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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

Αποζηολή
μόνο με μήνσμα ηλεκηρ.
ηατσδρομείοσ (e mail)

---------

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π. & Γ. ΔΚΠ/Η
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΑΡΚΑΓΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ
--------Σαρ. Γ/λζε:
πι. Αγίνπ Γεκεηξίνπ 4
Σ.Κ. - Πόιε:
22132-Σξίπνιε
Ιζηόηνπνο:
http://dipe.ark.sch.gr
Ηιεθηξ. ηαρπδξνκείν: mail@dipe.ark.sch.gr
Πιεξνθνξίεο:
Μπνπξηζνπθιή Παλαγηώηα
Σειέθσλν:
2710-222596
Σειενκνηόηππν (FAX): 2710-225311

Βαζκόο Αζθαιείαο
Να δηαηεξεζεί κέρξη
Σξίπνιε,

04-08-2017

Αξ. πξση.

Φ.9.3 / 4165

Βαζκόο Πξνηεξ. ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ
ΔΠΔΙΓΟΝ

Προς : 1) Δλδηαθεξόκελνπο
ππνςήθηνπο/ηεο
εθπαηδεπηηθνύο γηα ζέζεηο
Γηεπζπληώλ/ληξηώλ
νη νπνίνη δελ θαηέιαβαλ
ζύκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο
ηνπο θακία από ηηο πξνο
πιήξσζε ζέζεηο
Γηεπζπληώλ/ληξηώλ
(όπσο πίλαθαο)
2) ρνιηθέο Μνλάδεο
νξγαληθήο ζέζεο
ππνςεθίσλ
Γηεπζπληώλ/ληξηώλ

Κοιν. Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε
Π.Δ.& Γ.Δ. Πει/ζνπ
Σ. ερηώηε 38-40
εληαύζα
ΘΔΜΑ: «Τποβολή δήλωζης προηίμηζης για κενή θέζη Γιεσθσνηή/νηριας
τολικής Μονάδας»
Ο Γηεπζπληήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Αξθαδίαο
Έρνληαο ππόςε:
1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3848/2010 (ΦΔΚ 71/η. α΄/19-05-2010) «Αλαβάζκηζε ηνπ
ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ – θαζηέξσζε θαλόλσλ αμηνιόγεζεο θαη
αμηνθξαηίαο ζηελ εθπ/ζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη
αληηθαηαζηάζεθαλ από ηα άξζξα 16-28 ηνπ Ν.4327/2015 (ΦΔΚ 50/η.α΄/
15-05-2015) «Επείγνληα κέηξα γηα ηελ Πξσηνβάζκηα, Δεπηεξνβάζκηα θαη
Τξηηνβάζκηα Εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ην άξζξν 1 ηνπ Μέξνπο
Α΄ ηνπ Ν.4473/2017 (ΦΔΚ 78/η.α΄/30-05-2017) «Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε
ηνπ θπβεξλεηηθνύ έξγνπ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο».
2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2986/2002 (ΦΔΚ 24/η.α’/13-02-2002) «Οξγάλσζε ησλ
Πεξηθεξεηαθώλ Υπεξεζηώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο
Εθπ/ζεο θ.ιπ.».

3) Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. Φ.361.22/21/90780/Δ3/31-5-2017 (ΦΔΚ 1890/η.β΄/
31-05-2017) Τ.Α. ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. «Καζνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο
αηηήζεσλ, επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη
εξγαζηεξηαθώλ θέληξσλ».
4) Σελ αξηζ. 6990/28-07-2017 (ΑΓΑ: 6Γ654653Π-Υ0Π) Aπόθαζε ηνπ
Πεξ/θνύ Γ/ληή Πξση/ζκηαο & Γεπη/ζκηαο Δθπ/ζεο Πεινπνλλήζνπ
«Τνπνζέηεζε Δηεπζπληώλ Σρνιηθώλ Μνλάδσλ Π.Ε. Αξθαδίαο» πνπ
ζηεξίδεηαη ζηελ αξηζ. 07/27-07-2017 Πξάμε ηνπ ΠΤΠΔ Αξθαδίαο
σο πκβνύιην Δπηινγήο ηειερώλ Δθπ/ζεο.
5) Σν αξηζ. Φ.361.22/63/132702/E3/03-08-2017 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. κε
ζέκα: «Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε θελώλ ζέζεσλ Δηεπζπληώλ Σρνιηθώλ
Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο-Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο θαη Ε.Κ. γηα ηηο
νπνίεο δελ ππνβιήζεθαλ ππνςεθηόηεηεο».
6) Σελ αλάγθε πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ Γηεπζπληώλ/ληξηώλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ
ηεο Γ/λζεο Π.Δ. Αξθαδίαο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ρνιηθώλ
Μνλάδσλ.
Προζκαλούμε
Σνπο/ηηο ππνςήθηνπο/εο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο
Γηεπζπληώλ/ληξηώλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ ηεο Γ/λζεο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Αξθαδίαο
θαη δελ ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζέζε Γηεπζπληώλ/ληξηώλ λα ππνβάινπλ εληόο πξνζεζκίαο
ηξηώλ (3) εκεξώλ, από ηη Γεσηέρα 7 Ασγούζηοσ 2017 έως και ηηλ
Σεηάρηη 9 Ασγούζηοσ 2017 και ώρα 15.00΄, λέα δήισζε πξνηίκεζεο ζην νηθείν
Π.Τ..Π.Δ. σο πκβνύιην Δπηινγήο, ε νπνία ζα αθνξά ηελ παξαθάησ ρνιηθή
Μνλάδα γηα ηελ νπνία δελ ππνβιήζεθε ππνςεθηόηεηα:
Θέζη Γιεσθσνηή/νηριας ζηο 4/θέζιο Γημ. τολείο Βσηίνας
Τπελζπκίδεηαη όηη ζύκθσλα κε ην αξηζ. Φ.361.22/27/96038 /E3/08-06-2017
(ΑΓΑ: 71ΛΚ4653Π-ΣΩΒ) έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. κε ζέκα: «Δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε
ηελ επηινγή ππνςεθίσλ δηεπζπληώλ όισλ ησλ ηύπσλ Σρνιηθώλ Μνλάδσλ
Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο θαη Εξγαζηεξηαθά Κέληξα (Ε.Κ.)»:
«Σε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ, θαη κε αθνξκή εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ
Υπεξεζία καο, ζαο γλσξίδνπκε όηη: 1.Ο επηιεγείο Δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα
πξέπεη λα ζπκπιεξώλεη ην ππνρξεσηηθό σξάξην ηεο ζέζεο ηνπ Δηεπζπληή ζηε
ζρνιηθή κνλάδα ή ην Ε.Κ. πνπ έρεη επηιεγεί. Υπνςήθηνο Δηεπζπληήο ν νπνίνο έρεη
εθδειώζεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπνζέηεζε ζε ζρνιηθή κνλάδα όπνπ δελ είλαη δπλαηό λα
ζπκπιεξώλεη ην ππνρξεσηηθό σξάξην ηνπ Δηεπζπληή, απνθιείεηαη από ηε δηαδηθαζία
επηινγήο ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. Σπλεπώο δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο
ππνςεθηόηεηαο γηα ζέζε Δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο ή Ε.Κ. έρεη ν εθπαηδεπηηθόο
εθόζνλ ην σξνιόγην πξόγξακκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο πεξηιακβάλεη
αξηζκό δηδαθηηθώλ σξώλ γηα ηα καζήκαηα πξώηεο θαη δεύηεξεο αλάζεζεο θαζώο θαη
ηεο πηζαλήο δεύηεξεο εηδηθόηεηαο, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό σξώλ
ππνρξεσηηθνύ σξαξίνπ γηα ην Δηεπζπληή. Δηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο γηα
ζέζε Δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο έρνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ δύλαληαη λα ζπκπιεξώζνπλ εληόο ηνπ εξγαζηαθνύ ηνπο σξαξίνπ
ην ππνρξεσηηθό δηδαθηηθό σξάξην ηνπ δηεπζπληή ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα.
2. Η πξνϋπόζεζε ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ππνρξεσηηθνύ σξαξίνπ ηεο ζέζεο ηνπ
Δηεπζπληή ζηε ζρνιηθή κνλάδα ή ην Ε.Κ. πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ν ππνςήθηνο
δηεπζπληήο ην δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηόηεηαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
ζρνιηθή κνλάδα ή Ε.Κ., ειέγρεηαη κε βάζε ην ηζρύνλ σξνιόγην πξόγξακκα ηνπ
ηξέρνληνο ζρνιηθνύ έηνπο .Εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ πξόζθαηα ηδξπκέλσλ
ζρνιείσλ πνπ ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018 πξόθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ λέεο ηάμεηο
ε πξνϋπόζεζε ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ππνρξεσηηθνύ σξαξίνπ ηεο ζέζεο δηεπζπληή
θξίλεηαη κε βάζε ην λέν αξηζκό ηκεκάησλ γεληθήο παηδείαο …».

Γηαδηθαζία ππνβνιήο δειώζεσλ πξνηίκεζεο
Η δήισζε πξνηίκεζεο θαηαηίζεηαη απηνπξνζώπσο ή από εμνπζηνδνηεκέλν
γη΄ απηό ηνλ ζθνπό πξόζσπν ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο.

Ο Γιεσθσνηής Δκπαίδεσζης
ηης Γ/νζης Π.Δ. Αρκαδίας

Φώηηνο νθ. Γθέζνπξαο

(Μ.Ρ.Α.)

Πίνακας Αποδεκηών
Α/Α
εηξάο
Καηάηαμεο

Ολνκαηεπώλπκν Τπνςήθηνπ/αο
γηα ζέζε Γηεπζπληή/ληξηαο

Κιάδνο

ρνιηθή Μνλάδα
νξγαληθήο ζέζεο

1

ΑΛΑΠΠΑ ΑΘΗΝΑ

ΠΔ 16.01

7ν Γεκ. ρνιείν
Σξίπνιεο

2

ΛΙΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ

ΠΔ 70

Γεκ. ρνιείν
Βεξβέλσλ

3

ΜΔΣΑΞΑ ΩΚΡΑΣΗ

ΠΔ 70

Γεκ. ρνιείν
Παξαιίνπ Άζηξνπο

4

ΜΑΡΟΤΛΑΚΟΤ ΝΔΚΣΑΡΙΑ

ΠΔ 70

7ν Γεκ. ρνιείν
Σξίπνιεο

5

ΣΟΤΠΑΛΑ ΑΡΓΤΡΩ

ΠΔ 70

2ν Γεκ. ρνιείν
Σξίπνιεο

σνημμένα:
Τπόδεηγκα δήισζεο πξνηίκεζεο ππνςήθηνπ/αο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο
Γηεπζπληή/ληξηαο Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Βπηίλαο

