
 

 

 

    

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την επιλογή Προϊςταμζνων Διθζςιων και 
Τριθζςιων Δημοτικών και Διθζςιων Νηπιαγωγείων»  
 

Ο Διευκυντισ 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. Σισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Γϋ άρκρα 21-36 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ / 12-06-
2018 ) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ και άλλεσ διατάξεισ». 

3. 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).  

4. 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».  

5.  Σθν αρικμ. Φ.361.22/40/159791/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4412/τ.Bϋ/03-10-2018) ΤΑ 
«Κακοριςμόσ των προκεςμιϊν και τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων κακϊσ και κάκε 
άλλου κζματοσ ςχετικοφ με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των 
προϊςταμζνων νθπιαγωγείων και των προϊςταμζνων δθμοτικϊν ςχολείων»  

 
Προκηρφςςουμε 

 
Σισ κενοφμενεσ κζςεισ Προϊςταμζνων δικζςιων και τρικζςιων Δθμοτικϊν χολείων και 
Προϊςταμζνων δικζςιων Νθπιαγωγείων τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Αργολίδασ, όπωσ αυτζσ 

αναγράφονται ςτο ςυνθμμζνο Πίνακα  

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ 

ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡΙΦ/ΚΗ Γ/ΝΗ Π.Δ. & Γ.Δ. ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

Γ/ΝΗ ΠΡΩΣ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Ν. ΑΡΓΟΛΙΓΑ 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 

 

Ναφπλιο:23/09/2019 
Αρ.Πρωτ.: 5241  

ΠΡΟ:  

Σοσς/ηις μόνιμοσς/ες οργανικά 

ανήκονηες/οσζες Δκπαιδεσηικούς ηων 

διθέζιων και ηριθέζιων τολικών 

Μονάδων Π.Δ. (με εσθύνη ηων 

Προϊζηαμένων ηων τολικών Μονάδων): 

α. να ενημερωθούν οι εκπαιδεσηικοί ποσ 

σπηρεηούν ζηη τολική Μονάδα  

β. να ενημερωθούν άμεζα οι εκπαιδεσηικοί 

ποσ ανήκοσν οργανικά ζηη ζτολική 

μονάδα και αποσζιάζοσν ηη ζσγκεκριμένη 

τρονική περίοδο για οποιαδήποηε αιηία 

(άδειες κάθε είδοσς, απόζπαζη κ.λπ.)  

 

Κοινοποίηση:  Φ. Αρτείοσ 

 

Σατ. Γ/νζη:  Αμσμώνης 7Β  

Σ.Κ. – Πόλη:  21100 - Ναύπλιο    

 Ιζηοζελίδα:  mail@dipe.arg.sch.gr 

prosoparg@sch.gr 

Πληροθορίες: Γ. Παπαδομήηροσ  
Σηλέθωνο:  2752024478 
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και προςκαλοφμε 
 

τουσ/τισ μόνιμουσ/εσ και οργανικά ανικοντεσ/ουςεσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν τα 
νόμιμα προςόντα, όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτα ωσ άνω ςχετικά, να υποβάλουν ςχετικι 
αίτθςθ για τθν πλιρωςθ των εν λόγω κζςεων ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Αργολίδασ, μαηί με τα 
αναγκαία δικαιολογθτικά, από 24-9-2019 ζωσ και 02-10-2019. 
 

Ωσ προϊςτάμενοι δικζςιων και τρικζςιων δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων, 
επιλζγονται εκπαιδευτικοί με οκταετι τουλάχιςτον διδακτικι υπθρεςία που υπθρετοφν κατά 
το χρόνο επιλογισ ςε οργανικι κζςθ, τθν οποία αφορά θ επιλογι. Αν οι εκπαιδευτικοί τθσ 
ςχολικισ μονάδασ δεν πλθροφν τθν προχπόκεςθ τθσ οκταετοφσ διδακτικισ υπθρεςίασ, 
υποψιφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπθρεςίασ. 
 

Δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ, ο/θ οποίοσ/α 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 (κ.ν. 
3528/2007, Αϋ 26) ι για τον/θν οποίον/α ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παραγράφου 
1 του άρκρου 8 του ίδιου Κϊδικα. Επίςθσ, δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ, 
εκπαιδευτικόσ, του/θσ οποίου/ασ τα πιςτοποιθτικά των αντικειμενικϊν κριτθρίων που 
προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ είναι πλαςτά ι αναλθκι με ςκοπό τθν 
παραπλάνθςθ τθσ υπθρεςίασ, κακϊσ και εκπαιδευτικόσ που ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά 
του ςφμφωνα με τθν περ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 26 του ν. 3848/2010. 
 

Όπου ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ προβλζπεται εκπαιδευτικι υπθρεςία, υπολογίηεται θ 
προχπθρεςία τόςο ςτθ δθμόςια όςο και ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ, κακϊσ και θ προχπθρεςία 
των υποψθφίων ωσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων με αναγωγι ςτο υποχρεωτικό 
εβδομαδιαίο ωράριο διδαςκαλίασ. 
 

Όπου ςτισ διατάξεισ προβλζπεται διδακτικι υπθρεςία, λογίηεται: α) θ άςκθςθ 
διδακτικοφ ζργου ςε μονάδεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, β) οι άδειεσ 
κφθςθσ, λοχείασ, ανατροφισ τζκνου, γ) θ διδακτικι υπθρεςία ςε ςχολεία δεφτερθσ ευκαιρίασ 
(.Δ.Ε.), ςε δθμόςια Ι.Ε.Κ. και ςε ςχολζσ Επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (ΕΚ) , δ) θ διδακτικι 
υπθρεςία ςε Α.Ε.Ι., εφόςον ζχει αςκθκεί αυτόνομο διδακτικό ζργο ςφμφωνα με το πρόγραμμα 
ςπουδϊν για χρονικό διάςτθμα κατ’ ελάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, ε) θ υπθρεςία υπό τθν ιδιότθτα 
του χολικοφ υμβοφλου, του υπευκφνου Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ι Αγωγισ Τγείασ ι 
Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ςτθ Δ/νςθ Εκ/ςθσ, του Τπευκφνου Κζντρου υμβουλευτικισ και 
Προςανατολιςμοφ (ΚΕ.Τ.Π.), Γραφείου χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ 
(ΓΡΑ..Ε.Π.), Γραφείου υμβουλευτικισ (ΓΡΑ.Τ.) , Εργαςτθριακοφ Κζντρου φυςικϊν Επιςτθμϊν 
(Ε.Κ.Φ.Ε.), Κζντρου Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.), υμβουλευτικοφ 
τακμοφ νζων (..Ν.), Κζντρου περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Π.Ε.) και του Τπευκφνου 
χολικϊν Βιβλιοκθκϊν, οι οποίεσ λειτοφργθςαν ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ 
προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Αρχικι Επαγγελματικι Κατάρτιςθ» (ΕΠΕΑΚ).  

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

προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Σα κωλφματα επιλογισ τθσ 
παραγράφου 6 του άρκρου 17 του ν.4327/2015 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 1 του ν. 4473/2017 (Α 78) 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.  

 
Κριτιρια επιλογισ των προϊςταμζνων νθπιαγωγείων και προϊςταμζνων δθμοτικϊν 

ςχολείων είναι ιδίωσ θ προςωπικότθτα και θ γενικι ςυγκρότθςθ του/θσ υποψθφίου/ασ, θ 
ικανότθτα του/θσ υποψθφίου/ασ να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ, να επιλφει προβλιματα 



(διδακτικά, διοικθτικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δθμιουργεί κατάλλθλο παιδαγωγικό 
περιβάλλον και να εμπνζει τουσ εκπαιδευτικοφσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ.  

 
Βαςικό κριτιριο είναι θ γνϊςθ του αντικειμζνου του προσ άςκθςθ ζργου, θ οποία 

ςυνάγεται από: α) τθν επιςτθμονικι – παιδαγωγικι ςυγκρότθςθ του/θσ υποψθφίου/ασ και 
κυρίωσ το επίπεδο των ςπουδϊν και γενικότερα τισ ςπουδζσ του/θσ, τθν φπαρξθ ςπουδϊν ι 
επιμορφϊςεων ςτθν οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθν πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ 
ξζνων γλωςςϊν και Σ.Π.Ε., υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και εφαρμογι 
καινοτομιϊν, ςυμμετοχι ςε ςυμβοφλια, επιτροπζσ ι ομάδεσ εργαςίασ, κοινωνικι και 
ςυνδικαλιςτικι δράςθ, ςυμμετοχι ςε όργανα διοίκθςθσ επιςτθμονικϊν και εκπαιδευτικϊν 
οργανϊςεων ι ςε όργανα λαϊκισ ςυμμετοχισ και επίςθμεσ διακρίςεισ και β) τθν υπθρεςιακι 
κατάςταςθ και τθ διοικθτικι εμπειρία, όπωσ προκφπτει από τθ ςυνολικι εκπαιδευτικι 
υπθρεςία του/θσ υποψθφίου/ασ αλλά και τθν προχπθρεςία ςε άςκθςθ διοικθτικοφ ζργου.  

 
Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τοποκζτθςθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 17 του 

ν. 4327/2015 υποβάλλονται όπωσ προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 22 του 
ίδιου νόμου και ςυνοδεφονται από:  

1. Βιογραφικό ςθμείωμα  
2. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και μετεκπαίδευςθσ  
3. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν  
4. Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε.  
5. Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ  
6. 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.  

7. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι α) ο/θ 
εκπαιδευτικόσ 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 Αϋ 26) β) 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 και γ) δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 26 του ν.3848/2010.  

 
Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ 

αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το Ινςτιτοφτο 
Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε.), ι το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν 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.  

 
Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνεται δεκτι οποιαδιποτε 

μεταβολι ςτθν αίτθςθ, οφτε ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 
10 παρ.4 του νόμου 2690/1999 (Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ).  

 
Η επιλογι και τοποκζτθςθ των προϊςταμζνων δικζςιων και τρικζςιων νθπιαγωγείων 

και δθμοτικϊν ςχολείων ξεκινά με τθν τοποκζτθςι τουσ και λήγει την 31η Ιουλίου 2020 . 
Παρακαλοφμε να λάβουν γνώςη επί του περιεχομζνου του παρόντοσ ενυπογράφωσ όλοι 

οι εκπαιδευτικοί των ςχολικών μονάδων.  
     

   Ο Διευκυντισ Π.Ε. Αργολίδασ 
 
 
                                         Δθμιτρθσ Ι. ίδερθσ MEd 

 
υν.:. Πίνακασ με τισ προκθρυχκείςεσ κζςεισ  
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