
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενων θέσεων Προϊσταμένων Δημοτικών 
Σχολείων και Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων της Π.Ε. Καρδίτσας»  

 
Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας 

 
έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του    1    1         1    τ     ) «Δομή και 
Λειτουργία της  Πρωτοβάθμιας  κπαίδευσης και άλλες διατάξεις»  
 
   Τις διατάξεις του  ε αλαίου     του           1           1 τ     )  ναβάθμιση του 
ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»  όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
 ε αλαίου     του ν         1             τ     ) « πείγοντα μέτρα για την 
Πρωτοβάθμια  Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια  κπαίδευση και άλλες διατάξεις»  
 
3  Το υπ’ αριθμ      1       1 1       1-9-  1  έγγρα ο του ΥΠ Π   Θ  με θέμα: 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψη ίων προϊσταμένων νηπιαγωγείων και 
προϊσταμένων δημοτικών σχολείων»   
 
4  Τις διατάξεις του           1       1   τ   ΄ 1 .06.2018) « ναδιοργάνωση των 
δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις»   
 
5  Την με αρ  πρωτ : 5430    1    1    Δ : ΩΖΠ     ΠΣ-Π Θ)  πό αση του 
Διευρυμένου Π Υ Σ Π     αρδίτσας « πιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων   θ και 
  θ Δημοτικών Σχολείων και  ηπιαγωγείων»  

                                      

 ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ ΤΙ  
ΥΠΟΥΡ  ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ   Ρ Υ  Σ   Ι 
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  Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ 
                                          …… 

ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ   Π ΙΔ ΥΣΗΣ   ΡΔΙΤΣ Σ 
ΤΜΗΜ   ΄ ΠΡΟΣΩΠΙ ΟΥ                                         

…… 
Ταχ  Δ νση :    Πλαστήρα    
Τ    – Πόλη :    43132 –  αρδίτσα 
Πληρο ορίες :     ιαννουσάς Λάμπρος 
 Τηλέ ωνο :    2441354533 

 Fax  :    2441354516 

 Email  :    t3pkar@sch.gr 

Ιστοσελίδα         :    http://dipe.kar.sch.gr 

 

   

        ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
                
        Καρδίτσα,     27-08-2018 
       Αρ. Πρωτ.: 4747 
 

           
         ΠΡΟΣ:  Τα   θ  ηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία     
                       Π     αρδίτσας 

 

      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

      1  Περι ερειακή Δ νση  κπ/σης Θεσσαλίας                
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6  Την ανάγκη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων σε   θέσια Δημοτικά Σχολεία και 
 ηπιαγωγεία της Π     αρδίτσας  λόγω λήξης της θητείας των υπηρετούντων 
προϊσταμένων στις  1      1   

 
 

Προκηρύσσει 
 

Την πλήρωση κενούμενων θέσεων προϊσταμένων 2/θ Δημοτικών Σχολείων και 
 ηπιαγωγείων, ως εξής: 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

  θ ΔΗΜΟΤΙ Ο ΣΧΟΛ ΙΟ Μ  ΡΥΧΩΡΙΟΥ 

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

 ο   θ  ΗΠΙ  Ω  ΙΟ   ΡΔΙΤΣ Σ 

1 ο   θ  ΗΠΙ  Ω  ΙΟ   ΡΔΙΤΣ Σ 

23ο   θ  ΗΠΙ  Ω  ΙΟ   ΡΔΙΤΣ Σ 

  ο   θ  ΗΠΙ  Ω  ΙΟ   ΡΔΙΤΣ Σ 

  θ  ΗΠΙ  Ω  ΙΟ  ΡΤ ΣΙ  ΟΥ 

 o   θ  ΗΠΙ  Ω  ΙΟ ΜΟΥΖ  ΙΟΥ 

 
 

και καλεί 
τους ενδια ερόμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς των σχετικών κλάδων  Π    
 ηπιαγωγών – Π    Δασκάλων) που έχουν τα νόμιμα προσόντα όπως προβλέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου    του           1  και επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων   θ Δημοτικών Σχολείων και  ηπιαγωγείων 
της Π     αρδίτσας  να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδια έροντος, 
επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Π     αρδίτσας  από 
29 Αυγούστου 2018 μέχρι και 03 Σεπτεμβρίου 2018. 
Τονίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τα κριτήρια  οργανικά ανήκοντες που 
υπηρετούν στην εν λόγω σχολική μονάδα με οκταετή τουλάχιστον διδακτική 
εμπειρία) και δεν επιθυμούν να είναι υποψή ιοι, πρέπει να συμπληρώσουν 
αρνητική δήλωση. 
Οι αιτήσεις των ενδια ερομένων καθώς και οι αρνητικές δηλώσεις των 
εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στα παραπάνω Δημοτικά σχολεία και 
 ηπιαγωγεία θα υποβληθούν στη γραμματεία της Διεύθυνσης Π     αρδίτσας το 
αργότερο έως τη Δευτέρα, 03 Σεπτεμβρίου και ώρα 14.30. 
 ν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της 
οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας  υποψή ιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με 
μικρότερο χρόνο υπηρεσίας  
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής περιγρά ονται αναλυτικά στα άρθρα   , 
23 και  4 του     547/2018. 
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Υποβλητέα δικαιολογητικά 

Οι αιτήσεις υποψη ιότητας για τοποθέτηση σύμ ωνα με την παρ    του άρθρου 1  
του           1  υποβάλλονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ    του 
άρθρου    του ίδιου νόμου και συνοδεύονται από: 

1.  ιογρα ικό σημείωμα 
2.  ντίγρα α τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης 
3.  ποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών 
4. Πιστοποιητικό επιμόρ ωσης στις Τ Π    
5.  ντίγρα α άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψή ιος 
6.  εβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγρα α που α ορούν στην υπηρεσιακή 

κατάσταση  στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη 
συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια  τα οποία πρέπει να ανα έρουν χρόνο 
έναρξης και λήξης  κατά περίπτωση  

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν  1    1    με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο 
εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα 
με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμ ωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 1   του Υπαλληλικού  ώδικα  ν             ΄   ) β) 
δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ  1 του άρθρου   του ίδιου 
κώδικα  σύμ ωνα με τις διατάξεις της παρ     του άρθρου 1  του ν  
       1  και γ) δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμ ωνα με την 
περίπτωση β΄ της παρ  1 του άρθρου    του ν        1    

8. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών  
 
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής  πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ Ο   Τ   Π    ΔΙ     Τ Σ    ή το 
Ινστιτούτο Τεχνολογικής  κπαίδευσης  Ι Τ   )  ή το Συμβούλιο  ναγνώρισης 
 παγγελματικών Ισοτιμιών  Σ     Ι )  Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγρα α 
πρέπει να έχουν επίσημα μετα ραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
 ξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο  
Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγρα α που α ορούν στην υπηρεσιακή 
κατάσταση  άσκηση καθηκόντων  διδακτικού και καθοδηγητικού έργου  καθώς και τη 
συμμετοχή στα υπηρεσιακά συμβούλια  πρέπει να ανα έρουν χρόνο έναρξης και 
λήξης  κατά περίπτωση  
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή 
οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση  ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά  με την 
επι ύλαξη του άρθρου 1  παρ   του νόμου      1      ώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας)  

 
Κριτήρια επιλογής 

 ριτήρια επιλογής των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και προϊσταμένων δημοτικών 
σχολείων  όπως περιγρά ονται στο άρθρο    του           1   είναι η 
προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψη ίου  η επιστημονική του 
συγκρότηση  η διοικητική και διδακτική του εμπειρία  η ικανότητά του να 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες  να επιδεικνύει συνεργατικότητα και να επιλύει 
προβλήματα  ιδίως διδακτικά  διοικητικά  οργανωτικά και λειτουργικά  η 
συνεισ ορά του στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος  η συμμετοχή 
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του στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων  καθώς και οι ικανότητες διοίκησης ή 
και οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων. 

 
Σας εφιστούμε την προσοχή στα κατωτέρω: 
α) Στην παραπάνω διαδικασία εμπλέκονται μόνο τα συγκεκριμένα   θέσια Δημοτικά 
Σχολεία και  ηπιαγωγεία, όπως ανα έρονται στον πίνακα. 
β) Οι εκπαιδευτικοί όλων των ολιγοθέσιων Δημοτικών σχολείων και  ηπιαγωγείων 
του πίνακα  στα οποία δεν υπάρχει ενδια έρον για την πλήρωση της θέσης του 
Προϊσταμένου – Προϊσταμένης, πρέπει να υποβάλλουν αρνητική υπεύθυνη δήλωση. 
 
Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί. 
 
Συνημμένα: 

1. Υπόδειγμα αίτησης υποψη ίων προϊσταμένων 
2. Υπόδειγμα Υπεύθυνης δήλωσης του    1    1  6 

 

 

 

 Η Διευθύντρια Π.Ε. Καρδίτσας 
 
 
 
 

Ευθυμία Μητσιάδη  
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