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                  Α/θμιας Εκπαίδευσης  

Νομού Αργολίδας 
 

Κοιν : 1. Περιφερειακή Δ/νση 

Α/θμιας & Β/θμιας Ε.Πελ/σου 

  

 

Θέμα : «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για πλήρωση θέσης Διευθυντή   

              του 6/θ Δ.Σχ. Ανυφίου με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2013 – 2014 » 

 

 

ΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

                                            Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 

και 29 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». 

2. Την αριθμ. 4415/26-08-2013 απόφαση του Δ/ντή Π.Ε. Αργολίδας που 

στηρίχτηκε στην αριθμ. 49/26-08-2013 πράξη του , με την οποία απολύθηκε 

αυτοδίκαια λόγω, κατοχής δεύτερης θέσης στο Δημόσιο, η Δ/ντρια του 6/θ Δημ. 

Σχ. Ανυφίου κ. Βενετσάνου Φωτεινή 

3. Την αριθμ. 2/29-08-2013 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Υποψηφίων Δ/ντών 

σχολικών μονάδων Π.Ε. Αργολίδας με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση του 

εκπ/κού κλάδου ΠΕ 70 του 6/θ Δημ. Σχ. Ανυφίου κ. Ιωαννίδη Κωνσταντίνου 

του Δημητρίου για διαγραφή του  από τον Πίνακα Υποψηφίων Δ/ντών 

Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Αργολίδας  
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4. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις υπεύθυνες  δηλώσεις των υποψηφίων Δ/ντών 

που είναι εγγεγραμμένοι στον οριστικοποιημένο αξιολογικό Πίνακα, κανένας 

δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί στην κενή θέση του Δ/ντή του 6/θ Δημ. Σχ. 

Ανυφίου 

   

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

     Τη θέση του Διευθυντή του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Ανυφίου, με αναπλήρωση  

για το σχολικό έτος 2013-2014 και καλούμε τους Εκπαιδευτικούς που πληρούν τις 

προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων να υποβάλουν αιτήσεις μαζί με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Δευτέρα  02 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι και την  

Πέμπτη 05  Σεπτεμβρίου 2013, για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής  

   Το ΠΥΣΠΕ ως Συμβούλιο Επιλογής Υποψηφίων Δ/ντών σχολικών 

μονάδων Π.Ε., σύμφωνα με το Ν. 3848/2010, άρθρο 24 παρ. 10, θα 

αξιολογήσει κατά σειρά τους εκπ/κούς που ανήκουν οργανικά: 

α) στην ίδια σχολική μονάδα 

β)σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου Δήμου 

γ) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου της περιοχής αρμοδιότητας 

του οικείου περιφερειακού συμβουλίου 

 

Υ π ο  β λ η τ έ α  Δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά : 

 

   1) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών που εκδίδεται αυτεπάγγελτα 

από την αρμόδια Διεύθυνση που ανήκει οργανικά ο υποψήφιος ή τηρείται ο 

Ατομικός Υπηρεσιακός του Φάκελος. 

   2) Βιογραφικό σημείωμα 

   3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών και διδακτορικών 

σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 

   4) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών  

   5) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 

   6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται ότι:  

   α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα 

από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 

3528/2007 Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄, 9-2-2007).  

   β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου 

κώδικα. 

          Επισημαίνεται ότι: 

1.  Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, 

προκειμένου δε για τίτλους σπουδών, οι οποίοι προέρχονται από ιδρύματα 



ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από 

το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). 

Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα 

μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ή άλλο 

αρμόδιο κατά νόμο όργανο.  

2. Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή 

κατάσταση, άσκηση διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού 

έργου, καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, πρέπει να 

αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 

       Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών θα υποβληθούν στη 

Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας(Αμυμώνης 7Β) 

   Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά: 

   α) Συμπληρωματικά δικαιολογητικά και 

   β) Οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο των αιτήσεων. 

                                                                           Ο Δ/ντής Π.Ε. Αργολίδας 

 

                                                                  Γαβρήλος Σωτήριος 

 

 

 


