Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ
Διεφθυνςη : Λ. Λαυρίου 150 &Ανδρίκου 4
Σ.Κ. – Πόλη: 15354, Γλυκά Νερά
Σαχ. Δ/νςη: Ταχυδρ. - Γλυκά Νερά ΤΚ 15304
Ιςτοςελίδα: http://dipe-anatol.att.sch.gr
e-mail
: mail@dipe-anatol.att.sch.gr
Πληροφορίεσ: Σ. Αργυράκθ
Τθλζφωνο: 210 6049522
Fax:
210 6618440

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.10.09 16:52:05
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ρ6ΜΧ46ΜΤΛΗ-ΧΡ5

Γλυκά Νερά, 9-10-2020
Αρ. πρωτ.: Φ.21/24811

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΡΟΣ: ΟΡΩΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ

Θζμα: Προκήρυξη πλήρωςησ κενϊν θζςεων Προϊςταμζνων Νηπιαγωγείων τησ Διεφθυνςησ Π.Ε. Ανατολικήσ
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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.
Το υπϋαρικμ. 1/2003 Ρ.Δ. (ΦΕΚ 1/3-01-2003) με κζμα «Σφνκεςθ, ςυγκρότθςθ και λειτουργία των
υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ειδικισ αγωγισ,
αρμοδιότθτεσ αυτϊν, όροι, προχποκζςεισ και διαδικαςία εκλογισ των αιρετϊν τακτικϊν και
αναπλθρωματικϊν μελϊν των ςυμβουλίων αυτϊν».
Τον Ν.4547/2018 (Αϋ102) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
Τθν αρικμ. Φ. 361.22/40/159791/Ε3 (ΦΕΚ 4412/τ.Β/ 3-10-2018) Υπουργικι Απόφαςθ «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»
Τισ διατάξεισ του Ν. 4692/2020 άρκρο 52 (ΦΕΚ 111/τ. Α/12-6-2020).
Τθν αρικμ. Φ.21/21685/21-9-2020 ΑΔΑ:6ΨΨΑ46ΜΤΛΗ-ΧΔΑ «Ρροκιρυξθ πλιρωςθσ κενϊν κζςεων
Ρροϊςταμζνων Νθπιαγωγείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρ.Ε. Ανατολικισ Αττικισ»
Τθν πρόταςθ του ΡΥΣΡΕ Επιλογισ Στελεχϊν Εκπαίδευςθσ , όπωσ αυτι διατυπϊκθκε ςτθν αρικμ. 12/5-102020 Ρράξθ του
Τισ απαλλαγζσ κακθκόντων των αρχικά τοποκετθμζνων εκπαιδευτικϊν
Τθν ανάγκθ πλιρωςθσ των κενωκειςϊν κζςεων.

Προκηρφςςει
Τθν πλιρωςθ των κζςεων των Ρροϊςταμζνων Νθπιαγωγείων και καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ που
ζχουν τα νόμιμα προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ κζςθσ Ρροϊςταμζνων των
ςχολικϊν μονάδων, να υποβάλουν αίτθςθ που κα ςυνοδεφεται με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, από ςήμερα
ημζρα Παραςκευή 9-10-2020 ζωσ και 16-10-2020 , ημζρα Παραςκευή.
Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλλουν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι τουσ ωσ προϊςτάμενοι
οσ
νθπιαγωγείων , ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ (Λ. Λαυρίου 150 &Ανδρίκου 4 Γλυκά Νερά 1 όροφοσ) , οι οποίεσ κα
ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν
απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων , ο οποίοσ κα περιλαμβάνει:
α) Ρλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν
β) Βιογραφικό ςθμείωμα.
γ) Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν , μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ.
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δ) Αποδεικτικό γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν.
ε) Ριςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε), θ αποδεικτικό γνϊςθσ
χειριςμοφ Η/Υ.
ςτ)Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου.
η) Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό –επιμορφωτικό ζργο κακϊσ και ςτθ 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 Συμβουλίου 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) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α' 75) 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 Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007 Α' 26),
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.
Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να είναι
αναγνωριςμζνοι από τον ΔΙΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΠ Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.)/Διαπανεπιςτθμιακό Κζντρο Αναγνϊριςθσ Τίτλων Σπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α), ι το
Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε). Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται πρζπει να
ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο
όργανο
Μετά τη λήξη τησ προθεςμίασ υποβολήσ των αιτήςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπληρωματικά δικαιολογητικά.
Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ των προϊςταμζνων νθπιαγωγείων μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για τισ κζςεισ των
ςχολικϊν μονάδων ςτισ οποίεσ υπθρετοφν με οργανικι κζςθ.
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 των υποψθφιοτιτων.
Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ προκεςμίασ υποβολισ των
αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ δεν πρζπει να ςυντρζχουν κατά το χρόνο λιξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο.
Η κθτεία των Ρροϊςταμζνων Νθπιαγωγείων άρχεται από θμερομθνία ανάλθψθσ υπθρεςίασ και λιγει με τθν
επιλογι, τοποκζτθςθ και ανάλθψθ υπθρεςίασ των νζων ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 52 του Ν.
4692/2020 ΦΕΚ111 τ. Αϋ/12-6-2020.
Η παροφςα προκιρυξθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ/νςθσ Ρ.Ε. Αν. Αττικισ
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ









9 Ν/Γ ΓΕΡΑΚΑ
2 Ν/Γ ΠΟΡΣΟ ΡΑΦΣΗ
1 Ν/Γ ΠΑΙΑΝΙΑ
1 Ν/Γ ΑΝΑΒΤΟΤ
3 Ν/Γ ΚΡΤΟΝΕΡΙΟΤ
33 Ν/Γ ΑΧΑΡΝΩΝ
1 Ν/Γ ΠΑΛΑΣΙΩΝ

Ο Διευκυντισ Ρ.Ε.
Ανατολικισ Αττικισ

Δθμιτριοσ Νικολετςόπουλοσ
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