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ΘΔΜΑ:

«Πξνθήξπμε

γηα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ηελ

πιήξσζε

ηεο

θελνύκελεο

ζέζεο

Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Δ΄ Δθπαηδεπηηθώλ Θεκάησλ ηεο Γηεύζπλζεο
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γ΄Αζήλαο»
Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΣΣΙΚΗ
Έρνληαο ππφςε:
1.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1566/1985 «Δομή και λειηοςπγία ηηρ Ππωηοβάθμιαρ και
Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ 167/Α΄/1985), φπσο ζήκεξα
ηζρχεη,
2.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 29 ηνπ Ν.2817/2000 «Εκπαίδεςζη αηόμων
με ειδικέρ ανάγκερ και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ 78/Α΄/2000), φπσο ζήκεξα ηζρχεη,
3.-Σν

Νφκν

2986/2002

(ΦΔΚ

24/η.Α΄/13-2-2002)

«Οπγάνωζη

ηων

Πεπιθεπειακών Υπηπεζιών ηηρ Ππωηοβάθμιαρ και Δεςηεποβάθμιαρ Εκπ/ζηρ
κ.λ.π.»,
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4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην
ςποσπεωηική ανάπηηζη νόμων

και ππάξεων ηων κςβεπνηηικών, διοικηηικών και

αςηοδιοικηηικών οπγάνων ζηο διαδίκηςο ‘Ππόγπαμμα Διαύγεια’ και άλλερ διαηάξειρ»
(Φ.Δ.Κ. 112/Α΄/2010), φπσο ζήκεξα ηζρχεη,
5.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4547/2018 «Αναδιοπγάνωζη ηων δομών ςποζηήπιξηρ
ηηρ ππωηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ
102/Α΄/2018,
6.- Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ
έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε
θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο
Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ) (ΔΔ L 119/1 ηεο 4.5.2016),
7.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 18/2018 «Οπγανιζμόρ Υποςπγείος Παιδείαρ, Έπεςναρ
και Θπηζκεςμάηων» (ΦΔΚ 31/Α΄/2018), φπσο ζήκεξα ηζρχεη,
8.- Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.351.1/11/48020/Δ3/28-03-2019 (ΑΓΑ: ΩΩΣΗ4653ΠΒΓ3) Τπνπξγηθή Απφθαζε, κε ζέκα: «Τοποθέηηζη Πεπιθεπειακών Διεςθςνηών
Εκπαίδεςζηρ»,
9.- Σελ ππ.’ αξηζκ. Φ.353.1/21/159794/Δ3/26-9-2018 Τ.Α κε ηίηιν «Ρύθμιζη
θεμάηων ζσεηικών με ηη διαδικαζία επιλογήρ και ηοποθέηηζηρ ηων πποϊζηαμένων
ημημάηων εκπαιδεςηικών θεμάηων» (ΦΔΚ 4412/Β΄/2018).
10.- Σελ ππ.’ αξηζκ. Φ.361.22/27/108543/Δ3/29-6-2018 Τ.Α κε ζέκα:
«Παξάηαζε ζεηείαο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο».
11.- Σελ ππ’αξηζκ. 12893/02-09-2019 Απφθαζε ηνπ Γ/ληή ηεο Π.Δ Γ΄Αζήλαο,
κε ζέκα: «Απαιιαγή εθπαηδεπηηθνχ απφ ηε ζέζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Δ΄
Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Π.Δ Γ΄Αζήλαο».

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ

Σελ πιήξσζε κε επηινγή ηεο θελνχκελεο ζέζεο Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο
Δ΄ Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γ΄Αζήλαο
ε νπνία μεθηλά κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ.’ αξηζκ.
Φ.361.22/27/108543/Δ3/29-6-2018 Τ.Α

κέρξη ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο ησλ λέσλ

ζηειερψλ θαη θαινύκε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο
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Δθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα θαη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε
δηαδηθαζία επηινγήο, λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ζπλνδεπφκελε απφ ηα
αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά.

ΙΙ. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΧΝ
Η πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνςεθηόηεηαο αξρίδεη ηελ Γεπηέξα 0209-2019 θαη νινθιεξώλεηαη ηελ Σεηάξηε 11-09-2019 θαη ώξα 15.00.

ΙΙΙ. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ
1. Οη ππνςήθηνη γηα ηελ αλσηέξσ ζέζε ζα πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπηηθνί
θάηνρνη ηνπ Βαζκνχ Α΄, κε δεθαεηή ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθή ππεξεζία ζηελ νηθεία
βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνηεκέλε γλψζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη
Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) Α΄ επηπέδνπ, ε νπνία ηεθκαίξεηαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ηνπ θιάδνπ ΠΔ86. Η γλψζε Σ.Π.Δ. Α΄ επηπέδνπ απνδεηθλχεηαη κε ηε ζρεηηθή
πηζηνπνίεζε ή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ π.δ.
50/2001 (Α΄ 39) γηα ηελ απφδεημε ηεο γλψζεο ρεηξηζκνχ Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή
(Η/Τ).
Πξντζηάκελνη

Σκεκάησλ

Δθπαηδεπηηθψλ

Θεκάησλ

ζηηο

Γηεπζχλζεηο

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ
θιάδσλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αλ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη
πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ, κπνξεί λα είλαη
ππνςήθηνη θαη εθπαηδεπηηθνί κε κηθξφηεξν ρξφλν ππεξεζίαο.
2. Οη ππνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Δθπαηδεπηηθώλ
Θεκάησλ κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηελ ζέζε κίαο κόλν Γηεύζπλζεο
Δθπαίδεπζεο.
ΙV. ΚΧΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΥΡΟΝΟ ΤΝΓΡΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΧΝ
ΚΧΛΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ
1. Γελ επηηξέπεηαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα ηε ζέζε ηνπ
Πξντζηακέλνπ

Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ

εθπαηδεπηηθνί
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ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ππνςεθηνηήησλ.
2. Γελ επηιέγνληαη σο Πξντζηάκελνη Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ εθπαηδεπηηθνί
ζηνπο νπνίνπο, κεηά ηελ εμάληιεζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, έρεη επηβιεζεί γηα
πεηζαξρηθφ παξάπησκα, ε πνηλή ηεο πξνζσξηλήο παχζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 109 ηνπ Τ.Κ. (λ.3528/2007), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,
εθπαηδεπηηθνί ησλ νπνίσλ ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ πνπ
πξνζθνκίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο είλαη πιαζηά ή ππνβάιινπλ ζηε
δηαδηθαζία απηή αλαιεζείο δειψζεηο θαζψο θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ απαιιαγεί
απφ ηα θαζήθνληά ηνπο γηα ζνβαξφ ιφγν αλαγφκελν ζε πιεκκειή άζθεζε ησλ
ππεξεζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ.
3. Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ. Σα θσιχκαηα επηινγήο
ηεο παξαγξάθνπ 2, 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.

V. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ
1. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ επηινγή
ηνπο ζηε ζέζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ ηεο Γ/λζεο Π.Δ Γ΄Αζήλαο,
ζηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο φπνπ έρνπλ νξγαληθή ζέζε.
2. Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ θάθειν ππνςεθηφηεηαο ζηνλ νπνίν
εκπεξηέρνληαη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ ηππηθψλ
πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, νκαδνπνηεκέλα ζε ππνελφηεηεο, φπσο απηέο αλαιχνληαη
ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη:
α) Πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ.
β) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.
γ) Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ, κεηεθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο.
δ) Απνδεηθηηθά γλψζεο μέλσλ γισζζψλ.
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ε) Πηζηνπνηεηηθά επηκφξθσζεο ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ
(Σ.Π.Δ.) ή απνδεηθηηθά γλψζεο ρεηξηζκνχ Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (Η/Τ).
ζη) Απνδεηθηηθά ζπγγξαθηθνχ έξγνπ.
δ) Βεβαηψζεηο ή ππεξεζηαθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζην δηδαθηηθφ -επηκνξθσηηθφ έξγν
θαζψο θαη ζηελ δηνηθεηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία, ηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνπλ
ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο, θαηά πεξίπησζε.
ε) Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη
ζηε δηακφξθσζε ηεο θξίζεο ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο γεληθήο
ζπγθξφηεζήο ηνπ, θαζψο θαη πεξί ηεο ζπλδξνκήο ησλ ινηπψλ θξηηεξίσλ ηεο παξ.2 ηνπ
άξζξνπ 23 ηνπ λ.4547/2018.
ζ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75) κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη:
αα) φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα
κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο παχζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 109 ηνπ
Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 3528/2007 Α' 26), φπσο ζήκεξα ηζρχεη, ββ) ε γλεζηφηεηα
ησλ ππνβαιιφκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ, γγ) φηη ν
εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ σο ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο
γηα ζνβαξφ ιφγν αλαγφκελν ζε πιεκκειή άζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ.
Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
ηεο αιινδαπήο, πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ
Αλαγλψξηζεο

Σίηισλ

Αθαδεκατθψλ

θαη

Πιεξνθφξεζεο

(Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.)/

Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Κέληξν Αλαγλψξηζεο Σίηισλ πνπδψλ ηεο Αιινδαπήο ή ην
Ιλζηηηνχην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Σ.Δ.). Ξελφγισζζεο βεβαηψζεηο ή έγγξαθα
πνπ ππνβάιινληαη 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 γίλνληαη δεθηά
ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά.
3. Οη Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ
αηηήζεσλ, ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ, ηε ζεψξεζε ηεο
αίηεζεο θαη ηεο έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ. Αληίγξαθν θάζε
αίηεζεο παξακέλεη ζηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ππνβνιήο θαη ε πξσηφηππε αίηεζε,
καδί κε ην θάθειν ππνςεθηφηεηαο, δηαβηβάδνληαη ζηελ Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο
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Δθπαίδεπζεο Γ΄Αζήλαο, φπνπ θαη δηαηεξνχληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ
πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ.

VI. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Η πξνθήξπμε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο

Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, θνηλνπνηείηαη ζην Σκήκα
Γ' ηειερψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ., θαζψο
θαη ζην Α..Δ.Π., πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ.

Ο Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο
Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο
θ.α.α
Ο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Γ.Δ. Β΄Αζήλαο
Αζαλάζηνο Φαινύθαο

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1.- ΤΠΑΙΘ, Σκήκα Γ΄ ηειερψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
2.- Α..Δ.Π.
3.- Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
4.- Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γηά ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γ/λζεσλ
Δθπαίδεπζεο)
ΤΝΗΜΜΔΝΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:
1.- Τπφδεηγκα αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο.
2.- Τπφδεηγκα ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ λ. 1599/1986.
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