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ΘΕΜΑ

ΑΔΑ: 918Ρ4653ΠΣ-ΖΒΘ

ΡΟΣ: το 2κζςιο Νθπιαγωγείο 1
Θρακομακεδόνων

«Προκήρυξη πλήρωςησ θζςησ Προϊςταμζνησ Νηπιαγωγείου τησ Δ/νςησ Π.Ε. Αν. Αττικήσ »
Η Διευκφντρια Εκπαίδευςθσ Ρ.Ε. Ανατολικισ Αττικισ

Ζχοντασ υπόψθ:

1. Τθν αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υπ. Απόφαςθ «Κακοριςμόσ των ειδικότερων
κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Ρροϊςταμζνων των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν
Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντϊν και Υποδιευκυντϊν των
ςχολικϊν μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων Διδαςκόντων» (ΦΕΚ 1340/τΒ/16-10-2002) όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν αρ. 40023/Υ1/9-3-2018 (ΦΕΚ 867/τ.Βϋ/ 12-3-18) Υ.Α. του
ΥΡ.Ρ.Ε.Θ.
2. Τισ διατάξεισ του Ν. 1566/1985 «Δομι και Λειτουργία τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
3. Τισ διατάξεισ του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/14-05-2015) μεκζμα «Επείγοντα μζτρα για
τθνΡρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια και Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθσ».
4. Τισ διατάξεισ του Ν. 4473/2017 (Α 78)
5. Τθν με Αρ.Ρρωτ. Φ.361.22/63/133921/Ε3/7-8-2017 (2972 Βϋ) Υπουργικι Απόφαςθ που αφορά
ςτθν επιλογι των υποψιφιων προϊςταμζνων νθπιαγωγείων και προϊςταμζνων δθμοτικϊν
ςχολείων .
6. Τθν με Αρ.Ρρωτ. Φ.361.22/71/144130/Ε3/1-9-2017 (ΑΔΑ:60Χ4653ΡΣ-Ι3Υ) εγκφκλιο του
ΥΡ.Ρ.Ε.Θ με κζμα:«Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποψθφίων προϊςταμζνων
νθπιαγωγείων και προϊςταμζνων δθμοτικϊν ςχολείων»
7. Τθν Υ.Α/Φ10/77657/Δ1/18-5-2018 ΦΕΚ 1774/τα. Βϋ.
8. Τον Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ. Αϋ12-6-2018)«Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ»
9. Τθν αρικμ. Φ36/21491/3-9-2018 Διαπιςτωτικι Ρράξθ «Λφςθ υπαλλθλικισ ςχζςθσ
εκπαιδευτικοφ» τθσ Δ/νςθσ Ρ.Ε. Αν. Αττικισ.
Προκηρφςςει

Τθν πλιρωςθ κζςθσ Ρροϊςταμζνθσ για το υπόλοιπο κθτείασ (ιτοι 31-7-2020) του διθεςίου
νηπιαγωγείου 1ο Ν/Γ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ και

προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ

ΑΔΑ: 918Ρ4653ΠΣ-ΖΒΘ
εκπαιδευτικοφσ που ανικουν οργανικά , ζχουν τα νόμιμα προςόντα και επικυμοφν να
ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, να υποβάλουν αίτθςθ που κα ςυνοδεφεται από τα
απαραίτθτα δικαιολογθτικά, από ςήμερα ημζρα Δευτζρα 8-10-2018 ζωσ ημζρα Πζμπτη 1110-2018

ηλεκτρονικά ςτο

emailτησ

Δ/νςησ

Π.Ε.

Ανατολικήσ Αττικήσ

(mail@dipe-

anatol.att.sch.gr).
Διαδικαςία Τποβολήσ Αιτήςεων (ΦΕΚ 2972/τ. Β΄/30-8-2017)
Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τοποκζτθςθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 17 του ν.
4327/2015, υποβάλλονται όπωσ προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 22 του
ίδιου νόμου και ςυνοδεφονται από:
1. Βιογραφικό ςθμείωμα.
2. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και μετεκπαίδευςθσ.
3. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν.
4. Ριςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Τ.Ρ.Ε.
5. Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ.
6. Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ, ςτθν
κακοδθγθτικι και διοικθτικι εμπειρία κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε υπθρεςιακά
ςυμβοφλια, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ.
7. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι α) ο εκπαιδευτικόσ
δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ
προςωρινισ ι τθσ οριςτικισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του
Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007 Αϋ 26) και β) δεν ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ
τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ίδιου κϊδικα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 17 του ν. 4327/2015 γ)δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ςφμφωνα με
τθν περ. βϋτθσ παρ. 1 του άρκρου 26 του ν. 3848/2010 .
Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ
αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ι το
Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε.), ι το Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν
Ρροςόντων (Σ.Α.Ε.Ρ.). Τυχόν ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει να ζχουν επίςθμα
μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά
νόμο όργανο. Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνεται δεκτι
οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν αίτθςθ, οφτε ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά, με τθν
επιφφλαξθ του άρκρου 10 παρ.4 του νόμου 2690/1999 ( Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ).
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Προχποθζςεισ επιλογήσ
Ωσ προϊςτάμενοι δικζςιων και τρικζςιων δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων,
επιλζγονται εκπαιδευτικοί με οκταετι τουλάχιςτον διδακτικι υπθρεςία που υπθρετοφν κατά το
χρόνο επιλογισ ςε οργανικι κζςθ, τθν οποία αφορά θ επιλογι. Αν οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ
μονάδασ δεν πλθροφν τθν προχπόκεςθ τθσ οκταετοφσ διδακτικισ υπθρεςίασ, υποψιφιοι
μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπθρεςίασ.
Δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ, ο οποίοσ ζχει καταδικαςτεί
τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ προςωρινισ ι τθσ οριςτικισ παφςθσ,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (κ.ν. 3528/2007, Αϋ 26) ι για
τον οποίον ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 8 του ίδιου
Κϊδικα. Επίςθσ, δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτικόσ, του οποίου τα
πιςτοποιθτικά των αντικειμενικϊν κριτθρίων που προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ
είναι πλαςτά ι αναλθκι με ςκοπό τθν παραπλάνθςθ τθσ υπθρεςίασ, κακϊσ και εκπαιδευτικόσ
που ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 26
του ν. 3848/2010.
Ππου ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ προβλζπεται εκπαιδευτικι υπθρεςία, υπολογίηεται θ
προχπθρεςία τόςο ςτθ δθμόςια όςο και ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ, κακϊσ και θ προχπθρεςία
των υποψθφίων ωσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων με αναγωγι ςτο υποχρεωτικό
εβδομαδιαίο ωράριο διδαςκαλίασ.
Ππου ςτισ διατάξεισ προβλζπεται διδακτικι υπθρεςία , λογίηεται: α) θ άςκθςθ
διδακτικοφ ζργου ςε μονάδεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, β) οι άδειεσ
κφθςθσ, λοχείασ, ανατροφισ τζκνου, γ) θ διδακτικι υπθρεςία ςε ςχολεία δεφτερθσ ευκαιρίασ
(Σ.Δ.Ε.), ςε δθμόςια Ι.Ε.Κ. και ςε ςχολζσ Επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (ΣΕΚ) , δ) θ διδακτικι
υπθρεςία ςε Α.Ε.Ι., εφόςον ζχει αςκθκεί αυτόνομο διδακτικό ζργο ςφμφωνα με το πρόγραμμα
ςπουδϊν για χρονικό διάςτθμα κατ’ ελάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, ε) θ υπθρεςία υπό τθν ιδιότθτα
του Σχολικοφ Συμβοφλου, του υπευκφνου Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ι Αγωγισ Υγείασ ι
Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων ςτθ Δ/νςθ Εκ/ςθσ, του Υπευκφνου Κζντρου Συμβουλευτικισ και
Ρροςανατολιςμοφ

(ΚΕ.ΣΥ.Ρ.),

Γραφείου

Σχολικοφ

Επαγγελματικοφ

Ρροςανατολιςμοφ

(ΓΑ.Σ.Ε.Ρ.), Γραφείου Συμβουλευτικισ (ΓΑ.ΣΥ.) , Εργαςτθριακοφ Κζντρου φυςικϊν Επιςτθμϊν
(Ε.Κ.Φ.Ε.), Κζντρου Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν (ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικοφ
Στακμοφ νζων (Σ.Σ.Ν.), Κζντρου περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Ρ.Ε.) και του Υπευκφνου
Σχολικϊν Βιβλιοκθκϊν, οι οποίεσ λειτοφργθςαν ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ
« Εκπαίδευςθ και Αρχικι Επαγγελματικι Κατάρτιςθ» (ΕΡΕΑΚ).
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Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ τθσ παραγράφου
6 του άρκρου 17 του ν.4327/2015 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.
4473/2017 (Α 78) 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.
Η Διευκφντρια Ρ.Ε.
Ανατολικισ Αττικισ
Β. Ξυκάλθ

