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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη - πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την επιλογή των 

Διευθυντριών/ντών χολικών μονάδων αρμοδιότητασ ΠΤΠΕ Αργολίδασ» 

Ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αργολίδασ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ: 

α) του ν.4823/2021 (Α' 136), με κζμα: «Αναβάκμιςθ του ςχολείου, ενδυνάμωςθ των 

εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 30-46, 49 και 232 

αυτοφ. 

β) του άρκρου 373 του ν.4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α'/21-7-2022), ςε ςυνδυαςμό με 

τισ διατάξεισ του άρκρου 31 παρ. 1 του ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136, τ. Α'/30-8-21), 

με κζμα: «Αναβάκμιςθ του ςχολείου, ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ 

διατάξεισ». 

γ) του άρκρου 190 του ν.4964/2022 (Α' 150), με κζμα: «Διατάξεισ για τθν 

απλοποίθςθ τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, κζςπιςθ πλαιςίου για 

τθνανάπτυξθ των Υπεράκτιων Αιολικϊν Ράρκων, τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

ενεργειακισ κρίςθσ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και λοιπζσ διατάξεισ» 

δ) του άρκρου 78 του ν.4997/2022 (Α' 219), με κζμα: «Εξορκολογιςμόσ 

αςφαλιςτικισ και ςυνταξιοδοτικισ νομοκεςίασ, ενίςχυςθ ευάλωτων κοινωνικϊν 

ομάδων και άλλεσ διατάξεισ» 

ε) τθσ παρ. 3 του άρκρου 76 του ν.4727/2020 (Α' 184), με κζμα: «Ψθφιακι 

Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 

2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ 

(Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ 

διατάξεισ». 

ςτ) του ν.4622/2019 (Α' 133), με κζμα: «Επιτελικό Κράτοσ: Οργάνωςθ, λειτουργία 

και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ» 

η) των άρκρων 4 και 7 του ν.1304/82 (Α' 144), όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 56 του ν.1566/85 (Α' 167) 

θ) του π.δ. 18/2018 (Α' 31), με κζμα: «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ 
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και Θρθςκευμάτων» 

κ) του ν.2690/1999 (Α' 45), με κζμα: «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ 

και άλλεσ διατάξεισ» 

ι) Του ν. 4624/2019 ( Α' 137), με κζμα: «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ 

Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των 

φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και 

άλλεσ διατάξεισ». 

2. Τθν υπ' αρικμ. Φ.361.22/7/77068/Ε3/22-06-2022 εγκφκλιο του Υπουργείου Ραιδείασ 

και Θρθςκευμάτων 

3. Τθν υπ' αρικμ. Φ.351.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ:ΨΦ446ΜΤΛΗ-29Ρ) 

απόφαςθ του Υ.ΡΑΙ.Θ., με κζμα: «Τοποκζτθςθ Διευκυντϊν Ρ.Ε και Δ.Ε.» 

4. Τθν υπ' αρικ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 απόφαςθ του Υ.ΡΑΙ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 6373/28-12-

2021, τ. Β'), με κζμα: «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων 

των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ» 

5. Τθν υπ' αρικμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (Φ.Ε.Κ. 6141/03-12-2022, τ.Β') 

Υπουργικι Απόφαςθ, με κζμα: «φκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ διαδικαςία 

επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων και Εργαςτθριακϊν 

Κζντρων» 

6. Τθν υπ' αρικμ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκφκλιο του Υ.ΡΑΙ.Θ., με κζμα: 

«Επιλογι υποψθφίων Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ και Εργαςτθριακϊν Κζντρων (Ε.Κ.)» 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Ε 

Τθν πλιρωςθ με επιλογι των κάτωκι τριάντα εννζα (39) κζςεων Διευκυντριϊν/ντϊν 

όλων των Δθμοτικϊν Σχολείων και Νθπιαγωγείων (από 4/κ και άνω), Γενικισ και 

Ειδικισ Αγωγισ (ΣΜΕΑΕ), τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αργολίδασ: 

1) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο Ειδικό Δθμ. Σχολείο Άργουσ 
2) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο 1ο Δθμ. Σχολείο Άργουσ  
3) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο 2ο Δθμ. Σχολείο Άργουσ 
4) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο 3ο Δθμ. Σχολείο Άργουσ   
5) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο 4ο Δθμ. Σχολείο Άργουσ  
6) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο 5ο Δθμ. Σχολείο Άργουσ  
7) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο 6ο Δθμ. Σχολείο Άργουσ  
8) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο 7ο Δθμ. Σχολείο Άργουσ  
9) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ  ςτο   Δθμ. Σχολείο Δαλαμανάρασ 
10) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο  Δθμ. Σχολείο Ινάχου 
11) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο  Δθμ. Σχολείο Κεφαλαρίου  
12) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο  Δθμ. Σχολείο Κιβερίου  
13) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο  Δθμ. Σχολείο Κουτςοποδίου  
14) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο  Δθμ. Σχολείο Λυρκείασ 
15) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο  Δθμ. Σχολείο Νζασ Κίου  

ΑΔΑ: ΡΞΤΗ46ΜΤΛΗ-8ΤΓ



3 

16) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο  Δθμ. Σχολείο Σκαφιδακίου 
17) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο Δθμ. Σχολείο Φιχτίου 
18)  Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο 1ο Δθμ. Σχολείο Ναυπλίου 
19) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο 2ο Δθμ. Σχολείο Ναυπλίου  
20) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο 3ο Δθμ. Σχολείο Ναυπλίου  
21) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο 4ο Δθμ. Σχολείο Ναυπλίου  
22) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο 5ο Δθμ. Σχολείο Ναυπλίου  
23) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο 6ο Δθμ. Σχολείο Ναυπλίου  
24) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο Δθμ. Σχολείο Δρεπάνου  
25) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο Δθμ. Σχολείο Αγίου Αδριανοφ 
26) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο Δθμ. Σχολείο Αγίασ Τριάδασ 
27) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο Δθμ. Σχολείο Νζασ Τίρυνκασ 
28) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο Δθμ. Σχολείο Ανυφίου 
29) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο Δθμ. Σχολείο Τολοφ  
30) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο Δθμ. Σχολείο Λυγουριοφ 
 31) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο Δθμ. Σχολείο Αρχαίασ  Επιδαφρου 
32) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο Δθμ. Σχολείο Διδφμων 
33) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο Δθμ. Σχολείο Ερμιόνθσ 
34) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο Δθμ. Σχολείο Κοιλάδασ 
35) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο 1ο  Δθμ. Σχολείο Κρανιδίου 
36) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο 2ο  Δθμ. Σχολείο Κρανιδίου 
37) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο Δθμ. Σχολείο Ρορτοχελίου. 
38) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο 1ο Νθπιαγωγείο Ναυπλίου 
39) Θζςθ Διευκυντι/ντριασ ςτο 2ο Νθπιαγωγείο Ναυπλίου 
 

 

Κ Α Λ Ο Τ Μ Ε 

Τισ/Τουσ ενδιαφερόμενεσ/ουσ εκπαιδευτικοφσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που ζχουν 

τα νόμιμα προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ,να 

υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ θλεκτρονικά, ςυνοδευόμενθ από τα αναγκαία 

δικαιολογθτικά, για τισ κζςεισ: 

1. Διευκυντριϊν/ντϊν των 4/κ και άνω Νθπιαγωγείων 

2. Διευκυντριϊν/ντϊν των 4/κ και άνω Δθμοτικϊν Σχολείων και 

3. Διευκφντριασ/ι του Ειδικοφ Δθμοτικοφ Σχολείου Άργουσ 

από 09-12-2022 ζωσ 28-12-2022 και ώρα 16:00. 

Οι υποψιφιεσ/οι για τισ κζςεισ Διευκυντριϊν/ντϊν Σχολικϊν Μονάδων μποροφν να 

υποβάλουν αίτθςθ για τισ κζςεισ του ςυνόλου των ςχολικϊν μονάδων μίασ μόνο 

Διεφθυνςησ Εκπαίδευςησ. 

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

προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ τθσ παρ. 

11 του άρκρου 31 του ν.4823/2021 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 Ρρωτοβάκμιασ ι 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι οι Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, τθσ 

οργανικισ κζςθσ των υποψθφίων, είναι αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ, για τθν ζκδοςθ 
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πιςτοποιθτικοφ υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. Οι αιτιςεισ και τα ςυνθμμζνα 

δικαιολογθτικά διατθροφνται, ςε ψθφιακι μορφι, ςτισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ κακ' 

όλθ τθ διάρκεια τθσ κθτείασ των Διευκυντριϊν/ντϊν Σχολικϊν Μονάδων. 

Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ δεν είναι 

δυνατι θ τροποποίθςι τθσ. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 

Οι υποψιφιεσ/οι για τισ παραπάνω κζςεισ πρζπει να είναι: 

α) εκπαιδευτικοί τθσ δθμόςιασ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, να ζχουν δωδεκαετι 

(12ετι) τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία και διδακτικι υπθρεςία οκτϊ (8) 

τουλάχιςτον ετϊν. Αν διεκδικείται κζςθ ςτελζχουσ οριςμζνθσ βακμίδασ εκπαίδευςθσ, 

από τα οκτϊ (8) ζτθ διδακτικισ υπθρεςίασ τθσ περ. α) τα τζςςερα (4) πρζπει να ζχουν 

διανυκεί ςτθν οικεία βακμίδα εκπαίδευςθσ, και 

β) πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) Α' 

επιπζδου. Η γνϊςθ Τ.Ρ.Ε. Α' επιπζδου τθσ περ. β) 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 Υπολογιςτι (Η/Υ) και 

τεκμαίρεται για τισ/τουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΡΕ86. 

Ωσ Διευκφντριεσ/ντζσ ςχολικϊν μονάδων επιλζγονται εκπαιδευτικοί τθσ οικείασ 

βακμίδασ με τουλάχιςτον, δωδεκαετι εκπαιδευτικι υπθρεςία. Για τισ Σχολικζσ 

Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), εκτόσ των εκπαιδευτικϊν, 

μπορεί να επιλζγονται ωσ Διευκφντριεσ/ντζσ και μζλθ του Ε.Ε.Ρ. με τουλάχιςτον 

δϊδεκα (12) ζτθ εκπαιδευτικισ και οκτϊ (8) ζτθ υποςτθρικτικισ υπθρεςίασ από τα 

οποία τα τζςςερα (4), τουλάχιςτον, ζτθ πρζπει να ζχουν διανυκεί ςφμφωνα με τθν περ. 

δ). 

 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενεσ/οι υποβάλλουν με ευθφνη τουσ τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για 

τθν επιλογι τουσ ωσ Διευκυντριϊν/ντϊν Σχολικϊν Μονάδων αποκλειςτικά και μόνον 

θλεκτρονικά ςτθ διαδικτυακι πφλθhttps://schooldirectors.minedu.gov.gr 

Η πιςτοποίθςθ των υποψθφίων για τθν είςοδο ςτθν πλατφόρμα τθσ αίτθςθσ 

γίνεται με τθ χριςθ των κωδικϊν TAXISnet (πρόςβαςθσ φυςικϊν προςϊπων ςε 

φορολογικζσ και λοιπζσ υπθρεςίεσ). Με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ δθλϊνεται θ 

Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, για τα ςχολεία τθσ οποίασ θ/ο υποψιφια/οσ εκδθλϊνει 

ενδιαφζρον για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ. 

Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα, για τθν απόδειξθ των τυπικϊν 

προςόντων τουσ δικαιολογθτικά, ςε ψθφιακι μορφι, τα οποία αναρτϊνται ςτο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα υποβολισ των αιτιςεων, ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, ωσ 

εξισ: 

α) Βιογραφικό ςθμείωμα  

β) Ριςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν  

https://schooldirectors.minedu.gov.gr/
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γ) Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και επιμόρφωςθσ 

 δ) Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν 

ε) Ριςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν 

(Τ.Ρ.Ε.) ι αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Η/Υ) 

 ςτ) Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ και ερευνθτικοφ ζργου 

 η) Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό ζργο, κακϊσ και 

ςτθ διδακτικι, ςυμβουλευτικι - κακοδθγθτικι και διοικθτικι - υποςτθρικτικι 

εμπειρία, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά 

περίπτωςθ 

  θ) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α'75) μζςω gov.gr με τθν οποία βεβαιϊνεται: 

αα) ότι θ/ο εκπαιδευτικόσ δεν διανφει δοκιμαςτικι υπθρεςία ι εμπίπτει ςτο πεδίο 

εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 78 του ν.4997/2022, δεν τελεί ςε 

διακεςιμότθτα ι αργία, δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για τα αδικιματα 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν 

διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ. (ν.3528/2007, Α' 26) ι δεν 

του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του 

προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν, για οποιοδιποτε πεικαρχικό 

παράπτωμα, μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του ίδιου 

κϊδικα 

ββ) θ γνθςιότθτα και αλικεια των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν 

δικαιολογθτικϊν 

γγ) ότι θ/ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ 

τθσ εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τθν περ. β' τθσ παρ. 1 του άρκρου 44 του 

ν.4823/2021 τα τζςςερα τελευταία ζτθ δδ) ότι θ/ο εκπαιδευτικόσ δεν 

αποχωρεί υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ ενόσ 

(1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 

υποψθφιοτιτων. 

Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ 

τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αρμοδίωσ αναγνωριςμζνοι. Ξενόγλωςςεσ 

βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν 

αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο 

όργανο. Η γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ κακϊσ και χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ 

Υπολογιςτι (Η/Υ) αποδεικνφεται με βάςθ τίτλουσ που ορίηονται από τα 

προβλεπόμενα ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ του Α.Σ.Ε.Ρ. Μετά τθ λιξθ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά 

δικαιολογθτικά. 

 
ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

Οι εγγεγραμμζνεσ/οι ςτουσ πίνακεσ επιλογισ Διευκυντριϊν/ντϊν Σχολικϊν Μονάδων, 

τοποκετοφνται ςε κενζσ και κενοφμενεσ κζςεισ με απόφαςθ του οικείου Διευκυντι 

Εκπαίδευςθσ, φςτερα από πρόταςθ του Τοπικοφ Συμβουλίου Επιλογισ τθσ παρ. 9 του 

άρκρου 37 του ν.4823/2021, όπωσ ιςχφει. Το ςυμβοφλιο διαμορφϊνει τθν πρόταςι 

του με βάςθ τθ ςειρά κατάταξθσ των υποψθφίων ςτουσ τελικοφσ ενιαίουσ 
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αξιολογικοφσ πίνακεσ ςε ςυνδυαςμό με τθ ςειρά προτίμθςισ τουσ, θ οποία δθλϊνεται 

ςφμφωνα με το άρκρο 12 τθσ ςχετικισ Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Η επιλογι και τοποκζτθςθ των Διευκυντριϊν/ντϊν Σχολικϊν Μονάδων γίνεται 

για τετραετι κθτεία, θ οποία ξεκινά με τθν τοποκζτθςι τουσ και λιγει τθν 31θ Ιουλίου 

του τζταρτου ζτουσ που ακολουκεί τθν επιλογι τουσ. Η επιλογι και τοποκζτθςθ ςτισ 

κενοφμενεσ κζςεισ γίνεται για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ αυτισ. Οι τοποκετοφμενεσ/οι 

ςε κενζσ ι κενοφμενεσ κζςεισ, ςφμφωνα με τα εδάφια πρϊτο και δεφτερο, 

εξακολουκοφν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ και μετά από τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ 

μζχρι τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ των νζων ςτελεχϊν. 

Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ότι κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι τθσ ςχετικισ 

υπουργικισ απόφαςθσ που αφορά τθν επιλογι Διευκυντριϊν/ντϊν ςχολικϊν 

μονάδων: 

α) το Τοπικό Συμβοφλιο Επιλογισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 37 του ν.4823/2021 

αποτελείται από τα τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ που αναφζρονται ςτθν παρ. 12 

του άρκρου 232 του ν. 4823/2021, θ οποία προςτζκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 190 

του ν. 4964/2022 και τροποποιικθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4997/2022, τα 

οποία ορίηονται ι επιλζγονται όπωσ ορίηεται ςτθν ίδια ωσ άνω παρ. 12, ενϊ κατά τα 

λοιπά εφαρμόηεται θ παρ. 9 του άρκρου 37 β) ο ανϊτατοσ αρικμόσ αξιολογικϊν 

μονάδων που μποροφν να ςυγκεντρϊςουν οι υποψιφιεσ/οι ςτο ςφνολο των κριτθρίων 

επιλογισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 32 του ν.4823/2021 ανζρχεται ςτισ 75 μονάδεσ. Το 

κριτιριο τθσ αξιολόγθςθσ των υποψθφίων, ςφμφωνα με τθν περ. γ' τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 32 του ίδιου νόμου δεν μοριοδοτείται. 

γ) το ςυγγραφικό και ερευνθτικό ζργο των υποψθφίων Διευκυντριϊν/ντϊν Σχολικϊν 

Μονάδων αποτιμάται με τισ αξιολογικζσ μονάδεσ, που αντιςτοιχοφν ςτο κριτιριο τθσ 

περ. δ) τθσ παρ. 2 του άρκρου 33 του ν.4823/2021 από το Τοπικό Συμβοφλιο Επιλογισ 

τθσ παρ. 12 του άρκρου 232 του ν.4823/2021, θ οποίαπροςτζκθκε με τθν παρ. 2 του 

άρκρου 190 του ν.4964/2022 και τροποποιικθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 78 του 

ν.4997/2022. 

δ) θ προκιρυξθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 εκδίδεται εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ τθσ ςχετικισ Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

ε) οι αιτιςεισ για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ υποβάλλονται, εντόσ είκοςι 

(20) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ προκιρυξθσ και 

ςτ) θ ανάλθψθ υπθρεςίασ των Διευκυντριϊν/ντϊν Σχολικϊν Μονάδων 

πραγματοποιείται το αργότερο εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ τοποκζτθςισ τουσ. 

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά 

ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά. 

Οι ενδιαφερόμενοι/εσ κα πρζπει να υποβάλλουν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

εγκαίρωσ αίτθςθ για «χοριγθςθ Ριςτοποιθτικοφ Υπθρεςιακϊν Μεταβολϊν για 

ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ διευκυντϊν/ντριϊν ςχολικϊν μονάδων». Στο ΡΥΜ 

κα βεβαιϊνεται θ εκπαιδευτικι, διδακτικι, διοικθτικι και ςυμβουλευτικι υπθρεςία 

του/τθσ υποψθφίου/ασ και δεν απαιτοφνται ξεχωριςτζσ βεβαιϊςεισ για υπθρεςίεσ που 
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ςυμπεριλαμβάνονται ςε αυτό. 

Η παροφςα να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Αργολίδασ, κακϊσ και ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια» και να διαβιβαςκεί ςτο Α.Σ.Ε.Ρ. 

προκειμζνου να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του. 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΗ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣ/θΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ  
 
 

        ΔΗΜΗΣΡΙΟ Ι. ΙΔΕΡΗM.Ed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηςη 
1. Α.Σ.Ε.Ρ. 
2. Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 
3. Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ 
(για τθν περαιτζρω ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν με οποιονδιποτε πρόςφορο τρόπο ) 
4. Σχολικζσ μονάδεσ αρμοδιότθτασ Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. Αργολίδασ για τθν ενθμζρωςθ όλων των 
εκπαιδευτικϊν αρμοδιότθτάσ μασ, διά των Διευκυντριϊν/ντϊν & Ρροϊςταμζνων 
 
 

ΑΔΑ: ΡΞΤΗ46ΜΤΛΗ-8ΤΓ


		2022-12-08T20:42:14+0200
	Athens




