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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωςησ κενών/κενοφμενων θζςεων Τποδιευθυντών των 87ου, 105ου,
129ου Δημ. χολείων Αθηνών & Ειδικοφ Δ. . ΕΛΕΠΑΠ τησ Διεφθυνςησ Π.Ε. Α΄ Αθήνασ»

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Α΄ ΑΘΗΝΑ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-09-1985, τ. Αϋ) «Δομι και
λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
2. Σισ διατάξεισ του Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/12-06-2018, τ. Αϋ) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν
υποςτιριξθσ τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
3. Σθ με αρικμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4412/03-10-2018, τ. Βϋ) Τ.Α.
«Κακοριςμόσ των προκεςμιϊν και τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων κακϊσ και κάκε άλλου
κζματοσ ςχετικοφ με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των υποδιευκυντϊν ςχολικϊν
μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων, κακϊσ και των υπευκφνων τομζων Εργαςτθριακϊν
Κζντρων».
4. Σθ με αρικμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-02 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ
και Θρθςκευμάτων «Κακοριςμόσ των ειδικοτζρων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των
Προϊςταμζνων των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
των Διευκυντϊν και Τποδιευκυντϊν των χολικϊν Μονάδων του ΕΚ και των υλλόγων των
Διδαςκόντων», όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει.
5. Σθ με αρικμ. Φ.361.22/48/175888/Ε3/19-10-2018 διευκρινιςτικι εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ.
«Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Εργαςτθριακϊν
Κζντρων κακϊσ και των υπευκφνων τομζων Εργαςτθριακϊν Κζντρων».
6. Σθν ανάγκθ πλιρωςθσ κενϊν/κενοφμενων κζςεων Τποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων τθσ
Δ/νςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ, ςφμφωνα με τον αρικμό φοιτϊντων μακθτϊν, το ςχολικό ζτοσ 2018-2019,
με βάςθ τα ςτοιχεία που ζχουν καταχωριςκεί ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα myschool.
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7. Σθ με αρικμ. 34065/18-12-2018 Απόφαςθ του Διευκυντι Π.Ε. Αϋ Ακινασ «Σοποκζτθςθ
εκπ/κϊν ςτισ κενωκείςεσ κζςεισ Δ/ντϊν των 144ου Δ.. Ακθνϊν και 6ου Ειδικοφ Δ.. Ακθνϊν τθσ
Δ/νςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ».
8. Σισ με αρικμ. 33909/17-12-2018 και 1102/16-01-2019 Αποφάςεισ του Διευκυντι Π.Ε. Αϋ
Ακινασ με κζμα «Απαλλαγι εκπ/κοφ από τα κακικοντα Τποδιευκυντι του 105ου Δ.. Ακθνϊν τθσ
Δ/νςθσ Π.Ε. Α’ Ακινασ» και «Απαλλαγι εκπ/κοφ από τα κακικοντα Τποδιευκφντριασ του Ειδικοφ
Δ.. ΕΛΕΠΑΠ τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ»
9. Σο γεγονόσ ότι δεν υποβλικθκαν αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τθ κζςθ του Τποδιευκυντι Βϋ
ςτο 87ο Δθμ. χολείο Ακθνϊν ςφμφωνα με τθ με αρικμ. 22840/19-10-2018 Προκιρυξθ τθσ
Διεφκυνςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ, όπωσ ανακοινοποιικθκε ςτισ 23-10-2018 και τθ με αρικμ. 28117/2111-2018 Επαναπροκιρυξθ τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ
Προκηρφςςουμε:
Σθ κζςθ Τποδιευκυντι ςτο 105ο, 129ο Δημ. χολεία Αθηνών & Ειδικό Δημ. χολείο ΕΛΕΠΑΠ
και Τποδιευκυντι Βϋ ςτο 87ο Δημ. χολείο Αθηνών τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Αϋ Ακινασ και καλοφμε
τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν οκταετι (8) τουλάχιςτον διδακτικι υπθρεςία,
πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Σεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε.) Αϋ επιπζδου,
υπθρετοφν κατά το χρόνο επιλογισ ςε οργανικι κζςθ ςτθ μονάδα ςτθν οποία αφορά θ επιλογι και
επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ
μζχρι και τισ 31-1-2019, ημζρα Πζμπτη και ώρα 12:00.
Αν οι υποψιφιοι εκπαιδευτικοί των ςχολικϊν μονάδων δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ
οκταετοφσ διδακτικισ υπθρεςίασ ι τθσ πιςτοποιθμζνθσ γνϊςθσ Σ.Π.Ε. Αϋ επιπζδου, υποψιφιοι
μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπθρεςίασ ι χωρίσ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ
Σ.Π.Ε. Αϋ επιπζδου αντίςτοιχα.
Τποβολή αιτήςεων - Δικαιολογητικά
1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι τουσ ωσ
υποδιευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων ςτα Γραφεία τησ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Α΄
Αθήνασ (Δώρου 9, Σμήμα Γ΄ Προςωπικοφ, 6οσ όροφοσ).
2. Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα
απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, ο οποίοσ
περιλαμβάνει:
α) Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν.
β) Βιογραφικό ςθμείωμα.
γ) Πιςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Σεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε.) ι
αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι (Η/Τ).
δ) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ
διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του υμβουλίου 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.
ε) Τπεφκυνθ 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 Τπαλλθλικοφ 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.
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Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται πρζπει να ζχουν επίςθμα
μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο
όργανο.
Μετά τη λήξη τησ προθεςμίασ υποβολήσ των αιτήςεων δεν γίνονται δεκτά
ςυμπληρωματικά δικαιολογητικά.
Προχποθζςεισ επιλογήσ
Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ των υποδιευκυντϊν χολικϊν Μονάδων μποροφν να
υποβάλουν αίτθςθ για τισ κζςεισ των ςχολικϊν μονάδων όπου κατζχουν οργανικι κζςθ.
ε κάκε περίπτωςθ ο επιλεγείσ υποδιευκυντισ ςχολικισ μονάδασ πρζπει να ςυμπλθρϊνει το
υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ του υποδιευκυντι ςτθ ςχολικι μονάδα που ζχει επιλεγεί και να
μθν ζχει κρικεί υπεράρικμοσ κατά το χρόνο τθσ επιλογισ, ςφμφωνα με το άρκρο 14 του Π.Δ
50/1996 (Αϋ 45).
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 τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Σα κωλφματα επιλογισ 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.
Επιλογή
Οι υποδιευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων κα επιλεγοφν από το αρμόδιο, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1 του άρκρου 26 του ν. 4547/2018, υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, φςτερα από πρόταςθ του
οικείου ςυλλόγου διδαςκόντων, θ οποία κα διατυπωκεί ςε ςυνεδρίαςθ που κα πραγματοποιθκεί
ζωσ τισ 08-2-2019 και ςτθν οποία δε κα ςυμμετάςχουν τα μζλθ που κωλφονται ςφμφωνα με το
άρκρο 7 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν. 2690/1999, Α’45), κακϊσ και οι αναπλθρωτζσ ι
ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί.
Η πρόταςθ, μαηί με το πρακτικό του ςυλλόγου των διδαςκόντων, κα διαβιβαςτοφν από τον
Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ ζωσ τισ 08-2-2019 ςτο αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, το οποίο,
φςτερα από ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων και τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ
διαμόρφωςθσ τθσ πρόταςθσ, κα προτείνει ςτον Διευκυντι Εκπαίδευςθσ τθν τοποκζτθςθ των
υποδιευκυντϊν.
Αν ο ςφλλογοσ διδαςκόντων δεν διατυπϊςει πρόταςθ για τθν επιλογι των υποδιευκυντϊν
ςχολικϊν μονάδων αποφαςίηει ςχετικά το αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο.
τθν περίπτωςθ που υποψιφιοι για τθ κζςθ υποδιευκυντι ςχολικισ μονάδασ είναι
περιςςότεροι από τισ κζςεισ που προβλζπονται, ο ςφλλογοσ διδαςκόντων και το αρμόδιο
υπθρεςιακό ςυμβοφλιο λαμβάνουν υπόψθ τα κριτιρια τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 23 του ν.
4547/2018 και ειδικότερα τθν ικανότθτα του υποψθφίου να επιδεικνφει πνεφμα ςυνεργαςίασ και
ομαδικότθτασ, ςυνζπεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ.
Οι υποδιευκυντζσ ορίηονται και τοποκετοφνται με απόφαςθ του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ,
φςτερα από πρόταςθ του αρμόδιου ςυμβουλίου.

Θητεία
Η επιλογι και τοποκζτθςθ γίνεται για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ αυτισ και λήγει ςτισ 31-072020, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παρ. 6 του άρκρου 30 του Ν. 4547/2018.
Οι τοποκετοφμενοι ςε κενζσ ι κενοφμενεσ κζςεισ εξακολουκοφν να αςκοφν τα κακικοντα
τουσ και μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ μζχρι τθν ανάλθψθ τθσ υπθρεςίασ των νζων.
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Σθσ παροφςασ Προκιρυξθσ να λάβουν γνϊςθ, ενυπόγραφα, με ευκφνθ των Διευκυντϊν των
ςχολικϊν μονάδων, όλοι οι εκπαιδευτικοί των Δθμοτικϊν χολείων που περιλαμβάνονται ςε αυτι.

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANASTASIOS
PAPAGEORGIOU
Ημερομηνία: 2019.01.21 13:49:28 EET

ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ

ΤΝΗΜΜΕΝΑ :
1. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986
2. Αίτθςθ υποψθφίου

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ:
1. Δθμοτικά χολεία και εκπαιδευτικοί των:
ου
ου
ου
87 , 105 , 129 Δθμ. χολείων Ακθνϊν
& Ειδικοφ Δ.. ΕΛΕΠΑΠ
2. Περιφερειακι Διεφκυνςθ Π/κμιασ &
Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ
3. Ανϊτατο υμβοφλιο Επιλογισ
Προςωπικοφ (Α..Ε.Π.)
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ΑΙΣΗΗ

ΠΡΟ: Σθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Αϋ Ακινασ

ΕΠΩΝΤΜΟ:………………………………………...
ΟΝΟΜΑ……………………………………………..

Παρακαλϊ, όπωσ δεχτείτε τθν αίτθςθ
υποψθφιότθτάσ μου για τθ κζςθ του ….

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:…………………………………….
Α.Μ.: ………………………………………….………

Τποδιευκυντι του ………… Δθμοτικοφ
χολείου………………………………………………….

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: ………………………..……………
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ: ..................................
……………………………………………………........
ΘΕΗ ΤΠΗΡΕΣΗΗ: ………………………..…

υνοδευτικά υποβάλλω τα παρακάτω
δικαιολογθτικά:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

………………………………………………………......
ΒΑΘΜΟ: …………………………………………..
ΕΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: ………..……..………..……..

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

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: …………………….……..…………

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

Θζμα: «Τποψθφιότθτα για τθν πλιρωςθ

…………………………………………………………………

τθσ κζςθσ του Τποδιευκυντι ςτο ……….

…………………………………………………………………

Δθμοτικό χολείο ……………………………….

…………………………………………………………………

…………………………………………………………..»

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

Ακινα, ………… /1/2019

Ο/Η Αιτ……………

……………………………
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

Δ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑ

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
(2)

Ηκεξνκελία γέλλεζεο :
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ

α) δελ έρσ θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθό παξάπησκα κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο παύζεο
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 109 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (λ. 3528/2007 Α’ 26),
β) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο κνπ είλαη γλήζηα θαη αθξηβή.
γ) όηη δελ έρσ απαιιαγεί από ηα θαζήθνληά κνπ σο ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ζνβαξό ιόγν αλαγόκελν ζε
πιεκκειή άζθεζε ησλ ππεξεζηαθώλ κνπ θαζεθόλησλ.
Ηκεξνκελία ……/……/2019
Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ
απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε
ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ
ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο
ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ
δεινύληα ή ηελ δεινύζα.

