
  

Κόρινθος, 30/08/2019 

Αρ. Πρωτ.: Φ.8/4111  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ 

 

 Προς: 

Τους κ. Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων 

Κορινθίας  

(με την υποχρέωση να ενημερώσουν 

ενυπόγραφα όλους τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου τους) 

 

Κοιν.:  

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. 

Πελ/σου 

2. ΑΣΕΠ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Ταχυδρομική 

διεύθυνση: 

Κολιάτσου 44 

20 131 - Κόρινθος 

Τηλέφωνο: 2741 3 63410 

Fax:  2741 0 85891 

E-mail: mail@dipe.kor.sch.gr 

Ιστοσελίδα: dipe.kor.sch.gr 

Πληροφορίες: Ζ. Θεοχάρη 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή/ντριας Δ.Σ. Φενεού» 
 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35 και 36 του Ν. 

4547/2018 (ΦΕΚ 102, Α΄) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

2. Την αριθμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/05-10-2018 (ΦΕΚ 4424, Β΄) Υπουργική Απόφαση, με 

θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των 

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων»  

3. Τη με αρ. πρωτ. 6944/24-07-2017 του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με θέμα «Κύρωση πίνακα Διευθυντών 

σχολικών μονάδων Π.Ε. Κορινθίας». 

4. Τη με αρ. πρωτ. 12313/28-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού «Κύρωση τελικού ενιαίου 

αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων ΠΕ Κορινθίας» 

5. Το γεγονός ότι έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες σχετικά με τους ανωτέρω 

αξιολογικούς πίνακες και η θέση Διευθυντή/ντριας παραμένει κενή. 

 

Καλεί 
Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων να 

υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους στη θέση του/της 

Διευθυντή/ντριας 4/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Φενεού. Για τη θέση μπορούν να υποβάλλουν 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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υποψηφιότητα και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας και άσκησης διδακτικών 

καθηκόντων από τον προβλεπόμενο στην παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 4547/2018. 

 

Η τοποθέτηση γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας η οποία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή 

του/της και θα λήξει στις 31-07-2020.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

 

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, 

ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος 

περιλαμβάνει:  

 

Α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. Β) Βιογραφικό σημείωμα. Γ) Αντίγραφα τίτλων 

σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. Ε) 

Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή 

αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). ΣΤ) Αποδεικτικά συγγραφικού 

έργου. Ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη 

διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής 

του. Η) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία βεβαιώνεται: αα) ότι ο 

εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της 

προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 

3528/2007 Α΄ 26), ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών 

δικαιολογητικών, γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος 

της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του 

καθηκόντων.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της 

αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 

Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο 

Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).  

 

Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί 

από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.  

 

Σε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το 

υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα.  

 

Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός 

ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.  

 

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.  
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Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας 

υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο 

όργανο.  

 

Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης α) εκπαιδευτικός στον οποίο, μετά την εξάντληση της 

πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής 

παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν.3528/2007 Υπαλληλικού Κώδικα β) 

εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, που προσκομίζονται κατά τη 

διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, γ) 

εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β’, της παρ. 1, του 

άρθρου 31 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 40, του Ν.4547/2018.  

 

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός 

ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν 

επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης.  

 

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται έως τη 

 

Δευτέρα 09 Σεπτεμβρίου 2019. 
 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά.  

 

         Ο Διευθυντής Π.Ε. Κορινθίας 

 

 

 

                                                                                              Αλέξανδρος Αντωνίου 
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