποίοι/ες  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  για  την  επιλογή σε  θέση
στελέχους της εκπαίδευσης και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
προσωρινή άσκηση καθηκόντων αναπληρωτή  Διευθυντή – Διευθύντριας, έως την έκδοση της
απαραίτητης κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του Νόμου 4823/2021 για
την επιλογή στελέχους Εκπαίδευσης, στο 2ο Δημοτικό σχολείο Φλώρινας.

Οι προϋποθέσεις για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης είναι οι εξής: 

α) διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών και 
β) πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου. 
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Αν  διεκδικείται  θέση  στελέχους  ορισμένης  βαθμίδας  εκπαίδευσης,  από  τα  οκτώ  (8)  έτη
διδακτικής υπηρεσίας της περ. α) τα τέσσερα (4) πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα
εκπαίδευσης. 

Η γνώση Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου της περ. β) αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση  ή σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του ΠΔ 50/2001 (Α΄39) για την απόδειξη της γνώσης
χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου
ΠΕ86) 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν από τη  Δευτέρα, 22-08-2022, έως και την
Παρασκευή, 26-08-2022, και ώρα 12:00 μεσημβρινή. 

Η υποβολή ενυπόγραφης δήλωσης μπορεί να γίνει  με τους εξής τρόπους:

 αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση pyspe  @  dipe  .  flo  .  sch  .  gr  , με ψηφιακή 
υπογραφή ή μορφή PDF.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση

Β) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (θα εκδοθεί από την υπηρεσία).

Γ) Πιστοποίηση ΤΠΕ τουλάχιστον Α’  επιπέδου.

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Όλγα Μούσιου Μυλωνά
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