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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 167, τ. Α’) «Δομή και Λειτουργία 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης 
του υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 1340/Β/16-10-2002 ): «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 των συλλόγων των διδασκόντων». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – 
καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 71/τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 
4547/2018 «Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», άρθρ. 2, 22, 23, 26, 29, 30 ( ΦΕΚ 
102/Α/12-6-2018). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ 199/Α/02-10-2008) 

5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α/13-7-
2010)», όπως σήμερα ισχύει, 

6. Την υπ’ αρ. Υ.Α. Φ.361.22/40/159791/Ε3/26-9-2018 (ΦΕΚ 4412/Β/3-10-2018) που 
αφορά τον καθορισμό 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 των δημοτικών σχολείων. 

7. Την ανάγκη πλήρωσης των κενών θέσεων Προϊσταμένων ολιγοθεσίων Δημοτικών 
Σχολείων και Νηπιαγωγείων Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας,  

 
προκηρύσσε ι  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 

Πάτρα, 15/10/2019 
Αρ. πρωτ.: 12446 

 

 
ΠΡΟΣ: Εκπαιδευτικούς 2/θ 
και 3/θ Νηπιαγωγείων και 
Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. 
Αχαΐας 
 
ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών 

Ταχ. Δ/νση       : Ερμού 70,  26221, Πάτρα 
Πληροφορίες   : Γιαννακούδη Θ. 
                              Τσιγκρή Ε. 
Τηλ.                    : 2610 - 229235 
Fax                      : 2610 - 229253 
e-mail                 : mail@dipe.ach.sch.gr 

 

  
 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

 

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Ολιγοθεσίων (2/θ και 3/θ) Νηπιαγωγείων 
και Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Αχαΐας» 
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        τις κενές/κενούμενες  θέσεις των Προϊσταμένων διθεσίων και τριθεσίων Νηπιαγωγείων 
και Δημοτικών Σχολείων για το υπόλοιπο της θητείας έως 31/7/2020 στις παρακάτω σχολικές 
μονάδες: 
 
1.Νηπιαγωγεία 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

1. 61
Ο
 Ν/Γ ΠΑΤΡΩΝ 

2.  Ν/Γ ΛΑΠΠΑ 

3. 4
ο
 Ν/Γ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 

 
2. Δημοτικά 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

1. Δ.Σ. ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 

2. Δ.Σ. ΑΠΙΔΕΩΝΑ 

3. Δ.Σ. ΣΚΙΑΔΑ 

4. Δ.Σ. ΒΕΛΙΤΣΩΝ 

5. Δ.Σ. ΜΙΧΟΪΟΥ 

 
και καλεί τους ενδιαφερομένους εκπαιδευτικούς  

1. με οκταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία 
2. που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση στη μονάδα την οποία 

αφορά η επιλογή 
και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Προϊσταμένης/ου, να υποβάλουν αιτήσεις 
(επισυνάπτεται υπόδειγμα) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 15/10/2019 έως και  
25/10/2019 και ώρα 2:30 μ.μ., στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας (Ερμού 70, 3ος όροφος, Τμήμα 
Προσωπικού, Γιαννακούδη Θεοδούλα & Τσιγκρή Ελένη) και ώρες 9:00 π.μ- 2:30 μ.μ.. 

        

Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρο 22  του ν. 4547/2018) 

Ως προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, 
επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το 
χρόνο επιλογής σε οργανική θέση στη μονάδα την οποία αφορά η επιλογή. Αν οι υποψήφιοι 
εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής 
υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας. 

Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός στον οποίον, μετά την 
εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της 
προσωρινής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 
3528/2007, Α΄ 26). Επίσης, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός του 
οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24, που 
προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή 
αναληθείς δηλώσεις, καθώς και 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. 

 
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 

      1. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας 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: 
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1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. 
2. Βιογραφικό σημείωμα. 

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 
4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. 
5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Η/Υ. 
6. Αποδεικτικά συγγραφικού έργου. 
7. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό-επιμορφωτικό έργο 

καθώς και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο 
έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 

8. 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, καθώς και περί της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του 
άρθρου 23 του ν. 4547/2018. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με την οποία βεβαιώνεται: α) 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. 3528/2007 Α΄ 26), β) η γνησιότητα των 
υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών, γ) ότι  δεν έχει 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο 
αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.   

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα 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. 

2. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των προϊσταμένων 
δημοτικών σχολείων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολικών μονάδων στις 
οποίες υπηρετούν με οργανική θέση. 

 Δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν 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. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 
9 του άρθρου 22 του ν. 4547/2018 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. 

 
Κριτήρια επιλογής (άρθρο 23 του ν. 4547/2018) 

Κριτήρια επιλογής των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και προϊσταμένων δημοτικών 
σχολείων είναι  η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η επιστημονική του 
συγκρότηση, η διοικητική και διδακτική του εμπειρία, η ικανότητα του να αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατικότητα και να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, 
διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), η συνεισφορά του στη δημιουργία κατάλληλου 
παιδαγωγικού περιβάλλοντος, η συμμετοχή του στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, 
καθώς και οι ικανότητες διοίκησης ή και οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων.  
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Θητεία 

           Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας, η 
οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει στις  31η Ιουλίου 2020. Οι τοποθετούμενοι σε 
κενές ή κενούμενες  εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της θητείας 
τους, μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων.        

 
Προσωρινή αναπλήρωση για σχολικές μονάδες που δεν υπηρετούν 

εκπαιδευτικοί με οργανική θέση 

 Σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4547/2018, σε σχολικές μονάδες που δεν υπηρετεί 
εκπαιδευτικός με οργανική θέση, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που 
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η 
προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί 
με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη 
μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν 
περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο 
εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός 
που ορίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να 
διαρκέσει πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους και τους 
αναπληρωτές. 

Με βάση τα ανωτέρω, σε σχολικές μονάδες που δεν υπηρετούν κατά την τρέχουσα σχολική 
χρονιά εκπαιδευτικοί με οργανική θέση, καλούνται οι αποσπασμένοι και αναπληρωτές 
εκπαιδευτικοί να καταθέσουν θετική ή αρνητική δήλωση ενδιαφέροντος για ορισμό 
προϊσταμένου/ης συνοδευομένη από βιογραφικό σημείωμα. Οι δηλώσεις κατατίθενται από 
15/10/2019 έως και  25/10/2019 και ώρα 2:30 μ.μ., στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας (Ερμού 70, 
3ος όροφος, Τμήμα Προσωπικού, Γιαννακούδη Θεοδούλα & Τσιγκρή Ελένη) και ώρες 9:00 π.μ- 
2:30 μ.μ.. 
 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών 
σας μονάδων. 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 
 

ΠΑΣΣΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

      1.-  Περ/κή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας 
      2.-   Α.Σ.Ε.Π.          
      3.-   Συντονιστές Εκπαιδευτικού  Έργου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας     
      4.-  Δ/νσεις Π.Ε. όλης της χώρας 
      5.-  Σχολικές μονάδες της Π.Ε. Αχαΐας 
        
          

  
Συν. 1. Υπόδειγμα αίτησης   
         2. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
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