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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωςησ κενών/κενοφμενων θζςεων Υποδιευθυντή/τριασ χολικών Μονάδων τησ 
Διεφθυνςησ Π.Ε. Αργολίδασ» 
 

Η Διευκφντρια τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αργολίδασ, ζχοντασ υπόψθ:  
 

1. Το Ν. 1566/1985, κεφ. Δ, άρκρο 11, εδ. Β, παρ. 9 (ΦΕΚ 167, τ.Αϋ, 30-09-1985), «Δομι και λειτουργία 
τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».  

2. Το 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).  

3. Τισ διατάξεισ του Ν. 3699/2008 ( Αϋ199) «Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι με 
ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» όπωσ τροποποιικθκε , ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει. 

4.  Τισ διατάξεισ των άρκρων 2, 21,22,23,24,25,26,27,29,30,31 Κι 35 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ.Αϋ)   
«Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ  Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
και άλλεσ διατάξεισ». 

5. Τθν αρικ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018(ΦΕΚ 4412/03-10-2018 τ. Βϋ) Υ.Α. του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. με 
κζμα: « Κακοριςμόσ των προκεςμιϊν και τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων…… των 
υποδιευκυντϊν ……». 

6. Τθ με αρικ. Ρρωτ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 (ΑΔΑ : ΩΧ794653ΡΣ-Ψ79) εγκφκλιο του 
ΥΡ.Ρ.Ε.Θ.  

7.  Τισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340/τ. Βϋ/16-
10- 2002) «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Ρροϊςταμζνων των 
Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντϊν και 
Υποδιευκυντϊν των Σχολικϊν Μονάδων και ΣΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων».  

8. Τθ με αρικ. Φ.361.22/48/175888/Ε3/19-10-2918 διευκρινιςτικι εγκφκλιο του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. 
«Διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Εργαςτθριακϊν 
Κζντρων κακϊσ και των υπευκφνων τομζων Εργαςτθριακϊν Κζντρων». 

9. Τθν ανάγκθ κάλυψθσ κενϊν/κενοφμενων κζςεων Υποδιευκυντι/ντριασ ςτα Δθμοτικά Σχολεία 5ο 
Ναυπλίου, Λυγουριοφ και Τολοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 30 του Ν. 
4547/2018, με βάςθτα ςτοιχεία που ζχουν καταχωριςτεί ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα My school. 

 
 

Προκηρφςςουμε 
 

     Τθ κζςθ Υποδιευκυντι/ντριασ ςτα Δθμοτικά Σχολεία 5ο Ναυπλίου, Λυγουριοφ και Τολοφ και 
καλοφμε τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν οκταετι (8) τουλάχιςτον διδακτικι 
υπθρεςία, πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) Αϋ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΡΕΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ Ν. ΑΓΟΛΙΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓϋΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

 

 

 

 

               ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Ταχ. Δ/νςθ:  Αμυμϊνθσ 7Β  
Τ.Κ. – Ρόλθ:  21100 - Ναφπλιο    
e-mail:  prosoparg@sch.gr 
Ρλθροφορίεσ :Δ. Ραπαδομιτρου 
Τθλζφωνο:  2752024478 
 

Ναύπλιο: 16-09-2020 

Αρ.Πρωτ.: 4414 

 



Επιπζδου, υπθρετοφν κατά το χρόνο επιλογισ ςε οργανική θζςη ςτθ μονάδα ςτθν οποία αφορά θ 
επιλογι και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, να υποβάλουν αίτθςθ 
υποψθφιότθτασ μζχρι και τισ 18-09-2020, ημζρα Παραςκευή και ώρα 13:00. 
     Αν οι υποψιφιοι εκπαιδευτικοί των ςχολικϊν μονάδων δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ 
οκταετοφσ διδακτικισ υπθρεςία, ι τθσ πιςτοποιθμζνθσ γνϊςθσ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και 
Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) Αϋ Επιπζδου, υποψιφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο 
χρόνο υπθρεςίασ ι χωρίσ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Τ.Ρ.Ε.  Αϋ Επιπζδου αντίςτοιχα 
 

Υποβολή αιτήςεων- Δικαιολογητικά 
 

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι τουσ ωσ 
υποδιευκυντζσ  Σχολικϊν Μονάδων ςτα Γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Αργολίδασ . 
2. Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, ο οποίοσ 
περιλαμβάνει:  
           α ) Ρλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν 
           β ) Βιογραφικό ςθμείωμα 
           γ ) Ριςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) ι 
αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι(Η/Υ). 
           δ. ) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου  μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ 
διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του Συμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςισ 
του, κακϊσ και περί τθσ ςυνδρομισ των λοιπϊν κριτθρίων  τθσ παρ. 2 του άρκρου 23  του ν. 
4547/2018. 

ε ) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Αϋ75) με τθν οποία βεβαιϊνεται: 

 Πτι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν 
ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Υ.Κ. (Ν. 
3528/2007 Αϋ26),  

 Η γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ,ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν, 
Πτι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ 

για ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ των υπθρεςιακϊν του κακθκόντων. 
Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται πρζπει να ζχουν επίςθμα 

μεταφραςτεί από τθν αρμόδια Υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο 
όργανο. 
        Μετά τη λήξη τησ προθεςμίασ υποβολήσ των αιτήςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπληρωματικά  
δικαιολογητικά. 
 

Προχποθζςεισ επιλογήσ 
 

            Οι υποδιευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων κα επιλεγοφν από το αρμόδιο , ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 26 του ν. 4547/2018, υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, φςτερα από πρόταςθ του 
οικείου ςυλλόγου διδαςκόντων, θ οποία διατυπϊνεται ςε ςυνεδρίαςθ του, φςτερα από ζλεγχο τθσ 
ςυνδρομισ των προχποκζςεων και τθσ νομιμότθτασ των αιτιςεων από τθ Διεφκυνςθ Ρ.Ε. 
Αργολίδασ και ςτθν οποία δεν ςυμμετζχουν τα μζλθ που κωλφονται ςφμφωνα με το άρκρο 7 του 
Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν. 2690/1999, Αϋ 45), κακϊσ και οι αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι 
εκπαιδευτικοί.  Οδθγίεσ και χρονοδιάγραμμα προσ τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων κα δοκεί ςτισ 
ςχολικζσ μονάδεσ που τισ αφορά μετά τον ζλεγχο των υποψθφιοτιτων από τθν υπθρεςία μασ. 
            Η πρόταςθ, μαηί με το πρακτικό του ςυλλόγου των διδαςκόντων  (κα πρζπει να ζχει 
ολοκλθρωκεί  μζχρι τθν Δευτζρα 21-09-2020) κα διαβιβαςτοφν από τον Διευκυντι/ντρια τθσ 
ςχολικισ μονάδασ, ςτο αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, το οποίο, φςτερα από ζλεγχο τθσ 
ςυνδρομισ των προχποκζςεων και τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ διαμόρφωςθσ τθσ πρόταςθσ, 
κα προτείνει ςτον οικείο Διευκυντι Εκπαίδευςθσ τθν τοποκζτθςθ των υποδιευκυντϊν.  



                        Αν ο ςφλλογοσ διδαςκόντων δεν διατυπϊςει πρόταςθ για τθν επιλογι των 
υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων ι για τθ ςειρά τοποκζτθςθσ των υποδιευκυντϊν, αποφαςίηει 
ςχετικά το αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο. 
            Στθν περίπτωςθ που υποψιφιοι για τθ κζςθ υποδιευκυντι ςχολικισ μονάδασ είναι 
περιςςότεροι από τισ κζςεισ που προβλζπονται, ο ςφλλογοσ διδαςκόντων και το αρμόδιο 
υπθρεςιακό ςυμβοφλιο λαμβάνουν υπόψθ τα κριτιρια τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 23 και 
ειδικότερα τθν ικανότθτα του υποψθφίου να επιδεικνφει πνεφμα ςυνεργαςίασ και ομαδικότθτασ, 
ςυνζπεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ.  
 

Θητεία 
      Η επιλογι και τοποκζτθςθ ςτισ κενοφμενεσ κζςεισ γίνεται για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ αυτισ 
και μζχρι τθν ανάλθψθ κθτείασ των νζων ςτελεχϊν. 
 
      Ραρακαλοφμε να λάβουν γνϊςθ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ , ενυπόγραφα, με ευκφνθ των 
Διευκυντϊν των Σχολικϊν Μονάδων, όλοι οι εκπαιδευτικοί των Δθμοτικϊν Σχολείων τθσ Δ/νςθσ 
Ρ.Ε. Αργολίδασ που αναφζρονται παραπάνω. 

               
     

 

     

Η Διευκφντρια Ρ.Ε. Αργολίδασ 
 
 

                                                                         Αικατερίνθ Χρ. Δουράνου  MEd 
 

 
υνημμζνα: 

1. Αίτθςθ υποψθφίου  
2. Υπόδειγμα Υπεφκυνθσ διλωςθσ 

 
Πίνακασ Αποδεκτών: 

1. Δθμοτικά Σχολεία Ρ.Ε. Αργολίδασ 
2. Εκπαιδευτικοί Δθμ. Σχολείων 

            Ρ.Ε. Αργολίδασ (δια των Διευκυντϊν/ντριϊν 
            των Σχολείων) 

3. Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Ρ/κμιασ 
            & Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ρελοποννιςου 
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