
 
 

 Νέα Σμύρνη,   30-09-2015 

      

         αρ. πρωτ.:     12356 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                 

                               

 

 

                              

                

  

                                                                         

          Προς: 1. Δημοτικά σχολεία 

                        Αρμοδιότητας   

                        Δ΄Δ/νσης Π.Ε Αθήνας 

 

                     2.  Δ/νσεις Α/θμιας  

                         Εκπ/σης όλης της  

                          Χώρας 

 

                                                                                              Κοιν. : Περιφερειακή Διεύθυνση 

                                                                                                           Π.Ε. &  Δ.Ε. Αττικής Αν. 

                                                                                                           Τσόχα 15-17Αθήνα 

                                                                   

                

 ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών και κενούμενων  

                θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

                                                                    Δ΄Αθήνας »  

 

Ο Διευθυντής   Α/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4327/2015(Α΄ 50)  

2. Την με αριθ. πρωτ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 (Β΄915) Υπουργική  Απόφαση  του 

Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 

3. Την με αριθ. πρωτ. Φ.361.22/51/99563/Ε3/23-6-2015(Β΄1251 ) Υπουργική  Απόφαση  

του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 

4. Την με αριθ. πρωτ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-9-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων 

  

                               
 

     EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ΄Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΘΗΝΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση    : Λ.Συγγρού  165 
             17121 Νέα Σμύρνη 
Τηλ.               : 2131617421 
Πληροφορίες:  Παπαδοπούλου Ν. 
FAX           : 2131617420 
e-mail            : mail@dipe-d-athin.att.sch.gr 
 

Αθήνα, 18-06-2015  

            Αρ. Πρωτ.:     7270 
 

mailto:mail@dipe-d-athin.att.sch.gr


Διευθυντών-Υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων Α/θμιας –Β/θμιας 

Εκπ/σης , εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ»    

 

Προκηρύσσει 

 

Τη θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας και συγκεκριμένα :  

στο  1
ου

  Δημοτικό Σχολείο   Ταύρου, 

και καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα σύμφωνα με 

τις παραπάνω διατάξεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να 

υποβάλλουν αίτηση  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 30-09-2015 έως 5-10-2015. 

  . 

Επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών  της αίτησης εντός 

προθεσμίας 2 εργάσιμων ημερών  μέχρι και 7-10-2015 

 

   Ειδικότερα:  

Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί 

όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους 

οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο Π.Δ 323/1993.  

 

 

1. ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στη Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο υποψήφιος και συνοδεύονται από: 

1. Βιογραφικό σημείωμα  

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης 

3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών  

4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 

5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος 

6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην 

καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά 

συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά 

περίπτωση. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) 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) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα 



διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 6  του άρθρου 17 του ν. 4327/2015.  

8.  Δήλωση προτίμησης και σειρά προτίμησης Σχολικών  μονάδων και Ε.Κ. όπου θέτει 

υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός  

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή 

οποιαδήποτε μεταβολή στη δήλωση προτίμησης.  

 

 

Παρακαλούνται να λάβουν γνώση επί του περιεχομένου του παρόντος ενυπόγραφα 

όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων. 

 

 

  

 

Συνημμένα: 

 

 Υπόδειγμα αίτησης 

  

                                                                      

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

                                                                        ΤΗΣ Δ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ 

 

 

 

 

                                                                             ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Δ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
 

 


