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       ΚΟΙΝ.: Όπως ο πίνακας αποδεκτών  

               
 

 
 

 

 

Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας 

Έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθ.11 παρ.7 και 8 του Ν.1566/85 «Όργανα, επιλογή…»). 
2. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 αρθ.15 ΦΕΚ45 Α΄ /9-3-99 «αποφάσεις συλλογικών 

οργάνων. 

3. Την αριθμ. Φ353.1/324/105657/Δ1 ΦΕΚ 1340 β΄ /16-10-2002 (άρθ.17) «Καθορισμός   
των ειδικότερων καθηκόντων….». 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19-
5-2010 τ.Α΄): «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων 
αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του 
κεφ. Γ’ του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-05-2015 και με τις διατάξεις του άρθ. 1 του 
Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/30-05-2017). 

5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας…. «Πρόγραμμα Διαύγεια»…..» 
6. Την αριθμ.865/2016 απόφαση του ΣτΕ «…Η διαδικασία όμως της μυστικής ψηφοφορίας 

ως διαδικασία αναδείξεως οργάνων εν γένει διοικήσεως προσιδιάζει σε αυτοδιοικούμενες 
μονάδες…. όχι όμως στις σχολικές μονάδες …. οι οποίες ανήκουν εκ του Συντάγματος 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους…».  

7. Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 ΦΕΚ 102 Α΄/12-6-18  άρθρα 22παρ.1, 23 και 27παρ.3 
εδ.η΄ και 30 του κεφ.Γ΄ «Επιλογή Στελεχών εκπαίδευσης». 

8. Την αριθμ. πρωτ.Φ361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018/ΥΠΠΕΘ «Εφαρμογή διατάξεων 
του Ν.4547/2018…………».  

9. Την αριθμ. πρωτ.Φ361.22/39/159796/Ε3 ΦΕΚ4412 Β΄/03-10-2018 Υ.Α.«Καθορισμός 

των προθεσμιών…………».  
10. Την αριθμ. πρωτ.18533/Δ4/2-2-18(Β΄450)Υ.Α. και την αριθμ. 

Φ3α/38356/Δ4/07-08-2018 διευκρινιστική.  

11. Την αριθμ. πρωτ.Φ361.22/48/175888/Ε3/19-10-2018/ΥΠΠΕΘ «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την επιλογή υποδιευθυντών…………» σύμφωνα με την οποία δεν έχει 

εφαρμογή η αίρεση του νόμου για το όριο επιλογής δύο συνεχόμενων θητειών πλήρων 

Ναύπλιο  ,    21 -09 - 2020  
Αριθμ. πρωτ.: Φ11.3/4614 
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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 κενών θέσεων 

Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων.  

ΑΔΑ: 9ΓΜ146ΜΤΛΗ-ΚΟ0



2 

 

διδακτικών ετών που προηγούνται της παρούσας πρόσκλησης για το λόγο ότι «οι 

προβλεπόμενες προς κάλυψη θέσεις αφορούν υπόλοιπο θητείας και στη δεδομένη 
χρονική στιγμή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συνεχόμενη της προηγηθείσας».  

12. Τις αριθμ.Φ11.3/3928/21-09-17, Φ11.3/4360/03-10-19, Φ11.3/5572/17-12-19 και 
Φ11.3/909/14-02-20 αποφάσεις μας «Τοποθέτηση υποδιευθυντών σχολικών μονάδων». 

13. Τις διατάξεις των άρθ.52 και 53 του Ν.4692/20 «Παράταση θητείας Στελεχών 

εκπαίδευσης». 
14. Την προϋπόθεση του αρθ.30 παρ.6 του Ν.4547/18 σχετικά με τον απαραίτητο αριθμό 

μαθητών  για τον ορισμό υποδιευθυντών/ντριών. 

15. Την αριθμ.Φ11.3/4562/18-9-2020 απόφασή μας «Απαλλαγή Υποδιευθυντών σχολικών 
Μονάδων από τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την αριθμ.8η πράξη του ΑΠΥΣΔΕ 

Πελοποννήσου και την αριθμ.6402/17-9-20 εισήγηση του περιφερειακού Διευθυντή 
εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

16. Την αριθμ.Φ353.1/24/105877/13-8-2020 Υ.Α. «Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών 

Δ.Ε.». 
17. Τα στοιχεία μαθητικού δυναμικού των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της ΔΔΕ 

Αργολίδας όπως καταγράφονται στο σύστημα «myschool». 
18. Την ανάγκη πλήρωσης των κενών θέσεων υποδιευθυντών/ντριών 1ου Γυμνασίου Άργους 

και ΓΕΛ Λυγουριού. 

        Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

       την πλήρωση των κενών θέσεων υποδιευθυντών/ντριών (1ου και 2ου) έως την επιλογή, 

τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων Στελεχών, των παρακάτω σχολικών μονάδων 

της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας: 

α/α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΗ 

1 1ο Γυμνάσιο Άργους (κενή θέση) 2ου Υποδιευθυντή/ντριας 

2 ΓΕΛ Λυγουριού (κενή θέση) 1ου Υποδιευθυντή/ντριας 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση 

υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, από την Τρίτη 

22 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 ώρα: 15.00. 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο 

εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών 

προσόντων των υποψηφίων, όπως περιγράφονται από το άρθ.2 παρ.2 της αριθ. 

Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 ΦΕΚ 4412 Β'/03-10-2018)Υ.Α.  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 Η κατοχή του βαθμού Α'.  

 Η πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α' επιπέδου, η οποία αποδεικνύεται με τη σχετική 

πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθ.26 του Π.Δ. 50/2001, 

όπως ισχύει, για την απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α' επιπέδου 

τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. 
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  Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα τουλάχιστον 

οκτώ ετών σε σχολικές μονάδες (κατά τον ορισμό του εδ.η΄ της παρ. 1 του άρθ.2 του 

Ν.4547/2018 δηλαδή άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, καθώς 

και στις Δ.Υ.Ε.Π. που λειτουργούν στις μονάδες αυτές. Να υπηρετούν με οργανική 

θέση στη σχολική μονάδα στην οποία αφορά η επιλογή. 

  Να καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο του/της Υποδιευθυντή/ντριας της σχολικής 

τους μονάδας. 

  Να μην έχουν κριθεί υπεράριθμοι κατά το χρόνο επιλογής με βάση το άρθ.14 του 

Π.Δ.50/1996. 

  Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της 

οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας ή της πιστοποιημένης γνώσης ΤΠΕ Α’ επιπέδου 

υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας ή 

χωρίς πιστοποιημένη γνώση ΤΠΕ αντίστοιχα. 

  Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών 

ετών που προηγούνται της επιλογής στη θέση του υποδιευθυντή της ίδιας σχολικής 

μονάδας, δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας. 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

  Με την αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης όπου 

ανήκει οργανικά, ο/η υποψήφιος/α εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη 

διαδικασία επιλογής.  

 Η τοποθέτηση στις εν λόγω κενές θέσεις διαρκεί έως την επιλογή, τοποθέτηση και 

ανάληψη υπηρεσίας νέων Στελεχών Εκπαίδευσης (αρ.52 του Ν.4692 ΦΕΚ 

111Α’/12-06-2020).  

 Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των 

υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό 

σημείωμα, ο οποίος περιλαμβάνει:  

α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.  

β) Βιογραφικό σημείωμα.  

γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).  

δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει 

στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της 
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γενικής συγκρότησής του καθώς και περί της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της 

παρ. 2 του άρθ.23 του Ν. 4547/2018.  

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία βεβαιώνεται:  

αα) Ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό 

παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθ.109 του Υπαλληλικού Κώδικα(Ν.3528/2007 Α' 26).  

ββ) Η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών.  

γγ) 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.  

 Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της 

αλλοδαπής, 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.).  

 Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα 

μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο 

κατά νόμο όργανο.  

 Ως υποψήφιοι/ες για τις κενές θέσεις Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της 

Δ/νσης Δ.Ε. Αργολίδας μπορούν να υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν 

οργανικά στο αντίστοιχο σχολείο.  

 Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία 

λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λιξης της 

προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.  

 Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν 

πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της 

αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.  

 Ορίζεται ως προθεσμία η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 για την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας του συλλόγου όπως συνεδρίαση, διατύπωση πρότασης και αποστολή 

σωστά διατυπωμένου πρακτικού στο οποίο θα αναφέρεται με σαφήνεια, 

απαραιτήτως, το προτεινόμενο πρόσωπο. Αν υπάρχει μία μόνη υποψηφιότητα, θα 

αναφέρεται επίσης με σαφήνεια. Εφιστάται η προσοχή για την απαρέγκλιτη τήρηση 
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της νομοθεσίας καθόσον αφορά στις προϋποθέσεις επιλογής των άρθρων της αριθμ. 

Φ361.22/39/159796/Ε3 ΦΕΚ 4412 Β΄/3-10-18 Υ.Α. Ο σύλλογος καλείται να 

συνεκτιμήσει υπεύθυνα όλες τις παραμέτρους. 

 Στην περίπτωση που υποψήφιοι για τη θέση υποδιευθυντή σχολικής μονάδας είναι 

περισσότεροι από τις θέσεις που προβλέπονται, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της 

παραγράφου 2 του άρθ.23 του Ν.4547/2018 («Κριτήρια επιλογής των στελεχών 

εκπαίδευσης της παρ.3 του άρθ.21, είναι η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του 

υποψηφίου, η επιστημονική του συγκρότηση, η διοικητική και διδακτική του εμπειρία, η 

ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατικότητα και να 

επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η 

συνεισφορά του στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, η συμμετοχή του 

στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, καθώς και οι ικανότητες διοίκησης ή και 

οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων.») και ειδικότερα την ικανότητα του 

υποψηφίου να επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, συνέπεια και να 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. 

  Τα πρακτικά των συλλόγων των διδασκόντων θα αποσταλούν με διαβιβαστικό από τον 

διευθυντή της σχολικής μονάδας στη Δ/νση Δ.Ε. Αργολίδας άμεσα με την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας.  

  Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά.  

Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες, οι θέσεις επαναπροκηρύσσονται και στην 

περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί δύο συνεχόμενων θητειών. 

Συστήνεται στους υποψηφίους/ες να μελετήσουν προσεκτικά και να τηρήσουν πιστά τα 

παραπάνω.   

Της παρούσας να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί. 

    

 
 
 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

 Υπόδειγμα αίτησης. 

Πίνακας αποδεκτών: 

1. 1
ο
 Γυμνάσιο Άργους. 

2. ΓΕΛ Λυγουριού 

3. Π Δ Ε Πελοποννήσου 

4. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 

5. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 

 
Δρ.Βασίλειος Πολύδωρος  
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