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ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για πλιρωςθ κενισ κζςθσ Διευκφντριασ/ντι χολικϊν 
Μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Αργολίδασ» 
 

Η Διευκφντρια τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αργολίδασ, ζχοντασ υπόψθ:  

 
1. Σο Ν. 1566/1985, κεφ. Δ, άρκρο 11, εδ. Β, παρ. 9 (ΦΕΚ 167, τ.Αϋ, 30-09-1985), «Δομι και λειτουργία 

τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».  
2. Σο Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ.Αϋ, 19-05-2010), «Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ – 

κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ» όπωσ 
ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε με το Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, τ.Αϋ, 14-05-2015) και το Ν. 
4351/2015 (ΦΕΚ 164, τ.Αϋ, 04-12-2015).  

3.  Σισ διατάξεισ των άρκρων 2, 21,22,23,24,25,26,27,29,30,31 Κι 35 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ.Αϋ)   
«Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ  Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
και άλλεσ διατάξεισ». 

4. Σθν αρικ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018(ΦΕΚ 4424/τ.Βϋ/05-10-2018 ) Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με 
κζμα: « Ρφκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Διευκυντϊν 
και Τποδιευκυντϊν χολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ε.Κ. 
». 

5. Σθ με αρικ. Πρωτ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 (ΑΔΑ : ΩΧ794653Π-Ψ79) εγκφκλιο του 
ΤΠ.Π.Ε.Θ. «Εφαρμογι διατάξεων 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/ 12-6-2018) ςχετικά με κζματα 
Διευκυντϊν και Τποδιευκυντϊν χολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ και Ε.Κ. .   

6.  Σισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Τ.Α. (ΦΕΚ 1340/τ. Βϋ/16-
10- 2002) «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων των 
Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντϊν και 
Τποδιευκυντϊν των χολικϊν Μονάδων και ΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων».  

7. Σθν αρικμ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-8-2020 Τ.Α. με κζμα «Σοποκζτθςθ προςωρινϊν Διευκυντϊν 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

8. Σθν με αρικμ. Φ.10/90544/ΜΑ/Δ1/17-07-2020 κοινι Απόφαςθ των Τφυπουργϊν Οικονομικϊν και 
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα : « Ιδρφςεισ, προαγωγζσ και ςυγχωνεφςεισ Δθμοτικϊν 
χολείων και Νθπιαγωγείων 2020-2021». 

 
Προκθρφςςουμε 

 

Και καλοφμε τισ μόνιμεσ/ουσ εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  κλάδου ΠΕ60, οι οποίεσ/οι 

ζχουν τα νόμιμα προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ Διευκυντϊν για τισ 

ςχολικζσ μονάδεσ : 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
Δ/ΝΗ ΠΡΩΣ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

ΣΜΗΜΑ ΓϋΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ               
Σαχ. Δ/νςθ:  Αμυμϊνθσ 7Β  
Σ.Κ. – Πόλθ:  21100 - Ναφπλιο    
e-mail:  prosoparg@sch.gr 
Πλθροφορίεσ :Δ. Παπαδομιτρου 
Σθλζφωνο:  2752024478 
 

Ναφπλιο: 5-10-2020 
Αρ.Πρωτ.: 4771 
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• 1ο Νθπιαγωγείο Ναυπλίου (οργανικότθτα 4/κεςιο). 

• 2ο Νθπιαγωγείο Ναυπλίου (οργανικότθτα 4/κεςιο). 

να υποβάλουν αίτθςθ, που κα ςυνοδεφεται από τα αναγκαία δικαιολογθτικά , εντόσ τθσ προκεςμίασ που 

προβλζπεται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ, θ ζναρξθ τθσ οποίασ ορίηεται από ςιμερα θμζρα Δευτζρα 05-10-

2020 και θ λιξθ ορίηεται 09-10-2020 θμζρα Παραςκευι (θμζρα κατά τθν οποία θ αίτθςθ κα πρζπει να 

ζχει αποςταλεί θλεκτρονικά ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ μασ)  . Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλλουν τισ 

αιτιςεισ υποψθφιότθτασ ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όπου ζχουν οργανικι κζςθ και με 

τθν αίτθςθσ υποψθφιότθτασ δθλϊνεται θ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αργολίδασ για τθν 

οποία θ/ο υποψιφιοσ εκδθλϊνει ενδιαφζρον για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ. 

             Οι Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ είναι αρμόδιεσ για τθ ςυγκζντρωςθ των αιτιςεων , 

τον ζλεγχο τθσ ακρίβειασ των δθλουμζνων ςτοιχείων , τθ κεϊρθςθ τθσ αίτθςθσ και τθν ζκδοςθ 

πιςτοποιθτικοφ υπθρεςιακϊν μεταβολϊν . Αντίγραφο κάκε αίτθςθσ παραμζνει ςτθ Διεφκυνςθ 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ υποβολισ και θ πρωτότυπθ αίτθςθ, μαηί με το φάκελο υποψθφιότθτασ, 

διαβιβάηονται ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αργολίδασ ζωσ τθν Δευτζρα 12.10.2020  

(Αμυμϊνθσ 7β,21100, Ναφπλιο, 3οσ όροφοσ, Σμιμα  Γϋ Προςωπικοφ) για τθν οποία ζχει εκδθλϊςει 

ενδιαφζρον ο υποψιφιοσ. 

            Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθ απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, ομαδοποιθμζνα ςε 

υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται  ςτο βιογραφικό τουσ ςθμείωμα και περιλαμβάνουν: 

1. Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ υποψθφιότθτασ . 

2. Βιογραφικό ςθμείωμα. 

3. Αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν και μετεκπαίδευςθσ. 

4. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν. 

5. Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε. 

6. Βεβαίωςθ πιςτοποίθςθσ επάρκειασ τθσ Ελλθνικισ Νοθματικισ Γλϊςςασ ι του κϊδικα γραφισ 

Braille , ςτισ περιπτϊςεισ που απαιτείται. 

7. Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ. 

8. Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ , ςτθν 

κακοδθγθτικι και διοικθτικι εμπειρία κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε υπθρεςιακά ςυμβοφλια τα 

οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ κατά περίπτωςθ. 

9. Παραςτατικά (αντίγραφα βεβαιϊςεισ) προςόντων των υποψθφίων που δεν μοριοδοτοφνται και 

που κατά τθν κρίςθ τουσ ζχουν ςυμβάλλει ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ και κα ςυντείνουν 

ουςιωδϊσ ςτθ βζλτιςτθ εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ, όπωσ άλλεσ ςπουδζσ , επιμόρφωςθ και 

μετεκπαίδευςθ, οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν ςυνεδρίων και εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ι 

ςυμμετοχι ςε αυτά με τθν ιδιότθτα του ειςθγθτι , του μζλουσ τθσ επιςτθμονικισ ομάδασ ι του 

επιμορφωτι, ςυγγραφικό και ερευνθτικό ζργο , πρωτοβουλίεσ ςε ςχζςθ με το εκπαιδευτικό ζργο, 

υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και εφαρμογι καινοτομιϊν ςχετικι με τθν εκπαίδευςθ 

διοικθτικι ι κακοδθγθτικι εμπειρία , ςυμμετοχι ςε ςυμβοφλια, επιτροπζσ ι ομάδεσ εργαςίασ και 

ςε όργανα διοίκθςθσ επιςτθμονικϊν και εκπαιδευτικϊν οργανϊςεων , ανάλθψθ κοινωνικισ 

δράςθσ και ςυμμετοχι ςτα κοινά κακϊσ και επίςθμεσ διακρίςεισ. 

10. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται :Α) ότι ο/θ εκπ/κόσ δεν ζχει 

καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ προςωρινισ ι τθσ οριςτικισ 

παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007 ). 

Β) ότι δεν ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ίδιου κϊδικα 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 17 του ν. 4327/2015 κακϊσ ότι δεν ζχει 

απαλλαγεί από τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περ. β'τθσ παρ. 1 του άρκρου 26 του ν. 

3848/2010. 

Γ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν. 

Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ πρζπει να 

είναι αναγνωριςμζνοι από το Δ.Ο.Α.ΣΑ.Π. /Δ.Ι.Κ.Α.Σ..Α. θ το ινςτιτοφτο Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι,Σ.Ε.) 

ι το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματιϊν Ιςοτιμιϊν (.Α.Ε.Ι.) . Συχόν ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι 

ζγγραφα πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι 

άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 
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Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά 

δικαιολογθτικά . 

Προχποκζςεισ επιλογισ 

Προχπόκεςθ για τθν επιλογι ςε κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ, πλθν των προϊςταμζνων δικζςιων και 

τρικζςιων δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων, είναι θ κατοχι του βακμοφ Α', κακϊσ και θ 

πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Σεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε.) Α' επιπζδου, θ οποία 

τεκμαίρεται για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΠΕ86. Η γνϊςθ Σ.Π.Ε. Α' επιπζδου αποδεικνφεται με τθ 

ςχετικι πιςτοποίθςθ ι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 6 του άρκρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α' 39) για 

τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι (Η/Τ). 

Διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων επιλζγονται εκπαιδευτικοί τθσ οικείασ βακμίδασ με δεκαετι τουλάχιςτον 

εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτθ βακμίδα αυτι, οι οποίοι ζχουν αςκιςει για οκτϊ (8) τουλάχιςτον ζτθ 

διδακτικά κακικοντα ςε ςχολικζσ μονάδεσ. Από τα ανωτζρω οκτϊ (8) ζτθ άςκθςθσ διδακτικϊν 

κακθκόντων, τα τρία (3) τουλάχιςτον ζτθ πρζπει να ζχουν διανυκεί ςε αντίςτοιχουσ με τθν προσ κάλυψθ 

κζςθ τφπουσ ςχολείων τθσ οικείασ βακμίδασ, ζχοντασ ςυμπλθρϊςει ςε αυτά το 50% τουλάχιςτον του 

υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου, με τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτωςθσ ςτ. 

Επιςθμαίνουμε ότι μποροφν να υποβάλουν υποψθφιότθτα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπθρεςίασ 

και άςκθςθσ διδακτικϊν κακθκόντων από τον προβλεπόμενο ςτθν παραγ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 

4547/2018 , ενϊ δεν εφαρμόηεται ο περιοριςμόσ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 3 του άρκρου 2 τθσ 

Φ.361.22/41/159789/Ε3/5-10-2018- ΦΕΚ 4424/τ. Β'/5-10-2018 . 

Εκπαιδευτικόσ ςτον οποίον, μετά τθν εξάντλθςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ ζχει επιβλθκεί για 

πεικαρχικό παράπτωμα θ ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 109 του 

Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007, Α' 26), δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ. Εκπαιδευτικόσ 

του οποίου τα πιςτοποιθτικά των τυπικϊν προςόντων, ςφμφωνα με το άρκρο 24, που προςκομίηονται 

κατά τθ διαδικαςία επιλογισ είναι πλαςτά ι υποβάλλει ςτθ διαδικαςία αυτι αναλθκείσ δθλϊςεισ, κακϊσ 

και εκπαιδευτικόσ που ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β' τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 31 ι ζχει βακμολογθκεί ωσ ανεπαρκζσ ι ακατάλλθλο ςτζλεχοσ, ςφμφωνα με 

τισ παραγράφουσ 9 και 10 του άρκρου 40, δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ 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, 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. Σα κωλφματα 

επιλογισ τθσ παραγράφου 9 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. 

                                                           

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

Αιτιςεισ Τποψθφίων 5.10.2020-9.10.2020 και ϊρα  14:00 

 

ΠΤΠΕ Επιλογισ Πίνακασ Δεκτϊν και μθ Δεκτϊν 

Τποψθφίων 

13.10.2020 

Ενςτάςεισ Τποψθφίων 13.10.2020 ζωσ 15.10.2020 

 

ΠΤΠΕ Επιλογισ Προςωρινόσ Ενιαίοσ Αξιολογικόσ 

Πίνακασ Τποψθφίων 

15.10.2020 

Ενςτάςεισ Τποψθφίων 15.10.2020 ζωσ 19.10.2020 

ΠΤΠΕ Επιλογισ Αναπροςαρμογι Προςωρινοφ Ενιαίου 

Αξιολογικοφ Πίνακα Τποψθφίων 

19.10.2020 

Κλιςθ υποψθφίων ςε ςυνζντευξθ 20.10.2020 ζωσ 26.10.2020 

ΠΤΠΕ Επιλογισ Σελικόσ Ενιαίοσ Αξιολογικόσ Πίνακασ 

Τποψθφίων 

26.10.2020 

 

 

ΘΗΣΕΙΑ  
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Η επιλογι και τοποκζτθςθ γίνεται για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ και λιγει ζωσ τθν επιλογι, τοποκζτθςθ 

και ανάλθψθ υπθρεςίασ νζων ςτελεχϊν, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παρ. 6 του άρκρου 30 του  

ν. 4547/2018. 

 

 

 

Παρακαλοφνται οι αποδζκτεσ τησ παροφςασ προκήρυξησ όπωσ ενημερώςουν ενυπογράφωσ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότητάσ τουσ.. 

  
 
 

Η  Διευκφντρια Δ.Π.Ε. Αργολίδασ 
 
 

                                                                               Αικατερίνθ Χρ. Δουράνου, M.Ed 
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