
 

 

 

ΘΕΜΑ : «Προκιρυξθ πλιρωςθσ κενισ κζςθσ Διευκυντι / Διευκφντριασ για το 2Ο 4/κ 
Νθπιαγωγείο Κοηάνθσ».  

 
Ο  Δ ι ε υ κ υ ν τ ι σ  Π ρ ω τ ο β ά κ μ ι α σ  Ε κ π α ί δ ε υ ς θ σ  Κ ο η ά ν θ σ  

   

Ζχοντασ υπόψθ: 

 

1. Σθν υπ’ αρικ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-02 απόφαςθ του Τπουργοφ Εκν. Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των 

Προϊςταμζνων των Περιφερειακών υπθρεςιών πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, των διευκυντών και υποδιευκυντών των ςχολικών μονάδων και ΕΚ και των 

ςυλλόγων των διδαςκόντων » 

2. Σθν υπ’ αρικμ. Φ.361.22/36/140338/E3/29-8–2018 διευκρινιςτικι εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ.  

με κζμα «Εφαρμογι των διατάξεων του Ν.4547/2018(Α 102) ςχετικά με κζματα 

Διευκυντών και Υποδιευκυντών χολικών Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ και Εκ». 

3. Σισ διατάξεισ του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102, τ. α’ / 12-06-2018) : « Αναδιοργάνωςθ των δομών 

υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

4. Σθν με Αρ.Πρωτ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 ΤΑ (ΦΕΚ 4424/5-10-2018 τ’ β’ ) : 

«Ρφκμιςθ κεμάτων ςχετικών με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ Διευκυντών 

χολικών Μονάδων και εργαςτθριακών κζντρων». 

5. Σθν ανάγκθ πλιρωςισ κενισ κζςθσ του Διευκυντι  ι  Διευκφντριασ του Νθπιαγωγείου 2Ο 

Κοηάνθσ. 

6. Σθ με Αρ.Πρωτ.: Φ.10/90544/ΜΑ/Δ1/17-7-2020 ΚΤΑ (ΦΕΚ 2889 τ.Βϋ) με τθν οποία ζγινε θ 

προαγωγι του 3/κζςιου 2ου  Νθπιαγωγείου Κοηάνθσ ςε 4/κζςιο 2Ο Νθπιαγωγείο  Κοηάνθσ. 
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Προκθρφςςει   

Σθν πλιρωςθ τθσ κενισ κζςθσ Διευκυντι / Διευκφντριασ του 2ου Νθπιαγωγείου Κοηάνθσ και καλεί 

τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ60 – Νθπιαγωγϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ που ζχουν τα νόμιμα προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία 

επιλογισ να υποβάλλουν αίτθςθ, είτε ταχυδρομικά, είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε μζςω 

εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου, ςτθ Δ/νςθ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Κοηάνθσ (Δθμοκρατίασ 27,  4οσ  Όροφοσ , 

Γραφείο  15, Γραμματεία ΠΤΠΕ),  

 

από τθν Παραςκευι  24  Ιουλίου 2020  ζωσ και  τθν  Τετάρτθ  29  Ιουλίου 2020. 

 

Προχποκζςεισ επιλογισ (άρκρο 17 του Ν. 4327/2015 και άρκρο 1 του Ν. 4473/2017) 

Ωσ διευκυντζσ/διευκφντριεσ ςχολικϊν μονάδων επιλζγονται εκπαιδευτικοί τθσ οικείασ βακμίδασ με 

δεκαετι (10) τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςε αυτιν, οι οποίοι ζχουν αςκιςει για οκτϊ (8) 

τουλάχιςτον ζτθ διδακτικά κακικοντα ςτθν πρωτοβάκμια ι/και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

ςυνολικά. Από τα ανωτζρω οκτϊ (8) ζτθ άςκθςθσ διδακτικϊν κακθκόντων, τα τρία (3) τουλάχιςτον 

κα πρζπει να ζχουν αςκθκεί ςε αντίςτοιχουσ με τθν προσ κάλυψθ κζςθ τφπουσ ςχολείων τθσ 

οικείασ βακμίδασ, ςυμπλθρϊνοντασ ςε αυτά τουλάχιςτον το 50% του υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου, 

με τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτωςθσ διευκυντϊν των πειραματικϊν και προτφπων ςχολείων. 

Ειδικότερα: 

 Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν / Διευκυντριϊν Νθπιαγωγείων μπορεί να είναι 

εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60. 

Δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ, ο οποίοσ 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 οποίον 

ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 8 του ίδιου Κϊδικα. Επίςθσ, 

δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτικόσ, του οποίου 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.ΠΛΘ.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). Όπου ςτισ ίδιεσ 

διατάξεισ προβλζπεται εκπαιδευτικι ι διδακτικι υπθρεςία ςε .Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ., 

υπολογίηεται θ υπθρεςία των υποψθφίων ςε Κζντρα Διάγνωςθσ, Αξιολόγθςθσ και Τποςτιριξθσ 

(Κ.Δ.Α.Τ.) ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ., ςε αυτοτελείσ .Μ.Ε.Α.Ε., ςε Σμιματα Ζνταξθσ, ςε προγράμματα 

παράλλθλθσ ςτιριξθσ, ςε προγράμματα διδαςκαλίασ ςτο ςπίτι ι ςτισ εκπαιδευτικζσ δομζσ Ε.Α.Ε. 

που προβλζπονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 6 του ν. 3699/2008 (Αϋ 199). 

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. 

Υποβλθτζα δικαιολογθτικά 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τοποκζτθςθ ςτθ Διεφκυνςθ 

Εκπαίδευςθσ, ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οποίασ υπάγονται οι ςχολικζσ μονάδεσ που κζτουν 

υποψθφιότθτα, και ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ με δικαιολογθτικά τα οποία 

υποβάλλονται ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα 

και περιλαμβάνουν: 



1. Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ υποψθφιότθτασ. 

2. Βιογραφικό ςθμείωμα 

3. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και μετεκπαίδευςθσ 

4. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν 

5. Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε. 

6. Βεβαίωςθ πιςτοποίθςθσ επάρκειασ τθσ Ελλθνικισ Νοθματικισ Γλϊςςασ ι του κϊδικα γραφισ 

Braille, ςτισ περιπτϊςεισ όπου απαιτείται 

7. Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ 

8. 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. 

9. Παραςτατικά (αντίγραφα , βεβαιϊςεισ ) προςόντων των υποψθφίων που δεν μοριοδοτοφνται και 

που κατά τθν κρίςθ τουσ ζχουν ςυμβάλει ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ και κα ςυντείνουν 

ουςιωδϊσ ςτθ βζλτιςτθ εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ, όπωσ άλλεσ ςπουδζσ, επιμόρφωςθ και 

μετεκπαίδευςθ, οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν ςυνεδρίων, ςεμιναρίων και εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων ι ςυμμετοχι ςε αυτά με τθν ιδιότθτα του ειςθγθτι, του μζλουσ τθσ επιςτθμονικισ 

ομάδασ ι του επιμορφωτι, ςυγγραφικό και ερευνθτικό ζργο, πρωτοβουλίεσ ςε ςχζςθ με το 

εκπαιδευτικό ζργο, υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και εφαρμογι καινοτομιϊν ςχετικι 

με τθν εκπαίδευςθ διοικθτικι ι κακοδθγθτικι εμπειρία, ςυμμετοχι ςε ςυμβοφλια, επιτροπζσ ι 

ομάδεσ εργαςίασ και ςε όργανα διοίκθςθσ επιςτθμονικϊν και εκπαιδευτικϊν οργανϊςεων, 

ανάλθψθ κοινωνικισ δράςθσ και ςυμμετοχι ςτα κοινά κακϊσ και επίςθμεσ διακρίςεισ. 

10. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται: 

α) ότι 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 Αϋ 26) 

β) ότι 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 κακϊσ ότι δεν ζχει 

απαλλαγεί από τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 26 του 

ν.3848/2010, και 

γ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν. 



 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 δε γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά 

δικαιολογθτικά. 

 

Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ / Διευκφντριεσ/ Προϊςτάμενοι / Προϊςταμζνεσ των Νθπιαγωγείων 

να ενθμερϊςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ ςχολικισ τουσ μονάδασ. 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Δ/ντισ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ 
                                  Κοηάνθσ  
 
 
 

Γκαμποφρασ Ιωάννθσ   

Επιςυνάπτονται: 

1. Αίτθςθ 
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