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Προϊσταμένου-ης 2/θ & 3/θ Νηπιαγωγείων και 2/θ & 3/Θ Δημοτικών της Διεύθυνσης Π.Ε
Εύβοιας »
Ο Διευκυντισ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Εφβοιασ ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του ν. 1566/1985 «Δομι και λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ.
2. Σισ διατάξεισ του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Αϋ/19-5-2010) «Αναβάκμιςθ του ρόλου του
εκπαιδευτικοφ-κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και
λοιπζσ διατάξεισ».
3. Σισ διατάξεισ

του ν. 4547/2018(Α’102) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
4. Σθν αρικμ. Φ.361.22/40/159791/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4412/Β/3-10-2018) Τπουργικι
Απόφαςθ : 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».
5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δl/08-10-2002 Τ.Α. (ΦΕΚ
1340/τ.Β'/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».
6. Σθν αρικμ. Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ: 6714653Π-ΕΨ0) Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ με
κζμα: «Σοποκζτθςθ Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ».
7. Σθν υπ’ αρικμ. Φ.αποφ. 12043/18-09-2017 Απόφαςθ του Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Εφβοιασ με κζμα: «Σοποκζτθςθ προϊςταμζνων 2/κ-3/κ Νθπιαγωγείων και 2/κ3/κ Δθμοτικϊν χολείων»
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προκηρύσσει
Σθν πλιρωςθ για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ ζωσ 31-07-2020, τθσ κζςθσ προϊςταμζνων των
ολιγοκζςιων

νθπιαγωγείων και δθμοτικϊν ςχολείων τθσ Διεφκυνςθσ ΠΕ Εφβοιασ, όπωσ

αναγράφονται ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα, και καλοφμε τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Διεφκυνςθσ ΠΕ
Εφβοιασ που ζχουν τα νόμιμα προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ
να υποβάλουν αίτθςθ που κα ςυνοδεφεται από τα αναγκαία δικαιολογθτικά, εντόσ τθσ προκεςμίασ
που προβλζπεται από τθ ςχετικι προκιρυξθ, από τθν 11η επτεμβρίου 2019 ζωσ και τθν 20η
επτεμβρίου 2019.
χολικζσ μονάδεσ
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ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΗΜ. Χ. ΜΕΣΟΧΙΟΤ
ΔΗΜ. Χ. ΓΟΤΒΩΝ
ΔΗΜ. Χ. ΜΟΝΟΔΡΙΟΤ
ΔΗΜ. Χ. ΓΙΑΛΣΡΩΝ
ΔΗΜ. Χ. ΠΟΤΡΝΟΤ
ΔΗΜ. Χ. ΣΡΟΠΩΝΩΝ
ΕΙΔ.ΔΗΜ. Χ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΤ
ΕΙΔ. ΔΗΜ. Χ. Ν. ΠΤΡΓΟΤ
ΔΗΜ. Χ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΤ
ΔΗΜ. Χ. ΒΕΛΟΤ
ΔΗΜ. Χ. ΚΕΧΡΙΩΝ

Β. Νθπιαγωγεία
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ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ο
1 ΝΗΠ. ΨΑΧΝΩΝ
ο
1 ΝΗΠ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΤ
ΝΗΠ. ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ
ο
18 ΝΗΠ. ΧΑΛΚΙΔΑ
ΝΗΠ. ΒΑΣΩΝΣΑ
ο
ΝΗΠ. 1 ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:

Α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι
τουσ ωσ προϊςτάμενοι νθπιαγωγείων και προϊςταμζνων δθμοτικϊν ςχολείων για τισ κζςεισ
των ςχολικϊν μονάδων που υπθρετοφν με οργανικι κζςθ.
Δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ ςτελζχουσ
εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω
ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
των υποψθφιοτιτων.
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Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ κα πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Σα κωλφματα επιλογισ 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.

Β) Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται
όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των
υποψθφίων, ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο βιογραφικό
ςθμείωμα, ο οποίοσ περιλαμβάνει:
1. Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν.
2. Βιογραφικό ςθμείωμα.
3. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ
4. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν.
5. Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε. ι αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ
Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι (Η/Τ).
6. Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου.
7. Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό- επιμορφωτικό
ζργο κακϊσ και ςτθ διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία, τα οποία πρζπει να
αναφζρουν χρόνο ζναρξθ και λιξθσ κατά περίπτωςθ.
8. Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλλει
ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του υμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ
γενικισ ςυγκρότθςθσ του, κακϊσ και περί τθσ ςυνδρομισ των λοιπϊν κριτθρίων τθσ
παρ.2 του άρκρου 23 του ν. 4547/2018.
9. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι α) ο
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 (Α' 26) β) για τθ γνθςιότθτα των
υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν, γ) ότι ο
εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ
εκπαίδευςθσ για ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ των υπθρεςιακϊν
του κακθκόντων.
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Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται πρζπει να ζχουν επίςθμα
μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο
όργανο.
Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά
ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά.

Σοποκζτθςθ
Οι προϊςτάμενοι των νθπιαγωγείων και οι προϊςτάμενοι των δθμοτικϊν ςχολείων,
ορίηονται και τοποκετοφνται με απόφαςθ του οικείου Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, που
εκδίδεται φςτερα από πρόςκλθςθ του για τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ και πρόταςθ του
οικείου Π.Τ..Π.Ε το οποίο ςυγκροτείται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 26 του.
Ν.4547/2018, και θ απόφαςθ τοποκζτθςθσ δθμοςιεφεται ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια». Σο
ςυμβοφλιο προκειμζνου να διατυπϊςει τθν πρόταςι του λαμβάνει υπόψθ του τα κριτιρια
τθσ παρ. 2 του άρκρου 23 του ανωτζρω νόμου.
Θθτεία
Η επιλογι και τοποκζτθςθ των προϊςταμζνων νθπιαγωγείων

κακϊσ και των

προϊςταμζνων δθμοτικϊν ςχολείων γίνεται για τριετι κθτεία, θ οποία ξεκινά με τθν
τοποκζτθςθ τουσ και λιγει τθν 31θ Ιουλίου του τρίτου ζτουσ που ακολουκεί τθν επιλογι
τουσ. Η επιλογι και τοποκζτθςθ ςτισ κενοφμενεσ κζςεισ γίνεται για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ
αυτισ. Οι τοποκετοφμενοι εξακολουκοφν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ και μετά τθ λιξθ
τθσ κθτείασ τουσ μζχρι τθν ανάλθψθ τθσ υπθρεςίασ των νζων.
Η παροφςα προκιρυξθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ.

(Παρακαλοφμε να λάβουν γνϊςθ ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί τθσ χολικισ
ςασ Μονάδασ).
ασ επιςυνάπτουμε : 1) Αίτηςη
2) Τπεφθυνη Δήλωςη

Ο Γ/ΝΤΖΣ Π.Δ. ΔΥΒΟΗΑΣ
Γρ. Κωνσταντίνος Λ. Εημιανίτης
ΚΟΙΝ:1.ΑΣΕΠ
2.Περ/κή Δ/νση Α/θμιας &Δ/θμιας
εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
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3. Αρχείο μας
4.Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε

