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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη  Πλήρωςησ Θζςησ Προϊςταμζνων   χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάθμιασ  

Εκπαίδευςησ  Π.Ε. Ηλείασ » 

 

Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ  ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ  ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΗΛΕΙΑ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομι και λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ 
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ 

2. Τισ διατάξεισ του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) «Αναβάκμιςθ του ρόλου του 
εκπαιδευτικοφ - κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και 
λοιπζσ διατάξεισ» 

3. Τισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ με αρικμό Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 
(ΦΕΚ1340/Β/2002) απόφαςθσ του ΥΠ.E.Π.Θ. «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων 
και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντϊν και Υποδιευκυντϊν των Σχολικϊν 
μονάδων και ΣΕΚ και Συλλόγων Διδαςκόντων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

4. Τισ διατάξεισ του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν 
υποςτιριξθσ τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

5.  Τθν με αρικμό Φ.361.22/40/159791/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4412/Β/2018) απόφαςθ του 
Υπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων «Κακοριςμόσ των προκεςμιϊν και τθσ 
διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων κακϊσ και κάκε άλλου κζματοσ ςχετικοφ με τθ 
διαδικαςία  επιλογισ και τοποκζτθςθσ των προϊςταμζνων νθπιαγωγείων και των 
προϊςταμζνων δθμοτικϊν ςχολείων» 

6. Τθν υπ’ αρ. Φ.354.12/58/183067/Ε3/30/10/2018 Απόφαςθ του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  με κζμα: « Απαλλαγι 

Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ από τα κακικοντά του» 

Πφργοσ,  05- 11 -2018 

Αρ. Πρωτ.: 7953 

ΠΡΟ:  

2/κ , 3/κ Δθμοτικά Σχολεία  και 

Νθπιαγωγεία Π.Ε. Ηλείασ 

ΚΟΙΝ.: 

1. Περιφερειακι Δ/νςθ  Π.Ε & 

Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδασ 

2. Δ/νςεισ  ΠΕ 

mailto:mail@dipe.ilei.sch.gr


 

Κ α λ ε ί  

τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ  ΠΕ60 και ΠΕ70  αντίςτοιχα με οκταετι (8) 

τουλάχιςτον  διδακτικι υπθρεςία που υπθρετοφν ςε οργανικι κζςθ ςτθ μονάδα ςτθν οποία 

αφορά θ επιλογι και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία, να υποβάλουν αίτηςη 

υποψηφιότητασ, από τθν  Δευτζρα  5  Νοεμβρίου 2018 μζχρι και τθν Πζμπτη  15  Νοεμβρίου 

2018 και ϊρα 14:00, ςτα  Γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ηλείασ . 

 

Οι κζςεισ που προκθρφςςονται αφοροφν τισ παρακάτω ςχολικζσ μονάδεσ: 

 

Δημοτικά  χολεία: 

1. 2/κζςιο  Δθμοτικό Σχολείο  Αμπελϊνα 

2. 2/κζςιο  Δθμοτικό Σχολείο  Αλφειοφςασ 

3. 2/κζςιο  Δθμοτικό Σχολείο  Εφφρασ 

4. 2/κζςιο  Δθμοτικό Σχολείο  Μπορςίου 

5. 3/κζςιο  Δθμοτικό Σχολείο  Κάςτρου 

6. 2/κζςιο  Δθμοτικό Σχολείο  Κακόβατου 

 

Νηπιαγωγεία: 

1. 10ο Ν/Γ  Πφργου 

2. 3ο Ν/Γ  Αμαλιάδασ 

3. 8ο Ν/Γ  Αμαλιάδασ 

4. Ν/Γ  Κρεςτζνων 

 

Η   τοποκζτθςθ  κα  γίνει  για το  υπόλοιπο  τθσ κθτείασ ζωσ τθν  31 Ιουλίου 2020 

 

Προχποθζςεισ επιλογήσ 

 

1. Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για τισ κζςεισ των ςχολικϊν μονάδων όπου 

κατζχουν οργανικι κζςθ. 

2. Δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ ςτελζχουσ τθσ 

εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω 

ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

υποψθφιοτιτων. 

3.  Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ 

προκεςμίασ  υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. 

4. 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. 



 

Αν οι υποψιφιοι εκπαιδευτικοί των Σχολικϊν Μονάδων δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ 

οκταετοφσ διδακτικισ υπθρεςίασ, υποψιφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με 

μικρότερο  χρόνο υπθρεςίασ ι χωρίσ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Τ.Π.Ε. αντίςτοιχα. 

 

Τποβλητζα δικαιολογητικά 

 

Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται 

όλα τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των 

υποψθφίων, ο οποίοσ περιλαμβάνει: 

1. Πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν (εκδίδεται αυτεπάγγελτα από τθν 
υπθρεςία με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ) 
2. Βιογραφικό ςθμείωμα 
3. Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Τεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν 
(Τ.Π.Ε.) ι αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, 
4. Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να 
ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του Συμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ 
και τθσ γενικισ ςυγκρότθςθσ του, κακϊσ και περί τθσ ςυνδρομισ των λοιπϊν 
κριτθρίων τθσ παρ. 2 του άρκρου 23 του Ν. 4547/2018 
5. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, με τθν οποία βεβαιϊνεται: 

 ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό 
παράπτωμα με τθν ποινι τθσ προςωρινισ ι τθσ οριςτικισ παφςθσ, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (Ν.3528/2017 - 
ΦΕΚ 26/Α/2007), 

 θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν 
δικαιολογθτικϊν και 

 ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντα του ωσ ςτζλεχοσ 
τθσ εκπαίδευςθσ για ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ των 
υπθρεςιακϊν του κακθκόντων. 
 

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 τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά 
ςυμπλθρωματικά  δικαιολογθτικά. 
 

Η   Αναπλθρϊτρια Διευκφντρια Π.Ε.  Ηλείασ 

Εκπαίδευςθσ 

 

Σωτθροφλα  Αςθμακοποφλου 


