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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης κενών/κενούμενων
Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας»

Αθήνα, 7-12-2018
Αρ. Πρωτ.: 31434

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

θέσεων

Προϊσταμένων

2/Θ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-09-1985, τ. Α΄) «Δομή και
λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008, τ. Α΄) «Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως
τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/12-06-2018, τ. Α΄) «Αναδιοργάνωση των
δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις».
4. Τη με αριθμ. Φ.361.22/40/159791/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4412/03-10-2018, τ. Β΄) Υ.Α.
«Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου
θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων
νηπιαγωγείων και των προϊσταμένων δημοτικών σχολείων».
5. Τη με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ειδικοτέρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων
των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Σχολικών Μονάδων του ΣΕΚ και των
Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
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6. Τη με αριθμ. Φ.32/15209/25-9-2018 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης Αττικής «Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και
6ο ΠΕ.ΚΕ.Σ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής»
7. Τη με αριθμ. 19572/25-9-2018 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Α΄ Αθήνας «Ανάθεση
καθηκόντων αναπληρωτών Προϊσταμένων οργανικά 2/θ Νηπιαγωγείων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄
Αθήνας».
8. Την ανάγκη πλήρωσης κενών/κενούμενων θέσεων Προϊσταμένων 2/θεσίων
Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

Προκηρύσσουμε:
Τις θέσεις Προϊσταμένων 2/θεσίων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, όπως
φαίνονται στο συνημμένο Πίνακα και καλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς
που έχουν οκταετή (8) τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε
οργανική θέση στη μονάδα στην οποία αφορά η επιλογή και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη
διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μέχρι και τις 17-12-2018, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12:00.
Αν οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων δεν πληρούν την προϋπόθεση
της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με
μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.
Υποβολή αιτήσεων - Δικαιολογητικά
1. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους
ως Προϊστάμενοι/ες 2/θεσίων Νηπιαγωγείων στα Γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Τμήμα Γ΄ Προσωπικού, 6ος όροφος).
2. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων,
ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος
περιλαμβάνει:
α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
β) Βιογραφικό σημείωμα.
γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
στ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου.
ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό – επιμορφωτικό έργο
καθώς και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να αναφέρουν χρόνο
έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει
στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής
συγκρότησής του, καθώς και περί της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου
23 του ν. 4547/2018.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με την οποία βεβαιώνεται:
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αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με
την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 3528/2007 Α’ 26),
ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,
γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της
εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του
καθηκόντων.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της
αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).
Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται 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 γίνονται δεκτά
συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Προϋποθέσεις επιλογής
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις των προϊσταμένων 2/θεσίων νηπιαγωγείων μπορούν να
υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν με οργανική
θέση.
Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της
εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω
συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των υποψηφιοτήτων.
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής 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.
Τοποθέτηση
Οι προϊστάμενοι/ες των νηπιαγωγείων θα ορισθούν και θα τοποθετηθούν με απόφαση του
Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου, σύμφωνα με
την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018, υπηρεσιακού συμβουλίου.
Το συμβούλιο προκειμένου να διατυπώσει την πρότασή του λαμβάνει υπόψη του τα
κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου.

Θητεία
Η επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων 2/θεσίων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης
Π.Ε. Α΄ Αθήνας γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής και λήγει στις 31-07-2020.
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Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα
καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των
νέων.
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας και διαβιβάζεται
στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.
Παρακαλούμε να λάβουν γνώση της παρούσας Προκήρυξης, ενυπόγραφα, με ευθύνη
των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων, όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων της
Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
1. Πίνακας Νηπιαγωγείων προς
πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986
3. Αίτηση υποψηφίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Νηπιαγωγεία Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας
του συνημμένου Πίνακα
2. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας &
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής
3. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

9050092
9050689
9050695
9050772
9050779
9050780
9050773
9050751
9051184
9051199
9051288
9051349
9051396
9051436
9051441
9051570
9051573
9051574
9051767
9051816
9051895
9050536
9051020
9050850
9051000
9051026
9051206
9050981
9050854
9051379
9520888

9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
49ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
71ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
75ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
81ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
87ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
98ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
103ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
108ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
119ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
122ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
123ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
133ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
134ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
139ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΠΑΠ
2ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΠΑΠ
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ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Τη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………...
ΟΝΟΜΑ……………………………………………..

Παρακαλώ, όπως δεχτείτε την αίτηση
υποψηφιότητάς μου για τη θέση του/της

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:…………………………………….

Προϊσταμένου/ης

Α.Μ.: ………………………………………….………

Νηπιαγωγείου

του

………..

……………………………………………………….…… .
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ………………………..……………
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: ..................................
……………………………………………………........
ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: ………………………..…

Συνοδευτικά υποβάλλω τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
…………………………………………………………………

………………………………………………………......

…………………………………………………………………

ΒΑΘΜΟΣ: …………………………………………..

…………………………………………………………………

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ………..……..………..……..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………….……..…………

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Θέμα: «Υποψηφιότητα για την πλήρωση

…………………………………………………………………

της θέσης του/της Προϊσταμένου/ης στο

…………………………………………………………………

………... Νηπιαγωγείο …………………………..

…………………………………………………………………

…………………………………………………………..»

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Αθήνα, ………… /12/2018

Ο/Η Αιτ……………

……………………………

ΑΔΑ: 6ΕΥΩ4653ΠΣ-ΡΡΒ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Δ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α’ 26),
β) τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση υποψηφιότητας μου είναι γνήσια και ακριβή.
γ) δεν έχω απαλλαγεί από τα καθήκοντά μου ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε
πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών μου καθηκόντων.
Ημερομηνία ……/……/2018
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.

