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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωςησ κενοφμενησ θζςησ προϊςταμζνησ του 2/θ Νηπιαγωγείου Κάτω
Κορακιάνασ και 2/θζςιου 10ου Νηπιαγωγείου Κζρκυρασ»
Ο Διευθυντήσ Α/θμιασ Εκπ/ςησ Κέρκυρασ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ.Αϋ) «Δομι και λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ
και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ» Τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Βϋ του ν.
3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Αϋ/19-5-2010)
2. Τθ με αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/16-10-2002/τ.Βϋ) Υπουργικι Απόφαςθ
«Κακικοντα και αρμοδιότθτεσ Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ»
3. Τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Βϋ του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Αϋ/19-5-2010) «Αναβάκμιςθ του ρόλου
του εκπαιδευτικοφ-κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ
διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Γϋ του ν. 4327/2015 (Αϋ50)
«Επείγοντα μζτρα για τθν Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια και Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκαν, ςυμπλθρϊκθκαν και αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ του
άρκρου 46 του ν. 4351/2015 (Αϋ164), «Βοςκιςιμεσ γαίεσ Ελλάδασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ
τροποποιικθκαν, ςυμπλθρϊκθκαν και αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.
4473/2017 (Αϋ78) «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου ςε κζματα εκπαίδευςθσ» και
ιδίωσ τθσ παρ. 7δ του ίδιου άρκρου
4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 2,21,22,23,25,26,27,29,30,35 και 36 του ν.4547/12-06-2018 (ΦΕΚ102/τ.Αϋ)
«Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και
άλλεσ διατάξεισ»
5. Τθν αρικμ. Φ.361.22/40/159791/Ε3 (ΦΕΚ 4412/3-10-2018) «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»
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6. Το αρκρο 52 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 τ.Α’/12-6-2020) με κζμα «Παράταςθ κθτείασ ςτελεχϊν
εκπαίδευςθσ»
7. Τθν ανάγκθ πλιρωςθσ των κενοφμενων κζςεων Προϊςταμζνθσ του 10ου Νθπ. Κζρκυρασ και του
Νθπ. Κάτω Κορακιάνασ.
Προκηρφςςουμε
τθν πλιρωςθ κζςθσ Προϊςταμζνθσ του 2/θεςίου 10ου Νηπιαγωγείου Κζρκυρασ και του 2/θεςίου
Νηπιαγωγείου Κάτω Κορακιάνασ, αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Κζρκυρασ, για το υπόλοιπο τθσ
κθτείασ, που ξεκινά με τθν τοποκζτθςι τθσ και λιγει με τθν επιλογι, τοποκζτθςθ και ανάλθψθ
υπθρεςίασ νζων ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ.

Καλοφμε
τουσ εκπαιδευτικοφσ που ανικουν οργανικά και υπθρετοφν ςτα παραπάνω νθπιαγωγεία που πλθροφν
τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 7 του άρκρου 22 του ν.4547/12-06-2018 (ΦΕΚ102/τ.Αϋ)
κι επικυμοφν να αςκιςουν κακικοντα Προϊςταμζνου/νθσ, να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ
υποψθφιότθτασ για τθ ςχολικι μονάδα όπου υπθρετοφν και ανικουν οργανικά, ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε.
Κζρκυρασ, ςυνοδευόμενθ από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, από τθ Παραςκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020
ζωσ και τθν Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ.

Προχποθζςεισ επιλογήσ
Ωσ Προϊςτάμενοι δικζςιων και τρικζςιων δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων, επιλζγονται
εκπαιδευτικοί με οκταετι τουλάχιςτον διδακτικι υπθρεςία που υπθρετοφν κατά το χρόνο επιλογισ ςε
οργανικι κζςθ, τθν οποία αφορά θ επιλογι. Αν οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ δεν πλθροφν τθν
προχπόκεςθ τθσ οκταετοφσ διδακτικισ υπθρεςίασ, υποψιφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με
μικρότερο χρόνο υπθρεςίασ.
Δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ, ο οποίοσ 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 (κ.ν. 3528/2007, Αϋ 26), ι για τον οποίον
ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 8 του ίδιου Κϊδικα. Επίςθσ, δεν
επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτικόσ, του οποίου τα πιςτοποιθτικά των
αντικειμενικϊν κριτθρίων που προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ είναι πλαςτά ι αναλθκι με
ςκοπό τθν παραπλάνθςθ τθσ υπθρεςίασ, κακϊσ και εκπαιδευτικόσ που ζχει απαλλαγεί από τα
κακικοντά του ςφμφωνα με τθν παρ. βϋτθσ παρ. 1 του άρκρου 26 του ν. 3848/2010.
Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ τθσ 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.

Κριτήρια επιλογήσ και τοποθζτηςησ
Οι προϊςτάμενοι των Νθπιαγωγείων τοποκετοφνται με απόφαςθ του οικείου Διευκυντι
Εκπαίδευςθσ, που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ του οικείου Περιφερειακοφ Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΠΥΣΠΕ), το οποίο ςυγκροτείται ςφμφωνα με τθν παρ.1 του άρκρου 26 του
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Ν. 4547/2018. Το ςυμβοφλιο προκειμζνου να διατυπϊςει τθν πρόταςι του λαμβάνει υπόψθ του τα
κριτιρια τθσ παρ.2 του άρκρου 23 του Ν.4547/2018.

Υποβλητζα δικαιολογητικά
Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ Φ..361.22/40/159791/Ε3 υποβάλλονται και
ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ και επιςυνάπτονται:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Βιογραφικό ςθμείωμα
Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν
Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ
Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν
Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Τ.Π.Ε.
Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου
Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό-επιμορφωτικό ζργο κακϊσ και
ςτθ διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ,
κατά περίπτωςθ.
8. Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ ι κάκε άλλο
δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ
κρίςθσ του Συμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςισ του, κακϊσ και
περί τθσ ςυνδρομισ των λοιπϊν κριτθρίων τθσ παρ. 2 του άρκρου 23 του ν. 4547/2018
9. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι
α) 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. 3528/2007 Αϋ 26) και
β) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν
γ) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του για ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςε
πλθμμελι άςκθςθ των υπθρεςιακϊν κακθκόντων
Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ
αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ι το Ινςτιτοφτο
Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε.), ι το Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Προςόντων
(Σ.Α.Ε.Π.). Τυχόν ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα 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 γίνεται δεκτι οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν
αίτθςθ, οφτε ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 10 παρ. 4 του νόμου
2690/1999 (Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ).
(Να λάβουν γνώςη, ενυπόγραφα, όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των Νηπ. Κάτω Κορακιάνασ και του
10ου Νηπιαγωγείου Κζρκυρασ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. 10ο Νθπιαγωγείο Κζρκυρασ
2. Νθπ. Κάτω Κορακιάνασ
3. Περιφερειακι Δ/νςθ Π.Ε.& Δ.Ε. Ιονίων Νιςων
4. ΑΣΕΠ

Ο Διευθυντήσ Π.Ε. Κζρκυρασ
Άνθησ Χρήςτοσ

