
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Κόρινθος, 02/09/2019 

Αρ. Πρωτ.: Φ.8/4226  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ 

 

 Προς: 

 3θέσιο Δημοτικό Σχολείο Λυκοποριάς  

και 2/θέσια Νηπιαγωγεία Π.Ε. Κορινθίας  

 

Κοιν.:  

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. 

Πελ/σου 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Τμήμα Γ’ - Προσωπικού 

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 Προϊσταμένων δημοτικών σχολείων και 

Νηπιαγωγείων» 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του 

εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και 

λοιπές διατάξεις»  

3. Τις διατάξεις του Κεφ. Γ’  της με αριθμό Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 

1340/Β/2002) απόφασης του ΥΠ.E.Π.Θ. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Σχολικών μονάδων 

και ΣΕΚ και Συλλόγων Διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Τις διατάξεις του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018) «Αναδιοργάνωση των δομών 

υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

5. Την με αριθμό Φ.361.22/40/159791/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4412/Β/2018) απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των προθεσμιών και της 

διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία 

επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των προϊσταμένων 

δημοτικών σχολείων»  

 

κ α λ ο ύ μ ε 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και ΠΕ60 αντίστοιχα με οκταετή (8) τουλάχιστον 

διδακτική υπηρεσία που υπηρετούν σε οργανική θέση στη μονάδα στην οποία αφορά η επιλογή 

και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, από την 

Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00, στα 

Γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. 

 

Οι θέσεις που προκηρύσσονται αφορούν τις παρακάτω σχολικές μονάδες:  

 

Δημοτικά Σχολεία: 

 

1. 3/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Λυκοποριάς 

 

Νηπιαγωγεία: 

 

1. 1
ο
  2/θέσιο Νηπιαγωγείο Βέλου 

2. 1
ο
  2/θέσιο Νηπιαγωγείο Ζευγολατιού 

3. 14
ο
  2/θέσιο Νηπιαγωγείο Κορίνθου 

4. 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Βοχαϊκού 

5. 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Βραχατίου 

 

Η τοποθέτηση θα γίνει για το υπόλοιπο της θητείας έως την 31 Ιουλίου 2020.  

 

Προϋποθέσεις επιλογής 

 

1. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολικών μονάδων όπου 

κατέχουν οργανική θέση.  

2. 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 υποψηφιοτήτων.  

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

υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.  

5. 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.  

 

Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των Σχολικών Μονάδων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της 

οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο 

χρόνο υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. αντίστοιχα.  

 

Υποβλητέα δικαιολογητικά 

 

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος 

περιλαμβάνει:  

 

1. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (εκδίδεται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία με την 

αίτηση υποψηφιότητας) 

2. Βιογραφικό σημείωμα 
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3. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή 

αποδεικτικά γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή,  

4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής 

συγκρότησης του, καθώς και περί της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του 

άρθρου 23 του Ν. 4547/2018  

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται:  

• ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την 

ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 

του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2017 - ΦΕΚ 26/Α/2007),  

• η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών και  

• ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντα του ως στέλεχος της 

εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του 

καθηκόντων.  

 

Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί 

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

 

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

δικαιολογητικά. 

 

         Ο Διευθυντής Π.Ε. Κορινθίας 

 

 

 

                                                                                              Αλέξανδρος Αντωνίου  
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