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ΘΔΜΑ: «Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για ηη διαδικαζία επιλογής  

Προϊζηαμένοσ Σμήμαηος Δκπαιδεσηικών Θεμάηων ηης Γιεύθσνζης  Π.Δ. Γ΄ Αθηνών»  

 

           Ο Γιεσθσνηής Πρωηοβάθμιας Δκπαίδεσζης Γ΄ Αθήνας 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1566/85 (ΦΔΚ 167/30-9-1985 η. Α΄) «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

2. Σελ αξηζκ. Φ.353.1/324/105657/Γ1/08-10-2002 Τπνπξγηθή Απφθαζε «Καζνξηζκφο ησλ 

εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ππεξεζηψλ Π.Δ. θαη Γ.Δ…» (ΦΔΚ 1340/η.Β΄/16-10-2002), φπσο ζπκπιεξψζεθε-

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3. Σελ κε αξηζ. πξση. Φ.353.1/1/2908/Δ3/12-1-2016(ΦΔΚ 46/19-1-2016 η. Β΄) Απφθαζε 

Τπνπξγνχ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα «Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο 

ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ».   

4. Σελ κε αξηζ. πξση Φ.353.1/14/17090/Δ3/2-2-2016. (ΑΓΑ: ΩΕΓ54653Π-ΟΑΣ) εγθχθιην 

ΤΠ.Π.Δ.Θ.,  κε ζέκα «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ππνςεθίσλ  πξντζηακέλσλ 

ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ». 

5. Σηο δηαηάμεηο  ησλ άξζξσλ 17,20 θαη 21  ηνπ Ν. 4327/2015 (ΦΔΚ 50/14-5-2015 η. Α΄)   

 

 
                 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

      ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ,ΔΡΔΤΝΑ   

                   ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ     

        ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π.Δ. & Γ.Δ.  

                            ΑΣΣΙΚΗ   

            Γ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

          ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γ΄ ΑΘΗΝΑ  

                                          

 

Σαρ. Γ/λζε    : Λεσθ.πγγξνχ 165 

            171 21  -  Ν.κχξλε 

Σει.               : 2131617421 

Πιεξνθνξίεο:  Παπαδνπνχινπ Ν. 

FAX           : 2131617420 

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

 
  ΠΡΟ: Δλδηαθεξφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο 

             (δηα ησλ Γηεπζπληψλ θαη Πξντζηακέλσλ ρνιηθψλ 

             Μνλάδσλ Γ.Π.Δ Γ΄ Αζήλαο 

 

ΚΟΙΝ:  Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Π.Δ θαη Γ.Δ Αηηηθήο 

             Γηεπζχλζεηο Π.Δ φιεο ηεο ρψξαο 

 

 

  

        
         Ν.κχξλε,  3-2-2016 

      

          αξ. πξση.: 1490 
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Καλεί 

 

           Σνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 

4327/2015 (ΦΔΚ 50/14-5-2015 η. Α΄)   θαη επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληα 

Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Π.Δ Γ΄ Αζήλαο, λα 

ππνβάινπλ απηνπξνζψπσο αίηεζε ζπλνδεπφκελε απφ ηα απαξαίηεηα γηα ηελ απφδεημε ησλ 

ηππηθψλ ηνπο πξνζφλησλ δηθαηνινγεηηθά από 8-2-2016 έως και 12-2-2016 και ώρα 13:00, ζηη 

Γιεύθσνζη Π.Δ Γ΄ Αθήνας. 

            Ωο πξντζηάκελνη ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί κε νθηαεηή (8) ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθή ππεξεζία, φισλ 

ησλ εηδηθνηήησλ ησλ θιάδσλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. ε πεξίπησζε 

πνπ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη πνπ πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε ηεο νθηαεηνχο ηνπιάρηζηνλ 

δηδαθηηθήο ππεξεζίαο, ππνςήθηνη κπνξεί λα είλαη  θαη εθπαηδεπηηθνί κε κηθξφηεξν ρξφλν 

ππεξεζίαο. 

 Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ λφκνπ πξνβιέπεηαη δηδαθηηθή ππεξεζία, 

ινγίδεηαη: α) ε άζθεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, β) νη άδεηεο θχεζεο, ινρείαο, αλαηξνθήο ηέθλνπ, γ) ε ζεηεία ζρνιηθνχ 

ζπκβνχινπ, δ) ε ζεηεία ζε Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.), ε) ε ζεηεία ζε 

ζέζεηο Τπεπζχλσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο Τγείαο, Πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ θαη 

ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζη) ε ζεηεία ησλ  ππεπζχλσλ ΓΡΑΔΠ, ΚΔΤΠ, ΔΠ, 

ΚΔΠΛΖΝΔΣ, ΔΚΦΔ θαη πκβνπιεπηηθψλ ηαζκψλ Νέσλ. 

Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ. Σα θσιχκαηα επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 6 

ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.4327/2015 δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηφζν θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο φζν θαη θαηά ην ρξφλν ηνπνζέηεζεο απφ ην 

αξκφδην φξγαλν. 

Σα πξνβιεπφκελα θαη απαηηνχκελα ζπλνδεπηηθά ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο 

δηθαηνινγεηηθά είλαη : 

 

1. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα  

2. Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ θαη κεηεθπαίδεπζεο 

3. Απνδεηθηηθά γλψζεο μέλσλ γισζζψλ  

4. Πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ. 

5. Αληίγξαθα άιισλ ζρεηηθψλ ηίηισλ πνπ ηπρφλ έρεη απνθηήζεη ν ππνςήθηνο 

6. Βεβαηψζεηο ή ππεξεζηαθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, ζηελ 

θαζνδεγεηηθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε ππεξεζηαθά 

ζπκβνχιηα, ηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνπλ ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο, θαηά πεξίπησζε. 
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7. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη α) ν εθπαηδεπηηθφο 

δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα κε ηελ πνηλή ηεο 

πξνζσξηλήο ή ηεο νξηζηηθήο παχζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 109 ηνπ 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 3528/2007 Α΄ 26) β) δελ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα δηνξηζκνχ 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ θψδηθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6  ηνπ 

άξζξνπ 17 ηνπ λ. 4327/2015 γ) έρεη ππνβάιεη αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα ηε ζέζε κίαο 

κφλν Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο θαη δ) ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ 

πνπ πξνζθνκίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα επηινγήο δελ  είλαη πιαζηά ή αλαιεζή κε ζθνπφ 

ηελ παξαπιάλεζε ηεο ππεξεζίαο. 

 

Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο 

αιινδαπήο, πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. / ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην 

Ηλζηηηνχην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Η.Σ.Δ.), ή ην πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ 

Ηζνηηκηψλ (.Α.Δ.Η.). Σπρφλ μελφγισζζεο βεβαηψζεηο ή έγγξαθα πξέπεη λα έρνπλ επίζεκα 

κεηαθξαζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή άιιν αξκφδην θαηά 

λφκν φξγαλν. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ γίλεηαη δεθηή νπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή ζηελ αίηεζε, νχηε ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά.  

 

Σης παρούζης να λάβοσν ενσπόγραθα γνώζη όλοι οι εκπαιδεσηικοί ηων ζτολείων 

μας, με μέριμνα και εσθύνη ηων Γιεσθσνηών και Προϊζηαμένων ηων ζτολικών μονάδων.   

  

 

  

  

  

 

 

 

 

σνημμένα: 

1. H αξ.πξση. Φ.353.1/1/2908/Δ3/12-1-2016(ΦΔΚ 46/19-1-2016 η.Β΄)  Απφθαζε ΤΠ.Π.Δ.Θ 

2.    Ζ αξ. πξση Φ.353.1/14/17090/Δ3/2-2-2016.  εγθχθιηνο ΤΠ.Π.Δ.Θ 

3.    Ν. ηνπ Ν. 4327/2015 (ΦΔΚ 50/14-5-2015 η. Α΄)   

4.    Τπφδεηγκα αίηεζεο Τπνςεθίνπ 

5.    Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 

  

  

          O  ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

                  Γ/ΝΗ Π.Δ Γ΄ ΑΘΗΝΑ                                                                               

  

 

      

                     ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΔΝΣΡΟ 

 

 


