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Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Δϋ ΑΘΗΝΑ 

 
Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Σισ διατάξεισ του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/12-06-2018, τ. Αϋ) «Αναδιοργάνωςθ των 
δομϊν υποςτιριξθσ τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ 
διατάξεισ»,  

2. Σθν με αρικμό Φ.361.22/39/159791/Ε3/26-09-2018 (Φ.Ε.Κ. 4412/03-10-2018, τ. Βϋ) 
απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων «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»,  

3. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 30 του Ν.4547/2018, όπου κζτονται οι 
προχποκζςεισ ςχετικά με τον οριςμό Προϊςτάμενων,  

4. Σθν ανάγκθ πλιρωςθσ των κενϊν/ κενοφμενων κζςεων Προϊςταμζνων ςτα 
Νθπιαγωγεία τθσ αρμοδιότθτάσ μασ,   

5. Σθν με αρ. 9/31-08-2018 Πράξθ του ΑΠΤΠΕ Αττικισ, 

6. Σισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ με αρικμό Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 
1340/16-10-2002, τ. Βϋ) Απόφαςθσ του ΤΠ.E.Π.Θ. «Κακοριςμόσ των ειδικότερων 
κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςτάμενων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν 
Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ, των Δ/ντϊν και Τποδ/ντϊν των χολικϊν μονάδων και ΕΚ 
και υλλόγων των Διδαςκόντων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 
Προκθρφςςουμε 

 
τθν πλιρωςθ με επιλογι των κενϊν/κενοφμενων κζςεων  Προϊςταμζνων 2/κεςίων   

Νθπιαγωγείων ςτισ παρακάτω ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Περιφζρειάσ μασ, ωσ ακολοφκωσ: 
 
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,  

ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

      ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΣΣΙΚΗ 

Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Δ΄ΑΘΗΝΑ   

ΣΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  

 

 
 
 
 

Ν. ΜΤΡΝΗ, 19/10/2018 
            Αρ. πρωτ.:  11239 

  

Σαχ. Δ/νςθ        : Λ. υγγροφ 165 
Πλθροφορίεσ   : ακογιάννθσ Γ.  
Σθλ.                    : 2131617423-4 
Fax                     : 2131617420 
e-mail                : mail@dipe-d-athin.att.sch.gr  

 

 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

  

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για πλιρωςθ κενών/κενoφμενων κζςεων 
Προϊςταμζνων 2/κεςίων Νθπιαγωγείων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δ΄ Ακινασ » 
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Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

1 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 

2 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 

3 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ 

4 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ 

5 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

 
 

και με υπόλοιπο τριετοφσ  κθτείασ  θ οποία ξεκινά με τθν τοποκζτθςι τουσ και λιγει 
ςτισ 31/07/2020 και με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 30 του Ν. 
4547/2018 και  

 
κ α λ ο φ μ ε 

 
τουσ/τισ ενδιαφερόμενουσ, -εσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ60, οκταετι (8) τουλάχιςτον 

διδακτικι υπθρεςία, και υπθρετοφν κατά το χρόνο επιλογισ ςε οργανικι κζςθ ςτθ μονάδα 
ςτθν οποία αφορά θ επιλογι και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, να 
υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ, από τισ    19-10-2018   και εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ 
δζκα (10) θμερϊν, μζχρι και τισ  30-10-2018 και ϊρα  11:00, ςτα Γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δϋ Ακινασ  (Σμιμα Γϋ Προςωπικοφ).  

Αν οι υποψιφιοι εκπαιδευτικοί των Νθπιαγωγείων δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ 
οκταετοφσ διδακτικισ υπθρεςίασ, υποψιφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο 
χρόνο υπθρεςίασ.  

 
Προχποκζςεισ επιλογισ 

 
1. Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ των Προϊςταμζνων μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για τισ κζςεισ 
των Νθπιαγωγείων όπου κατζχουν οργανικι κζςθ.  

2.  Δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ 
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ 
εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων.  

3. Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων.  

4. Σα κωλφματα επιλογισ 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.  
 

Τποβλθτζα δικαιολογθτικά 
 

Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον  οποίο εμπεριζχονται όλα 
τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, ο 
οποίοσ περιλαμβάνει:  
α) Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν (εκδίδεται αυτεπάγγελτα από τθν υπθρεςία 
με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ)  
β) Βιογραφικό ςθμείωμα  
γ) Αντίγραφα τίτλων πουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ 
δ) Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν 
ε) Πιςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Σεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε.) ι 
αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι (Η/Τ) 
ςτ) Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου 
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η) Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό – επιμορφωτικό ζργο κακϊσ 
και ςτθν διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία , τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και 
λιξθσ, κατά περίπτωςθ  
θ) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ 
διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του υμβουλίου 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  
κ) Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, με τθν οποία βεβαιϊνεται:  

αα) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με 
τθν ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Τπαλλθλικοφ 
Κϊδικα (Ν.3528 (Φ.Ε.Κ. 26 / 09-02-2007, τ.Αϋ))  

ββ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν,  
γγ) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ 
εκπαίδευςθσ για ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ των υπθρεςιακϊν του 
κακθκόντων.  
Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται πρζπει να ζχουν επίςθμα 

μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά 
νόμο όργανο.  

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά 
ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά.   

Κρίςθ ,επιλογι και τοποκζτθςθ 
 

Οι Προϊςταμζνεσ των 2/κεςίων Νθπιαγωγείων, κα οριςτοφν και κα τοποκετθκοφν με 
Απόφαςθ του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Δϋ Ακινασ φςτερα από πρόταςθ του αρμόδιου, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 26 του ν. 4547/2018, υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. Σο αρμόδιο 
υπθρεςιακό ςυμβοφλιο προκειμζνου να διατυπϊςει πρόταςθ λαμβάνει υπόψθ τα κριτιρια τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 23 του ν. 4547/2018 

Η παροφςα κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Δϋ Ακινασ και κα 
διαβιβαςκεί ςτο Α..Ε.Π. προκειμζνου να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του.         

 Παρακαλοφμε για τθν ενυπόγραφθ ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ ςχολικισ ςασ 
μονάδασ. 

 

 
 
 
υν. 

1. Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/12-06-2018, τ. Αϋ)  
2. Τπουργικι Απόφαςθ Φ.361.22/40/159791/Ε3/26-09-2018  

(Φ.Ε.Κ. 4412/03-10-2018, τ. Βϋ)  
3. Αίτθςθ υποψιφιασ 
4.      Τπεφκυνθ Διλωςθ υποψιφιασ.  

 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

1. Νθπιαγωγεία Π.Ε. Δϋ Ακινασ  
2. Εκπαιδευτικοί των Νθπιαγωγείων που ανικουν οργανικά  
3. Περιφερειακι Διεφκυνςθ  

Π/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ  
4. Ανϊτατο υμβοφλιο Επιλογισ Προςωπικοφ (Α..Ε.Π.)  
5. Διευκφνςεισ Π.Ε. τθσ χϊρασ       

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε Δ΄ ΑΘΗΝΑ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΕΝΣΡΟ 
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