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ΘΕΜΑ: «Προκιρυξθ πλιρωςθσ κενοφμενων κζςεων Προϊςταμζνων 3/κ Νθπιαγωγείων  
                τθσ Π.Ε. Καρδίτςασ»  

 
Η αναπλθρϊτρια Διευκφντρια Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Καρδίτςασ 

ζχοντασ υπ’ όψιν: 
 
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Αϋ/12.06.2018) «Αναδιοργάνωςθ των δο-

μϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ δια-
τάξεισ».  

2. Σθν υπ’ αρικμ. Φ. 361.22/40/159791/Ε3 (ΦΕΚ 4412/τ. Βϋ/03-10-2018) Τ.Α. «Κακοριςμόσ 
των προκεςμιϊν και τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων κακϊσ και κάκε άλλου κζμα-
τοσ ςχετικοφ με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των προϊςταμζνων νθπιαγω-
γείων και των προϊςταμζνων δθμοτικϊν ςχολείων. 

3. Σθν υπ’ αρικμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Τ.Α.  Απόφαςθ «Κακοριςμόσ των 
ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων των Περιφερειακϊν 
Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντϊν και Τ-
ποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των υλλόγων Διδαςκόντων» (ΦΕΚ 
1340/τΒ/16-10-2002) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

4. Σο υπ’ αρικμ. 1/2003 Π.Δ. (ΦΕΚ 1/3-01-2003) με κζμα «φνκεςθ, ςυγκρότθςθ και λει-
τουργία των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευ-
ςθσ και ειδικισ αγωγισ, αρμοδιότθτεσ αυτϊν, όροι, προχποκζςεισ και διαδικαςία ε-
κλογισ των αιρετϊν τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν των ςυμβουλίων αυτϊν». 

5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 52 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ. Αϋ/12-06-2020 «Αναβάκμι-
ςθ του ςχολείου και άλλεσ διατάξεισ. 

6. Σθν υπ’ αρικμ. Φ. 10/77673/Δ1 (ΦΕΚ 2813/τ. Βϋ/13-07-2020 Τ.Α. «Τποβιβαςμοί, καταρ-
γιςεισ, ςυγχωνεφςεισ Δθμοτικϊν χολείων και Νθπιαγωγείων 2020-2021» 
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Προκθρφςςει 
 

Σθν πλιρωςθ κενοφμενων κζςεων προϊςταμζνων 3/κ Νθπιαγωγείων, λόγω ςυγχϊνευςθσ, 
ωσ εξισ: 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

2ο 3/κ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ  

9ο 3/κ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ 

12ο 3/κ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ 

13ο 3/κ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ 

 
και καλεί 

τουσ/τισ ενδιαφερόμενουσ/εσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ, κλάδου ΠΕ60 – Νθπιαγωγϊν,  
που ζχουν τα νόμιμα προςόντα όπωσ προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 22 του 
Ν. 4547/2018 και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ Προϊςταμζνων 
3/κ Νθπιαγωγείων τθσ Π.Ε. Καρδίτςασ, να υποβάλουν τθ ςχετικι αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδι-
αφζροντοσ, επιςυνάπτοντασ τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Καρδί-
τςασ, από τθν Σρίτθ, 21 Ιουλίου 2020 μζχρι και τθν Παραςκευι, 24 Ιουλίου 2020. 
Σονίηεται ότι οι εκπαιδευτικοί που πλθροφν τα κριτιρια (οργανικά ανικοντεσ που υπθρε-
τοφν ςτθν εν λόγω ςχολικι μονάδα με οκταετι τουλάχιςτον διδακτικι εμπειρία) και δεν 
επικυμοφν να είναι υποψιφιοι, πρζπει να ςυμπλθρϊςουν αρνθτικι διλωςθ. 
Οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων κακϊσ και οι αρνθτικζσ δθλϊςεισ των εκπαιδευτικϊν 
που ανικουν οργανικά ςτα παραπάνω Νθπιαγωγεία κα υποβλθκοφν ςτθ γραμματεία τθσ 
Διεφκυνςθσ Π.Ε. Καρδίτςασ το αργότερο ζωσ τθν Παραςκευι, 24 Ιουλίου 2020 και ώρα 
14:30΄. 
Αν οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ δεν πλθροφν τθν προχπόκεςθ τθσ οκταετοφσ 
διδακτικισ υπθρεςίασ, υποψιφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο 
υπθρεςίασ. 
Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ περιγράφονται αναλυτικά ςτα άρκρα 22, 23 και 
24 του Ν. 4547/2018. 

 
Υποβλθτζα δικαιολογθτικά 

Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ ςυνοδεφονται από: 
1. Βιογραφικό ςθμείωμα 
2. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και μετεκπαίδευςθσ 
3. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν 
4. Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε. 
5. Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ 
6. Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ, 

ςτθν κακοδθγθτικι και διοικθτικι εμπειρία κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε υπθρεςια-
κά ςυμβοφλια, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά πε-
ρίπτωςθ. 

7. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι α) ο εκπαιδευ-
τικόσ 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) δεν ςυντρζχουν τα κωλφματα δι-
οριςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ίδιου κϊδικα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
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παρ. 6  του άρκρου 17 του ν. 4327/2015 και γ) δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικο-
ντά του ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 26 του ν.3848/2010.  

8. Πιςτοποιθτικό Τπθρεςιακϊν Μεταβολϊν. 
 
Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλο-
δαπισ, 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 Ιςοτι-
μιϊν (.Α.Ε.Ι.). Συχόν ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει να ζχουν επίςθμα μετα-
φραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά 
νόμο όργανο. 

 
Κριτιρια επιλογισ 

Κριτιρια επιλογισ των προϊςταμζνων νθπιαγωγείων, όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 23 
του Ν. 4547/2018, είναι θ προςωπικότθτα και θ γενικι ςυγκρότθςθ του υποψθφίου, θ ε-
πιςτθμονικι 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 δθμιουρ-
γία κατάλλθλου παιδαγωγικοφ κλίματοσ, θ ςυμμετοχι του ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποί-
θςθ δράςεων, κακϊσ και οι ικανότθτεσ διοίκθςθσ ι και οργάνωςθσ εκπαιδευτικϊν ι παι-
δαγωγικϊν δράςεων. 

 
Θθτεία 

H επιλογι και τοποκζτθςθ των προϊςταμζνων νθπιαγωγείων γίνεται για τριετι κθτεία, θ 
οποία ξεκινά με τθν τοποκζτθςι τουσ και λιγει τθν 31θ Ιουλίου του τρίτου ζτουσ που ακο-
λουκεί τθν επιλογι τουσ. Η επιλογι και τοποκζτθςθ ςτισ κενοφμενεσ κζςεισ κα γίνει μζ-
χρι τθν ρφκμιςθ τθσ οργανικισ υπεραρικμίασ, λόγω ςυγχώνευςθσ Νθπιαγωγείων. Οι το-
ποκετοφμενοι 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. 
 
 
υνθμμζνα: 

1. Φ. 361.22/40/159791/Ε3 (ΦΕΚ 4412/τ. Βϋ/03-10-2018 Τ.Α.  
2. Τπόδειγμα αίτθςθσ υποψθφίων προϊςταμζνων 
3. Τπόδειγμα Τπεφκυνθσ διλωςθσ του Ν. 1599/1986 

 

 Η αναπλθρώτρια Διευκφντρια 
Π.Ε. Καρδίτςασ 

 
 
 

Ευαγγελία Χατηθδθμθτρίου 
 

 

 

ΑΔΑ: ΩΚΩ246ΜΤΛΗ-Ο4Ο


		2020-07-21T11:05:19+0300
	Athens




