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           ΠΡΟΣ: 

 

 

 

 

 

                 

 ΚΟΙΝ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών. 

                   

   

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη :    

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167Α /30-9-1985) «Δομή και 

Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 

2. Την αριθμ.Φ353.1/324/105657/Δ2/8-10-2002 Υ.Α.ΦΕΚ1340 Β΄/16-10-2002 

(αρθ.17)«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

προϊσταμένων και των συλλόγων διδασκόντων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις των αρθρων 7 και 10 του Ν.3699/2008 ΦΕΚ 199 Α΄/02-10-2008  

«Ειδική Αγωγή  και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία….», όπως τροποιήθηκε με το 

αρθ.28 παρ.9 του Ν.4186/2013. 

4. Τις διατάξεις του ΚΕΦ.β΄ του Ν.3848/2010 ΦΕΚ 71 Α΄/19-5-10  «Αναβάθμιση του 

ρόλου του εκπαιδευτικού….», όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει με το 

Ν.4327/2015 κεφ.Γ΄ ΦΕΚ50 Α΄/14-5-2015 και Ν.4473 αρθ.1 ΦΕΚ78 Α΄/30-5-17. 

5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει σήμερα, 

Ναύπλιο  ,    29 -09 - 2020 

Αριθμ.Πρωτ. : Φ11.3/4816 

 

Σχολικές μονάδες 
Αρμοδιότητάς μας 
 
Έδρες τους 

                
 
 

 
      

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

 

----- 

Ταχ. Δ/νση:     Αμυμώνης  7 
Τ.Κ. – Πόλη:   21100 Ναύπλιο  Τ.Θ.116 
Ιστοσελίδα:    dide.arg.sch.gr 
email:             pysde@dide.arg.sch.gr 
Πληροφορίες: Ιωάννης Γ.Γεωργόπουλος  
Τηλέφωνο:     2752097722 
FAX:               2752099213 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης 
του/της Διευθυντή/ντριας του νεοϊδρυθέντος Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ερμιονίδας 
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας. 
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6. Τις διατάξεις του αρθ. 22 παρ.6 εδ.δ΄ περ.ββ΄ του Ν.4547/2018 «Προϋποθέσεις 

επιλογής». 

7. Την αριθμ.Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 Υ.Α.«Καθορισμός της διαδικασίας 

υποβολής αιτήσεων επιλογής και τοποθέτησης Δ/ντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. …». 

8. Την αριθμ.Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 εγκύκλιο ΥΠΠΕΘ «Εφαρμογή 

διατάξεων του Ν.4547/2018 ΦΕΚ102 Α΄/12-06-2018 σχετικά με θέματα Δ/ντών και 

υποδ/ντών σχολικών μονάδων Α΄και Β/θμιας Εκπ/σης και Ε.Κ. 

9. Την αριθμ.πρωτ.Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 εγκύκλιο ΥΠΠΕΘ «Επιλογή 

υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων……». 

10. Την αριθμ. 6951/24-07-2017 απόφαση Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου «Κύρωση …. 

Αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών……..». 

11. Την αριθμ. 6981/28-07-2017 απόφαση Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου «Τοποθέτηση 

Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας». 

12. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-06-2020) 

«Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» 

13. Την αριθμ.91779/Δ3 ΦΕΚ3028 Β΄/21-07-20 «Ιδρύσεις, προαγωγές και καταργήσεις 

ΣΜΕΑΕ…». 

14. Την αριθμ. Φ.353/24/105877/Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ:6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ) Υ.Α. του 

ΥΠΑΙΘ με θέμα «Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

15. Την αριθμ. Φ11.3/4158/31-08-2020 πρόσκληση για την πλήρωση της κενής θέσης 

Διευθυντή στο ΕΕΕΕΚ Ερμιονίδας. 

16. Την αριθμ. 05/04-09-2020 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης 

ΠΥΣΔΕ Αργολίδας με την οποία η υπό τη σημείο 15 αναφερόμενη Φ11.3/4158/31-

08-2020 πρόσκληση για την πλήρωση της κενής θέσης στο ΕΕΕΕΚ Ερμιονίδας, 

απέβη άγονη. 

17. Την αριθμ. 06/23-9-2020 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης 

ΠΥΣΔΕ Αργολίδας με την οποία διαπιστώθηκε ότι οι υποβληθείσες υποψηφιότητες δεν 

πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στην αριθμ. Φ11.3/4318/07-09-2020 

προκήρυξη και αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη της θέσης. 

18. Την αριθμ. 07/29-9-2020 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης 

ΠΥΣΔΕ Αργολίδας με την οποία απερρίφθη ένσταση υποψηφίου. 

19. Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας 

αναφορικά με την πλήρωση της θέσης  Διευθυντή  στο ΕΕΕΕΚ Ερμιονίδας.  
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    Ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 

την πλήρωση της θέσης του/της Διευθυντή/ντριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ερμιονίδας της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας και προσκαλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι/νες εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα 

αναγκαία Δικαιολογητικά από 30-09-2020 έως 13-10-2020  ώρα 15.00 στη 

Διεύθυνση Δ.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7 2ος όροφος). 

    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ 

 Οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να πληρούν τις προϋποθέσεις του 

αρθ.22παρ.6 εδ.δ΄περ.ββ΄ του Ν.4547/2018 και τα προσόντα διορισμού και 

τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του αρθ.16 του 

Ν.3699/2008 ΦΕΚ199 Α΄/2-10-08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθ.48 

παρ.2 του Ν.4415/2016 .  Ακόμη για την εν λόγω θέση, υποψηφιότητα μπορούν να 

θέσουν και «…εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας και άσκησης διδακτικών 

καθηκόντων από τον προβλεπόμενο στην παρ.6 του αρθ.22 του Ν.4547/2018…» 

σύμφωνα με το αρθ.29 παρ.5 του Ν.4547/2018, ως εξής:  

 Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Ε.Α.Ε. 

(γυμνάσια Ε.Α.Ε., λύκεια Ε.Α.Ε., Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια ή 

Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια ή Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, 

ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91, εφόσον έχουν τα προσόντα 

διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία 

τριών (3) τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. 

Επιπλέον και μόνο για τις θέσεις διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. υποψήφιοι μπορεί να 

είναι και εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και 

εκπαιδευτικοί του π.δ.323/1993 και της 172260/Ε1/17-10-2016 κοινής απόφασης 

του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου(αρθ.22 

παρ.6 εδ.δ΄ββ΄του Ν.4547/2018).   

        `   ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στη Διεύθυνση που 

ανήκει οργανικά ο υποψήφιος και συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά τα 

οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες όπως αυτές αναλύονται στο 

βιογραφικό σημείωμα:  

1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. 
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2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται τα επικαλούμενα στοιχεία και  

    προσόντα για την επιλογή τους.               

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης. 

4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. 

5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις ΤΠΕ. 

6. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος. 

7. Βεβαιώσεις, υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην 

καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά 

συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.    

    Το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών εκδίδεται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. 

 8. Παραστατικά προσόντων των υποψηφίων που δε μοριοδοτούνται και που κατά την 

κρίση τους έχουν συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη και θα συντείνουν ουσιωδώς 

στη βέλτιστη εκπλήρωση των καθηκόντων τους και τα οποία δύνανται να συμβάλουν 

στη διαμόρφωση της κρίσης του συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής 

συγκρότησής τους, καθώς και περί της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ.2 του 

αρθ.23 του Ν.4547/2018. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 όπου ο/η υποψήφιος/α θα δηλώνει : 

α. Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την παρ.2 

του άρθ.109 του Ν.3528/2005 (ΦΕΚ 26 Α΄/9-2-2007), 

β. Δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ.1 του άρθ.8 του ιδίου νόμου 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ6 του άρθ.17 του Ν.4327/2015,   

γ. Δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την παρ.β της παρ.1 του 

αρθ.26 του Ν.3848/2010 και 

δ. Η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και δικαιολογητικών.  

10. Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα, προκειμένου δε για τίτλους 

προερχόμενους από ιδρύματα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από 

ΔΟΑΤΑΠ/ ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ), ή το συμβούλιο 

Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών(ΣΑΕΙ). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή 

έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του 

υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 
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Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά : 

α. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά και 

β. Οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο των αιτήσεων. 

Η επιλογή και τοποθέτηση στη θέση Διευθυντή/ντριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ερμιονίδας 

γίνεται για το υπόλοιπο της παραταθείσας θητείας η οποία ξεκινά με την τοποθέτηση, έως 

την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών εκπαίδευσης  (αρθ.52 

του Ν.4692/12-06-2020 ΦΕΚ111 Α΄/12-06-2020). 

Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του υποψηφίου στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αργολίδας αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου. 

Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής τους έτους, συνολική 

πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, καθώς και το όριο ηλικίας για υποχρεωτική 

αποχώρηση από την υπηρεσία. 

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αργολίδας και κοινοποιείται στο Α.Σ.Ε.Π. για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του.   

  

  

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

 Ανώτερο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). 

 Περιφ.Δ/νση Π.Ε.&Δ.Ε. Πελοποννήσου. 

 Διευθύνσεις Π.Ε &Δ.Ε. για ενημέρωσή τους και των οικείων ΚΕΣΥ. 

 ΚΕΣΥ Αργολίδας.  

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
 

 
 

Δρ.Βασίλειος Πολύδωρος 
Συνημμένα: 
 Υπόδειγμα αίτησης Δ/ντών/ντριών σχολικών 

μονάδων. 

 Υπεύθυνη Δήλωση. 
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