
 

ΘΔΜΑ: «Πρόζθιεζε Εθδήιωζες Ελδηαθέροληος γηα πιήρωζε ζέζεωλ 

προϊζηακέλωλ οιηγοζέζηωλ Νεπηαγωγείωλ θαη Δεκοηηθώλ ζτοιείωλ»  
 

Ο Δηεσζσληής ηες Δηεύζσλζες Α/ζκηας Εθπαίδεσζες Πρέβεδας  

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 1566/1985 (ΦΔΚ 187/Α/30-09-1985). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4547/2018 (Φ.Δ.Κ. 102/12-06-2018 η.Α΄) «Αλαδηνξγάλσζε ησλ 

δνκψλ ππνζηήξημεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

3.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4692/2020 (ΦΔΚ 111/12-6-2020 η.Α΄) «Αλαβάζκηζε ηνπ ρνιείνπ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σε κε αξ. Φ.361.22/40/159791/Δ3/26-09-2018 Τπνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 4412/η. 

Β’/03-10- 2018), κε ζέκα: «Καζνξηζκφο ησλ πξνζεζκηψλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

ππνβνιήο αηηήζεσλ θαζψο θαη θάζε άιινπ ζέκαηνο ζρεηηθνχ κε ηε δηαδηθαζία 

επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ πξντζηακέλσλ λεπηαγσγείσλ θαη πξντζηακέλσλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ». 

5.  Σε κε αξηζ. Πξση. Φ.353.1/324/105657/Γ1/08-10-2002 (Φ.Δ.Κ.1340/η.Β΄/16-10-

2002) Τ.Α., κε ζέκα «Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ 

ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ησλ 

Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΔΚ θαη ησλ ζπιιφγσλ 

δηδαζθφλησλ », φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

6. Tελ αξηζκ. Φ.353.1/24/105877/Δ3/13-8-2020 (ΑΓΑ:6ΥΓΠ46ΜΣΛΖ-0ΓΡ) Τ.Α., 

«Σνπνζέηεζε πξνζσξηλψλ Γηεπζπληψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο» 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
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7. Σελ αλάγθε πιήξσζεο ησλ θελψλ θαη θελνχκελσλ ζέζεσλ Πξντζηακέλσλ ησλ Γ. 

ρνιείσλ θαη Νεπηαγσγείσλ 

 

                                  ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 

Σελ πιήξσζε ησλ θελψλ θαη θελνχκελσλ ζέζεσλ προϊζηακέλωλ οιηγοζέζηωλ 

Δεκοηηθώλ τοιείωλ θαη Νεπηαγωγείωλ   ησλ θάησζη ζρνιηθψλ κνλάδσλ  ηεο  

Π.Δ. Πξέβεδαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

θαη  

θαιούκε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα θαη επηζπκνχλ θξηζνχλ γηα λα 

αζθήζνπλ θαζήθνληα πξντζηακέλσλ, λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε 

ππνςεθηφηεηαο– ζπλνδεπφκελε απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά – γηα ηε 

ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ νξγαληθά θαη δελ έρνπλ θξηζεί ππεξάξηζκνη, 

από ηελ 17ε έως θαη ηελ 27ε Νοεκβρίοσ 2020  

Ζ επηινγή ηνπο ζα ηζρχζεη έσο ηε ιήμε ηεο ζεηείαο, φπσο παξαηάζεθε θαη ηζρχεη θαη 

κέρξη ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο ησλ λέσλ Πξντζηακέλσλ. 

Δηαδηθαζία σποβοιής αηηήζεωλ 

1. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ επηινγή ηνπο 

σο πξντζηάκελνη λεπηαγσγείσλ θαη πξντζηακέλσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζηε 

Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο φπνπ έρνπλ νξγαληθή ζέζε. 

2. Οη αηηήζεηο ζπλνδεχνληαη απφ θάθειν ππνςεθηφηεηαο ζηνλ νπνίν εκπεξηέρνληαη 

φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ 

ππνςεθίσλ, νκαδνπνηεκέλα ζε ππνελφηεηεο, φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη: 

Α/Α τοιηθή Μολάδα Οργ. 

1 Γ.ρ. Αλζνχζαο 2/Θ 

2 Γ.ρ. Αγηάο 2/Θ 

3 Γ.ρ. Αγ. Γεσξγίνπ 2/Θ 

4 5
ν
 Νεπηαγ. Πξέβεδαο 2/Θ 

5 10
ν
 Νεπηαγ. Πξέβεδαο 2/Θ 

6 2
ν
 Νεπηαγ. Καλαιιαθίνπ 2/Θ 
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α) Πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ. 

β) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

γ) Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ, κεηεθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο. 

δ) Απνδεηθηηθά γλψζεο μέλσλ γισζζψλ. 

ε) Πηζηνπνηεηηθά επηκφξθσζεο ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ 

(Σ.Π.Δ.) ή απνδεηθηηθά γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (Ζ/Τ). 

ζη) Απνδεηθηηθά ζπγγξαθηθνχ έξγνπ. 

δ) Βεβαηψζεηο ή ππεξεζηαθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζην δηδαθηηθφ - επηκνξθσηηθφ 

έξγν θαζψο θαη ζηε δηνηθεηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία, ηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνπλ 

ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο, θαηά πεξίπησζε. 

ε) Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο θξίζεο ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

ηεο γεληθήο ζπγθξφηεζήο ηνπ, θαζψο θαη πεξί ηεο ζπλδξνκήο ησλ ινηπψλ θξηηεξίσλ 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4547/2018. 

ζ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75) κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη: 

 αα) φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα 

κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο παχζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 109 ηνπ 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 3528/2007 Α' 26), 

 ββ) ε γλεζηφηεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ, 

 γγ) φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ σο ζηέιερνο ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ζνβαξφ ιφγν αλαγφκελν ζε πιεκκειή άζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ 

θαζεθφλησλ. 

Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο 

αιινδαπήο, πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ 

Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.)/ 

Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Κέληξν Αλαγλψξηζεο Σίηισλ πνπδψλ ηεο Αιινδαπήο 

(ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α.) ή ην Ηλζηηηνχην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Η.Σ.Δ.). Ξελφγισζζεο 

βεβαηψζεηο ή έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη πξέπεη λα έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζηεί απφ 

ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή άιιν αξκφδην θαηά λφκν 

φξγαλν. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ γίλνληαη δεθηά 

ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

3. Οη ππνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο ησλ πξντζηακέλσλ λεπηαγσγείσλ θαη ησλ 

πξντζηακέλσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηηο ζέζεηο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηηο νπνίεο ππεξεηνχλ κε νξγαληθή ζέζε. 

Γελ επηηξέπεηαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα ζέζε ζηειέρνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη απνρσξνχλ ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεξεζία 
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ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο  ππνβνιήο ησλ ππνςεθηνηήησλ. 

Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ. Σα θσιχκαηα επηινγήο δελ 

πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηφζν θαηά ηνλ ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο φζν θαη θαηά ηνλ ρξφλν ηνπνζέηεζεο απφ ην αξκφδην 

φξγαλν. 

Οη Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο είλαη αξκφδηεο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ αηηήζεσλ, ηνλ 

έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ, ηε ζεψξεζε ηεο αίηεζεο θαη ηεο 

έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ. Οη αηηήζεηο θαη νη θάθεινη 

ππνςεθηφηεηαο δηαηεξνχληαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο ησλ πξντζηακέλσλ λεπηαγσγείσλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ. 

Σοποζέηεζε 

Οη πξντζηάκελνη ησλ λεπηαγσγείσλ θαη νη πξντζηάκελνη ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, 

νξίδνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, πνπ 

εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφζθιεζή ηνπ γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο θαη πξφηαζε 

ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(Π.Τ..Π.Δ.), ην νπνίν ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 26 

ηνπ λ. 4547/2018, θαη ε απφθαζε δεκνζηεχεηαη ζην Πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ». 

Σν ζπκβνχιην πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζεη ηελ πξφηαζή ηνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα 

θξηηήξηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ. 

 

Παραθαιούκε γηα ηελ ελσπόγραθε ελεκέρωζε όιωλ ηωλ εθπαηδεσηηθώλ. 

 

 

                                                                                      Ο Δηεσζσληής  Π.Ε. 
 

 

 

                                                                                    Γεώργηος  Μόηζηος 
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