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Πληροφορίες: Σ. Αργυράκη
Τηλέφωνο: 210 6049522
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210 6618440

ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ: 2θέσιο Νηπιαγωγείο 4ο Σπάτων

«Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Προϊσταμένης 2/θεσιου Νηπιαγωγείου της Δ/νσης Π.Ε. Αν.
Αττικής »

ΣΧΕΤ.:

Η με Αρ.Πρωτ. Φ.361.22/71/144130/Ε3/1-9-2017 (ΑΔΑ:60ΡΧ4653ΠΣ-Ι3Υ) εγκύκλιος του
ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα:«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων
νηπιαγωγείων και προϊσταμένων δημοτικών σχολείων»
Η Διευθύντρια Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Έχοντας υπόψη:
1. Την Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) του
ΥπουργούΕθνικής

Παιδείας

και

Θρησκευμάτων

περί

καθορισμού

καθηκόντων

και

αρμοδιοτήτωντων Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης κ.λ.π., όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύεισήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/14-05-2015) μεθέμα «Επείγοντα μέτρα για
τηνΠρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευσης».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4473/2017 (Α 78)
5. Την με Αρ.Πρωτ. Φ.361.22/63/133921/Ε3/7-8-2017 (2972 Β΄) Υπουργική Απόφαση που αφορά
στην επιλογή των υποψήφιων προϊσταμένων νηπιαγωγείων και προϊσταμένων δημοτικών
σχολείων .
6. Την με Αρ.Πρωτ. Φ.361.22/71/144130/Ε3/1-9-2017

(ΑΔΑ:60ΡΧ4653ΠΣ-Ι3Υ) εγκύκλιο του

ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα:«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων
νηπιαγωγείων και προϊσταμένων δημοτικών σχολείων»
7. Το αριθμ. α.π.Φ32/2483/20-2-2018(ΑΔΑ:6Ψ6Ν4653ΠΣ-Η97) Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή
Π.Ε. &Δ.Ε. Αττικής «Απαλλαγή εκπαιδευτικού από τα καθήκοντά του »
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Προκηρύσσει
Την πλήρωση θέσης

για το υπόλοιπο της θητείας Προϊσταμένης του 4ου Ν/Γ Σπάτων

αρμοδιότητας της Δ/νσης Π.Ε. Αν. Αττικής και προσκαλούμε τους οργανικά ανήκοντες
εκπ/κους του ανωτέρω Ν/γείου που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να
συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, από σήμερα 26-2-2018 έως Πέμπτη 1-3-2018 ηλεκτρονικά στο
email της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (mail@dipe-anatol.att.sch.gr).
Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
A/A

Περιοχή Μετάθεσης

Είδος

1

Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.)

Νηπιαγωγεία

Κωδικός
Υπουργείου
9521352

Ονομασία

Οργανικότητα

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ

2

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων (ΦΕΚ 2972/τ. Β΄/30-8-2017)
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.
4327/2015, υποβάλλονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του
ίδιου νόμου 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 γ)δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με
την περ. β΄της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3848/2010 .
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της
αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το
Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών
Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα
μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά
νόμο όργανο. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή
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οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά, με την
επιφύλαξη του άρθρου 10 παρ.4 του νόμου 2690/1999 ( Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).
Προϋποθέσεις επιλογής
Ως προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων,
επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το
χρόνο επιλογής σε οργανική θέση, την οποία αφορά η επιλογή. Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής
μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι
μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.
Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος 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 (κ.ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή για
τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου
Κώδικα. Επίσης, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του οποίου τα
πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής
είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας, καθώς και εκπαιδευτικός
που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26
του ν. 3848/2010.
Όπου στις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η
προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία
των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό
εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.
Όπου στις διατάξεις προβλέπεται διδακτική υπηρεσία , λογίζεται: α) η άσκηση
διδακτικού έργου σε μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) οι άδειες
κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η διδακτική υπηρεσία σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
(Σ.Δ.Ε.), σε δημόσια Ι.Ε.Κ. και σε σχολές Επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) , δ) η διδακτική
υπηρεσία σε Α.Ε.Ι., εφόσον έχει ασκηθεί αυτόνομο διδακτικό έργο σύμφωνα με το πρόγραμμα
σπουδών για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον έξι (6) μηνών, ε) η υπηρεσία υπό την ιδιότητα
του Σχολικού Συμβούλου, του υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Αγωγής Υγείας ή
Πολιτιστικών Θεμάτων στη Δ/νση Εκ/σης, του Υπευθύνου Κέντρου Συμβουλευτικής και
Προσανατολισμού

(ΚΕ.ΣΥ.Π.),

Γραφείου

Σχολικού

Επαγγελματικού

Προσανατολισμού

(ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.) , Εργαστηριακού Κέντρου φυσικών Επιστημών
(Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικού
Σταθμού νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και του Υπευθύνου
Σχολικών Βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος
« Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΚ).
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Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου
6 του άρθρου 17 του ν.4327/2015 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4473/2017 (Α 78) δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας
υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο
όργανο.
Η Διευθύντρια Π.Ε.
Ανατολικής Αττικής
Ξυθάλη Βασιλική

ΚΟΙΝ:
1. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής

