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ΠΡΟ: 
1) Σνπο - ηηο Πξντζηακέλνπο -εο 
ησλ δηζέζησλ θαη ηξηζέζησλ 
Γεκνηηθψλ ρνιείσλ  
θαη Νεπηαγσγείσλ 
ηεο Α΄ Γηεχζπλζεο Π.Δ. Αζήλαο  
2) Σνπο εθπαηδεπηηθνχο  
ησλ δηζέζησλ θαη ηξηζέζησλ 
Γεκνηηθψλ ρνιείσλ  
θαη Νεπηαγσγείσλ 
ηεο Α΄ Γηεχζπλζεο Π.Δ. Αζήλαο 
 
ΚΟΘΝ: 
Σελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε   
Π.Δ. θαη Γ.Δ. Αηηηθήο 
 

 

ΘΕΜΑ:          «Πρόζκληζη Εκδήλωζης Ενδιαθέρονηος για ηην πλήρωζη 

κενών θέζεων Προϊζηαμένων διθέζιων και ηριθέζιων Δημοηικών τολείων  

και Νηπιαγωγείων ηης Α΄ Διεύθσνζης Π.Ε. Αθήνας» 

 
 

 

Η  ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ Α΄  ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ.  

ΑΘΗΝΑ 

 

 

Έχοντας υπόψη 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 11 ηνπ Ν. 1566/1985 (Φ.Δ.Κ 187, η. Α΄/ 30-09-1985) 

«Γνκή θαη Λεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3699/2008 (Φ.Δ.Κ. 199, η. Α΄/2-10-2008  ) 

«Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο».  
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3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ηνπ Ν.3848/2010 (Φ.Δ.Κ.71, η. Α΄ /19-5-2010) 

«Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – θαζηέξσζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη 

αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο».   

 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηεο ππ’ αξ. Φ.353.1./324/105657/Γ1/8-10-2002 

απφθαζεο ηνπ ππνπξγνχ Π.Γ.Β.Μ.Θ., (Φ.Δ.Κ. 1340/16-10-2002 η.Β΄) : 

«Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΔΚ θαη ησλ 

ζπιιφγσλ ησλ δηδαζθφλησλ». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ΄ ηνπ Ν.4327/2015 (Φ.Δ.Κ. 50/14-5-2015 η. Α΄) : 

«Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σελ κε αξηζκφ Φ.361.22 / 152 / 159720 / Δ3 / 9-10-2015 (ΦΔΚ. 2296/η. Β΄/23 -

10-2015 ) Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ.  

7. Σελ κε αξηζκφ πξση. Φ.361.22/ 169 / 171671 / E3 /27-10-2015 Γηεπθξηληζηηθή 

εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ., ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ππνςεθίσλ πξντζηακέλσλ  

λεπηαγσγείσλ θαη πξντζηακέλσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ε Θ 

 

Όλες ηις θέζεις Προϊζηαμένων διθέζιων και ηριθέζιων Δημοηικών 

τολείων και Νηπιαγωγείων ηης Α΄ Διεύθσνζης Πρωηοβάθμιας 

Εκπαίδεσζης Αθήνας 

ηνπ ζπλεκκέλνπ ζην παξφλ Πίλαθα θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ, 

φπσο ππνβάινπλ αηηήζεηο, ζηελ Α΄ Γηεχζπλζε Π.Δ. Αζήλαο, κε ηα απαξαίηεηα 

ζπλνδεπηηθά δηθαηνινγεηηθά, εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ, από Σρίηη 

03/11/2015 έως και Δεσηέρα 09/11/2015, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο. 
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Προϋποθέζεις επιλογής (άρθρο 17 ηοσ Ν.4327/2015 ) 

χκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Ν.4327/2015, σο Πξντζηάκελνη δηζέζησλ θαη 

ηξηζέζησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ θαη Νεπηαγσγείσλ επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί κε 

νρηαεηή ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθή ππεξεζία, πνπ ππεξεηνχλ θαηά ην ρξφλν 

επηινγήο ζε νξγαληθή ζέζε ηελ νπνία αθνξά ε επηινγή. Αλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο δελ πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε ηεο νθηαεηνχο δηδαθηηθήο 

ππεξεζίαο, ππνςήθηνη κπνξεί λα είλαη θαη εθπαηδεπηηθνί κε κηθξφηεξν ρξφλν 

ππεξεζίαο.  

  Γελ επηιέγεηαη σο ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο 

έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα κε ηελ πνηλή ηεο 

πξνζσξηλήο ή ηεο νξηζηηθήο παχζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

109 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θ.λ. 3528/2007, Α΄ 26) ή γηα ηνλ νπνίνλ 

ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα δηνξηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ 

Κψδηθα. Δπίζεο, δελ επηιέγεηαη σο ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο, εθπαηδεπηηθφο, 

ηνπ νπνίνπ ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ πνπ πξνζθνκίδνληαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο είλαη πιαζηά ή αλαιεζή κε ζθνπφ ηελ 

παξαπιάλεζε ηεο ππεξεζίαο.  

  Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4327 / 2015 πξνβιέπεηαη εθπαηδεπηηθή 

ππεξεζία, ππνινγίδεηαη ε πξνυπεξεζία ηφζν ζηε δεκφζηα φζν θαη ζηελ 

ηδησηηθή εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ε πξνυπεξεζία ησλ ππνςεθίσλ σο 

πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ κε αλαγσγή ζην ππνρξεσηηθφ 

εβδνκαδηαίν σξάξην δηδαζθαιίαο. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ 

λφκνπ πξνβιέπεηαη δηδαθηηθή ππεξεζία, ινγίδεηαη: α) ε άζθεζε δηδαθηηθνχ 

έξγνπ ζε κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, β) νη 

άδεηεο θχεζεο, ινρείαο, αλαηξνθήο ηέθλνπ, γ) ε ζεηεία ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ, δ) 

ε ζεηεία ζε Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.), ε) ε ζεηεία ζε 

ζέζεηο Τπεπζχλσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο, Τγείαο, 

Πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ θαη ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζη) ε ζεηεία ησλ 

ππεπζχλσλ ΓΡΑΔΠ, ΚΔΤΠ, ΔΠ, ΚΔΠΛΗΝΔΣ, ΔΚΦΔ θαη πκβνπιεπηηθψλ 

ηαζκψλ Νέσλ. 

  Όπνπ ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη εθπαηδεπηηθή ή δηδαθηηθή 

ππεξεζία ζε .Μ.Δ.Α.Δ. ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ., ππνινγίδεηαη ε ππεξεζία ησλ 

ππνςεθίσλ ζε Κέληξα Γηάγλσζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (Κ.Γ.Α.Τ.) ή 
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ΚΔ.Γ.Γ.Τ., ζε απηνηειείο .Μ.Δ.Α.Δ., ζε Σκήκαηα Έληαμεο, ζε πξνγξάκκαηα 

παξάιιειεο ζηήξημεο, ζε πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη ή ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δνκέο Δ.Α.Δ. πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3699/2008 (Α΄ 199).  

Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε ιήμε 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ. Σα θσιχκαηα 

επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 4327/2015 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. 

 

Κριηήρια επιλογής (άρθρο 20 ηοσ ν.4327/2015) 

Κξηηήξηα επηινγήο ησλ Πξντζηακέλσλ Νεπηαγσγείσλ θαη Πξντζηακέλσλ 

Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ είλαη ηδίσο ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ 

ππνςεθίνπ, ε ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο, λα 

επηιχεη πξνβιήκαηα (δηδαθηηθά, δηνηθεηηθά, νξγαλσηηθά, ιεηηνπξγηθά θ.ιπ.), λα 

δεκηνπξγεί θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ θαη λα εκπλέεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Βαζηθφ θξηηήξην είλαη ε 

γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνο άζθεζε έξγνπ, ε νπνία ζπλάγεηαη απφ: α) 

ηελ επηζηεκνληθή – παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη θπξίσο ην 

επίπεδν ησλ ζπνπδψλ θαη γεληθφηεξα ηηο ζπνπδέο ηνπ, ηελ χπαξμε ζπνπδψλ ή 

επηκνξθψζεσλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ 

πηζηνπνηεκέλε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη Σ.Π.Δ., πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα, 

επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο, θνηλσληθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, ζπκκεηνρή 

ζε φξγαλα δηνίθεζεο επηζηεκνληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ νξγαλψζεσλ ή ζε 

φξγαλα ιατθήο ζπκκεηνρήο θαη επίζεκεο δηαθξίζεηο θαη β) ηελ ππεξεζηαθή 

θαηάζηαζε θαη ηε δηνηθεηηθή εκπεηξία, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπλνιηθή 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ηνπ ππνςεθίνπ αιιά θαη ηελ πξνυπεξεζία ζε άζθεζε 

δηνηθεηηθνχ έξγνπ.  

Τποβληηέα δικαιολογηηικά 

Οη αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο γηα ηνπνζέηεζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 4327/2015 ζα ππνβάιινληαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο 
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δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ίδηνπ λφκνπ ειεθηξνληθά ζηελ 

ππεξεζία καο θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ:  

1. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

2. Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ θαη κεηεθπαίδεπζεο 

3. Απνδεηθηηθά γλψζεο μέλσλ γισζζψλ 

4. Πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ. 

5. Αληίγξαθα άιισλ ζρεηηθψλ ηίηισλ πνπ ηπρφλ έρεη απνθηήζεη ν ππνςήθηνο 

6. Βεβαηψζεηο ή ππεξεζηαθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηελ ππεξεζηαθή 

θαηάζηαζε, ζηελ θαζνδεγεηηθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία θαζψο θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζε ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα, ηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνπλ 

ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο, θαηά πεξίπησζε. 

7. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη α) ν 

εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα 

κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο ή ηεο νξηζηηθήο παχζεο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 109 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Ν. 3528/2007 Α΄ 26) 

θαη β) δελ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα δηνξηζκνχ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

ίδηνπ θψδηθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 

4327/2015.  

Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο 

ηεο αιινδαπήο, πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. / 

ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Ιλζηηηνχην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ( Ι.Σ.Δ. ), ή ην 

πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Ιζνηηκηψλ ( .Α.Δ.Ι. ). Σπρφλ 

μελφγισζζεο βεβαηψζεηο ή έγγξαθα 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 γίλεηαη δεθηή 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ αίηεζε, νχηε ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

 

Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, επαλαιακβάλνπκε φηη ζα 

ππνβάιινληαη απηνπξνζψπσο απφ ηνπο/ηηο ελδηαθεξφκελνπο/εο ζηελ Α΄ 

Γηεχζπλζε Π.Δ. Αζήλαο  από Σρίηη 03/11/2015 έως και Δεσηέρα  09/11/2015, 

απφ ψξα 10:00 π.μ. έσο 15:00 μ.μ., ζηνλ 6ν φξνθν γηα έιεγρν ηνπ θαθέινπ 

ππνςεθηφηεηαο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο Α΄ Γηεχζπλζεο Π.Δ. Αζήλαο.      
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ΤΝΗΜΜΕΝΑ:  
1) Πίλαθαο δηζέζησλ θαη ηξηζέζησλ λεπηαγσγείσλ θαη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Α΄ 
Γηεχζπλζεο Π.Δ. Αζήλαο, γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο 
2) Τπφδεηγκα Αίηεζεο ππνςεθίνπ 
3) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 θαηά πεξίπησζε 
 

 

 

 

Η ΔΘΕΤΘΤΝΣΡΘΑ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ 

  ΣΗ Α΄ ΔΘΕΤΘΤΝΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑ 
 

 
 

ΔΗΜΗΣΡΑ ΥΑΣΖΗΜΑΝΩΛΗ 
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