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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για πλιρωςθ κενωκείςασ κζςθσ
Διευκυντι χολικισ Μονάδασ τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Ανατολικισ Αττικισ.
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ. Αϋ/30-9-1985) «Δομι
και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει .
2. 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/Υ1/93-2018 (ΦΕΚ 867/τ.Βϋ/ 12-3-18) Υ.Α. του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ.
3. Τισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν , διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν
οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΚ
112/Α/2010 ), όπωσ ιςχφει ςιμερα.
4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 51 του ΡΔ18/2018(ΦΕΚ31/23-2-2018 τ. Αϋ)
5. Τισ διατάξεισ του Ν. 3848/2010 (Αϋ171) «Αναβάκμιςθ του ρόλου του Εκπαιδευτικοφ ,
κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ
διατάξεισ» όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
6. Τισ διατάξεισ του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ102τ. Αϋ/12-6-2018 ) «Αναδιοργάνωςθ των
δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ
διατάξεισ».
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7. Τθν αρικμ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-8-2018 «Εφαρμογι των διατάξεων του Ν.
4547/2018 (Αϋ102) ςχετικά με κζματα Διευκυντϊν και Υποδιευκυντϊν Σχολικϊν
Μονάδων Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ε.Κ.»
8. Τθ με αρικμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/5-10-2018 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ4424/τ.
Βϋ/5-10-2018 )με κζμα : «φκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθν διαδικαςία επιλογισ
και τοποκζτθςθσ των Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων».
9. Τθν αρικμ. Φ.32/14531/7-10-2020 (ΑΔΑ:ΗΣΧ46ΜΤΛΘ-ΣΔΙ) Απόφαςθ του
Ρεριφερειακοφ Δ/ντι Ρ.Ε. & Δ.Ε Αττικισ «Τοποκζτθςθ Ρροϊςταμζνου του Τμιματοσ
Εϋ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολ.
Αττικισ»
10. Τθν αρικμ. Φ.21/24758/9-10-2020 Ρρόςκλθςθ του Δ/ντι Εκπαίδευςθσ προσ τουσ
εκπαιδευτικοφσ που παραμζνουν ςτον αξιολογικό πίνακα
11. Τθν ανάγκθ πλιρωςθσ τθσ κενωκείςασ κζςθσ Διευκυντι του 6ου Δ.Σ. Γζρακα
12. Τθν αδυναμία πλιρωςθσ τθσ κενωκείςασ κζςθσ από τον αξιολογικό πίνακα
Διευκυντϊν.
Προκθρφςςει
Και καλεί τουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όλων των κλάδων ,
οι οποίοι ζχουν τα νόμιμα προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία
επιλογισ Διευκυντι για τθ χολικι μονάδα του 6ου Δ Γζρακα (12/κεςιο οργανικά) , να
υποβάλουν αίτθςθ που κα ςυνοδεφεται από τα αναγκαία δικαιολογθτικά , εντόσ τθσ
προκεςμίασ που προβλζπεται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ, θ ζναρξθ τθσ οποίασ ορίηεται από
ςιμερα θμζρα Σρίτθ 13-10-2020 και θ λιξθ ορίηεται 22-10-2020 θμζρα Πζμπτθ.
Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλλουν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ
(Λ. Λαυρίου 150 & Ανδρίκου 4 Γλυκά Νερά 1οσ όροφοσ) αυτοπροςϊπωσ , οι οποίεσ κα
ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, ομαδοποιθμζνα
ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, ο οποίοσ
περιλαμβάνει:
α) Ρλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν.
β) Βιογραφικό ςθμείωμα.
γ) Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ.
δ) Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν.
ε) Ριςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) ι
αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Θ/Υ).
ςτ) Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου.
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 ςυμβάλει ςτθ
διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του Συμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ
ςυγκρότθςισ του.
κ) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Αϋ 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 Αϋ 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.
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Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ
αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό
Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.)/Διαπανεπιςτθμιακό
Κζντρο Αναγνϊριςθσ Τίτλων Σπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ 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 τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά
ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά .
Προχποκζςεισ επιλογισ
Ρροχπόκεςθ για τθν επιλογι ςε κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ, πλθν των προϊςταμζνων
δικζςιων και τρικζςιων δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων, είναι θ κατοχι του βακμοφ
Αϋ, κακϊσ και θ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.)
Αϋ επιπζδου, θ οποία τεκμαίρεται για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ86. Θ γνϊςθ
Τ.Ρ.Ε. Αϋ επιπζδου αποδεικνφεται με τθ ςχετικι πιςτοποίθςθ ι ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθν παρ. 6 του άρκρου 26 του π.δ. 50/2001 (Αϋ 39) για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ χειριςμοφ
Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Θ/Υ).
Διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων επιλζγονται εκπαιδευτικοί τθσ οικείασ βακμίδασ με δεκαετι
τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτθ βακμίδα αυτι, οι οποίοι ζχουν αςκιςει για οκτϊ
(8) τουλάχιςτον ζτθ διδακτικά κακικοντα ςε ςχολικζσ μονάδεσ. Από τα ανωτζρω οκτϊ (8)
ζτθ άςκθςθσ διδακτικϊν κακθκόντων, τα τρία (3) τουλάχιςτον ζτθ πρζπει να ζχουν διανυκεί
ςε αντίςτοιχουσ με τθν προσ κάλυψθ κζςθ τφπουσ ςχολείων τθσ οικείασ βακμίδασ, ζχοντασ
ςυμπλθρϊςει ςε αυτά το 50% τουλάχιςτον του υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου, με τθν
επιφφλαξθ τθσ περίπτωςθσ ςτ.
Επιςθμαίνουμε ότι μποροφν να υποβάλουν υποψθφιότθτα εκπαιδευτικοί με μικρότερο
χρόνο υπθρεςίασ και άςκθςθσ διδακτικϊν κακθκόντων από τον προβλεπόμενο ςτθν παραγ.
6 του άρκρου 22 του Ν. 4547/2018 , ενϊ δεν εφαρμόηεται ο περιοριςμόσ του δευτζρου
εδαφίου τθσ παρ. 3 του άρκρου 2 τθσ Φ.361.22/41/159789/Ε3/5-10-2018- ΦΕΚ 4424/τ.
Βϋ/5-10-2018 .
Εκπαιδευτικόσ ςτον οποίον, μετά τθν εξάντλθςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ ζχει
επιβλθκεί για πεικαρχικό παράπτωμα θ ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ, ςφμφωνα με όςα
ορίηονται ςτο άρκρο 109 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007, Αϋ 26), δεν επιλζγεται ωσ
ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ. Εκπαιδευτικόσ του οποίου τα πιςτοποιθτικά των τυπικϊν
προςόντων, ςφμφωνα με το άρκρο 24, που προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ
είναι πλαςτά ι υποβάλλει ςτθ διαδικαςία αυτι αναλθκείσ δθλϊςεισ, κακϊσ και
εκπαιδευτικόσ που ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋ
τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 31 ι ζχει βακμολογθκεί ωσ ανεπαρκζσ ι ακατάλλθλο
ςτζλεχοσ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 9 και 10 του άρκρου 40, δεν επιλζγεται ωσ
ςτζλεχοσ 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, δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ
υποψθφιότθτασ για κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ. Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια
επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων
υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ τθσ παραγράφου 9 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.
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Ραρακαλοφνται οι αποδζκτεσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ όπωσ ενθμερϊςουν ενυπογράφωσ
τουσ εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότθτάσ τουσ. Θ παροφςα να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Δ/νςθσ Ρ.Ε. Αν. Αττικισ.

Συνθμμ:
1.
2.
3.
4.

Ζντυπο Αίτθςθσ Διευκυντι (3 excel φφλλα)
Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/12-6-2018/τ. Αϋ)
ΦΕΚ 4424/5-10-2018 /τ. Β’
Υπεφκυνθ Διλωςθ
Ο Διευκυντισ Ρ.Ε. Ανατ. Αττικισ
καα
Νικόλαοσ Ηαχαράκθσ

Κοινοποίθςθ:
1. Σχολικζσ μονάδεσ.
2. Ενδιαφερόμενουσ Εκπαιδευτικοφσ , δια των Δ/ντϊν .
3. Δ/νςεισ Ρ.Ε. Χϊρασ.
4. Ρεριφερειακι Δ/νςθ Ρ.Ε. & Δ.Ε. Αττικισ.
5. Α.Σ.Ε.Ρ. .
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