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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωςη κενϊν και κενοφμενων θζςεων 
Προϊςταμζνων 2/θ Νηπιαγωγείων τησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ 
Ηρακλείου » 
 

O   Αναπ/τισ Δ/ντισ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου ζχοντασ υπόψθ: 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985, τ.Αϋ) «Δομι και λειτουργία τθσ 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 
 

2. Τισ διατάξεισ του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/12-6-2018 τ.Α’) «Αναδιοργάνωςη των 
δομών υποςτήριξησ τησ πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ και 
άλλεσ διατάξεισ». 
 
3. Τη με αρ. Φ.361.22/40/159791/Ε3/26-9-2018 (ΦΕΚ 4412/3-10-2018 τ.Β’) Υ.Α. 
«Καθοριςμόσ των προθεςμιών και τησ διαδικαςίασ υποβολήσ αιτήςεων καθώσ 
και κάθε  άλλου  θζματοσ ςχετικοφ με τη διαδικαςία επιλογήσ 
και τοποθζτηςησ των προϊςταμζνων νηπιαγωγείων και των προϊςταμζνων 
δημοτικών ςχολείων». 
 

4. Τισ διατάξεισ του άρθρου 17 τησ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ  

1340/τ.Β'/16- 10-2002) «Καθοριςμόσ των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων  

των  Προϊςταμζνων των Περιφερειακών  Υπηρεςιών Πρωτοβάθμιασ και 
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Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Σχολικών 

Μονάδων και ΣΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων». 

 

5. Τθν υπ’ αρικμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-02 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εκν. 

Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και 

αρμοδιοτιτων των Ρροϊςταμζνων των Ρεριφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν 

μονάδων και ΣΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 
6.Την ανάγκη πλήρωςησ των κενών και κενοφμενων θζςεων Προϊςταμζνων 2/θ 
Νηπιαγωγείων τησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ηρακλείου. 

 
Π ρ ο κ η ρ φ ς ς ο υ μ ε 

 
Τθν πλιρωςθ κενϊν και κενοφμενων κζςεων Ρροϊςταμζνων 2/κ  Νθπιαγωγείων  τθσ 
Ρ.Ε.  Ηρακλείου , όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτον ςυνθμμζνο πίνακα. 
 
Συγκεκριμζνα, καλοφνται: 
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, που διακζτουν τα νόμιμα προςόντα και 
επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, να υποβάλουν τθ 
ςχετικι αίτθςθ   υποψθφιότθτασ ςτθ Διεφκυνςθ Ρ.Ε. Ηρακλείου , από τθν 
Πζμπτη 01‐11‐2018 μζχρι και τθν Παραςκευή 09‐11‐2018, ϊρα 14:00. 
 
Οι υποψήφιοι μποροφν να υποβάλουν αίτηςη ςτη Διεφθυνςη Πρωτοβάθμιασ 
Εκπαίδευςησ όπου ζχουν οργανική θζςη και μόνο για τισ θζςεισ των ςχολικϊν 
μονάδων ςτισ οποίεσ υπηρετοφν με οργανική θζςη. 
 
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.Ρλιρεσ πιςτοποιθτικό  υπθρεςιακϊν  μεταβολϊν. 
2.Βιογραφικό ςθμείωμα. 
3.Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ. 
4.Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν. 
5. Ριςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν 
(Τ.Ρ.Ε.)  ι αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Η/Υ). 
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 ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ. 
8. Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να 
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ςυμβάλει 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. 
9. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με τθν οποία βεβαιϊνεται: 
αα) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό 
παράπτωμα με τθν ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007 
Αϋ26), 
ββ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν 
δικαιολογθτικϊν, 
γγ) 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. 
Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ 
αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό 
Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) / 
Διαπανεπιςτθμιακό Κζντρο Αναγνϊριςθσ Τίτλων Σπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ 
(ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ι το Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε.). 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 – Κωλφματα Επιλογήσ 
 
Ωσ προϊςτάμενοι δικζςιων και τρικζςιων δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων, 
επιλζγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιςτον διδακτική υπθρεςία που 
υπηρετοφν κατά το χρόνο επιλογήσ ςε οργανική θζςη, 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. 
 
Εκπαιδευτικόσ ςτον οποίον, μετά τθν εξάντλθςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ ζχει 
επιβλθκεί για πεικαρχικό παράπτωμα θ ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ, 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 109του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007, 
Αϋ 26), δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ. 
 
Εκπαιδευτικόσ του οποίου τα πιςτοποιθτικά των τυπικϊν προςόντων, ςφμφωνα με 
το άρκρο 24 του ν.4547/2018, που προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ 
είναι πλαςτά ι υποβάλλει ςτθ διαδικαςία αυτι αναλθκείσ δθλϊςεισ, κακϊσ και 
εκπαιδευτικόσ που ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 31 του ν. 4547/2018 ι ζχει 
βακμολογθκεί ωσ ανεπαρκζσ ι ακατάλλθλο ςτζλεχοσ, ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 9 και 10 του άρκρου 40 του ν. 4547/2018, δεν επιλζγεται ωσ 
ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ. 
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Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω 
ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων, δεν 
επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ ςτελζχουσ τθσ 
εκπαίδευςθσ. 
 
Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. 
 
Τα 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. 

 
Κριτήρια επιλογήσ 

 
Κριτιρια επιλογισ των προϊςταμζνων νθπιαγωγείων και προϊςταμζνων δθμοτικϊν 
ςχολείων είναι θ προςωπικότθτα και θ γενικι ςυγκρότθςθ του υποψθφίου, θ 
επιςτθμονικι του ςυγκρότθςθ, θ διοικθτικι και διδακτικι του εμπειρία, θ ικανότθτά 
του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ, να επιδεικνφει ςυνεργατικότθτα και να επιλφει 
προβλιματα, ιδίωσ διδακτικά, διοικθτικά, οργανωτικά και λειτουργικά, θ 
ςυνειςφορά του ςτθ δθμιουργία κατάλλθλου παιδαγωγικοφ κλίματοσ, θ ςυμμετοχι 
του ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ δράςεων, κακϊσ και οι ικανότθτεσ διοίκθςθσ 
ι και οργάνωςθσ εκπαιδευτικϊν ι παιδαγωγικϊν δράςεων. 

 
Επιλογή & Τοποθζτηςη 

 
Η τοποκζτθςθ προϊςταμζνων δικζςιων  νθπιαγωγείων γίνεται με απόφαςθ του 
οικείου Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, φςτερα από πρόταςθ του οικείου ΡΥΣΡΕ τθσ παρ. 1 
του άρκρου 26 του ν. 4547/2018, το οποίο προκειμζνου να διατυπϊςει τθν 
πρόταςι του λαμβάνει υπόψθ του τα κριτιρια τθσ παρ. 2 του άρκρου 23 του 
ανωτζρου νόμου. 
  

 Θητεία 
 
H επιλογι και τοποκζτθςθ των προϊςταμζνων νθπιαγωγείων και των προϊςταμζνων 
δθμοτικϊν ςχολείων γίνεται για τριετι κθτεία, θ οποία ξεκινά με τθν τοποκζτθςι τουσ και 
λιγει τθν 31θ Ιουλίου  του τρίτου ζτουσ που ακολουκεί τθν επιλογι τουσ.  
Η επιλογή και τοποθζτηςη ςτισ κενοφμενεσ θζςεισ γίνεται για το υπόλοιπο τησ θητείασ 
αυτήσ, δηλαδή από την τοποθζτηςή τουσ ζωσ την 31η Ιουλίου  2020. Οι τοποκετοφμενοι 
ςε κενζσ ι κενοφμενεσ κζςεισ εξακολουκοφν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ και μετά τθ 
λιξθ τθσ κθτείασ τουσ μζχρι τθν ανάλθψθ τθσ υπθρεςίασ των νζων. 
 

 Τερ παπούζαρ πποκήπςξερ να λάβοςν γνώζε ενςπόγπαθα όλοι οι ςπεπεηούνηερ 

εκπαιδεςηικοί ζηιρ ζσολικέρ μονάδερ.  

 

 

ΑΔΑ: ΩΤ8Θ4653ΠΣ-ΡΧΓ



Σημείωση: Όζοι είσαν πποζκομίζει ηα ζσεηικά δικαιολογεηικά ζηεν πποεγούμενε 

ππόζκλεζε, δε σπειάδεηαι να ηα πποζκομίζοςν εκ νέος. 

 

 

                                                                                       Μπερκοφτθσ Αντϊνιοσ 
 
 
Συνθμμζνα: 

1. Ρίνακασ ςχολικϊν μονάδων 
2. Αίτθςθ υποψθφίου 
3. Υπεφκυνθ διλωςθ Ν.1599/1986 
4. Ν.4547/2018(ΦΕΚ102/12-06-2018τ.Α’) 
5. Η με αρ.Φ.361.22/40/159791/Ε3/26-9-2018 (ΦΕΚ 4412/3-10-2018 τ.Β’) Υ.Α. 
 

 

Πίνακαρ αποδεκηών:  

1. ΑΣΕΠ  

2. Πεπιθ/κή Δ/νζε Εκπ/ζερ Κπήηερ 

3. Σσολικέρ μονάδερ Π.Ε. Ηπακλείος   

4. Ιζηοζελίδα  

5. Εζωηεπική διανομή 

                                                     O  Αναπ/τισ Δ/ντισ Ρ.Ε. Ηρακλείου 
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