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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
----- 

Ταχ. Δ/νση:        Μάκρης 3, Αιγάλεω 
Ταχ. Κώδικας:   122 41  
Πληροφορίες:   Χρ. Παπαγεωργίου   
Τηλέφωνο :       210 - 56 22 304 
Fax:                     210 - 56 20 037 

e-mail:   mail@dipe-g-athin.att.sch.gr 

  

 

 

 

     Αιγάλεω, 12-10-2018  

Αρ. Πρωτ.: 10152 
 

  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 

 

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων  
προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων  νηπιαγωγείων   της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας. 

 

 

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 3848/2010 (Α’ 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του 

Εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50) 

«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του 

άρθρου 46 του Ν. 4351/2015 (Α’ 164) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 

4473/2017 (Α’ 78) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» 

και ιδίως της παρ. 7δ του ίδιου άρθρου. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 (Α΄ 199) «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία 

ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 21 και 35 του ν. 4547/2018 (A’ 102) «Αναδιοργάνωση των 

δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Β΄ 1340) Απόφασης του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ 

και των συλλόγων διδασκόντων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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6. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/40/159791/Ε3/26-09-2018 υπουργική απόφασης: «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», 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

την πλήρωση με επιλογή, των παρακάτω θέσεων προϊσταμένων  διθέσιων και τριθέσιων 
νηπιαγωγείων: 
 

 10ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου 

 14ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου 

 19ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου 

 21ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου 

 2ο   Νηπιαγωγείο Χαϊδαρίου 

 6ο   Νηπιαγωγείο Πετρούπολης 

 4ο   Νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας 

 

κ α λ ε ί  

τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν 

καθήκοντα προϊσταμένου/ης  νηπιαγωγείου της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας να υποβάλουν σχετική 

αίτηση υποψηφιότητας, για τις θέσεις των  ως άνω σχολικών μονάδων, όπου υπηρετούν και 

κατέχουν οργανική θέση. 

 Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος 

περιλαμβάνει: 

α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. 
β) Βιογραφικό σημείωμα. 
γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή 

αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). 
δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει 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. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία βεβαιώνεται: 
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. 
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. 
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 προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων και οι προϊστάμενοι των δημοτικών σχολείων,  επιλέγονται 
από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 26 του ν. 4547/2018. 
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ……………………………………………… 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………………. 

Α.Μ.: ………………………………………………… 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ………………………..…………… 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ:  

……………………………………………………....... 

ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: ………………………… 

………………………………………………………......... 

ΒΑΘΜΟΣ: …………………………………………..      

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ………..……..………..……..  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………….……..…………  

 

Θέμα: «Υποψηφιότητα για την πλήρωση 

της θέσης του/ης προϊσταμένου/νης 

στο…………………………….       Νηπιαγωγείο 

..……….……………………………………………………………….. 

…..……….………………………………………….....……………..

…………..……….……………………………………… , ………… /10/2018 

 

ΠΡΟΣ:   Τον  Διευθυντή ΠΕ Γ΄Αθήνας 

 

 

 Σας παρακαλώ να δεχτείτε την αίτησή μου 

προκειμένου να με επιλέξετε για τη θέση  του/ης 

προϊσταμένου/ης    στο…………………………………………….       

Νηπιαγωγείο……………………………………………………………. 

 

Συνοδευτικά υποβάλλω τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

…..……….……………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                       Ο/Η  Αιτ…………… 

 

 

                                                      ……………………………..  
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3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
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/ΝΣΗ ΠΕ ΄Γ ΑΘΗΝΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

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 ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του 

Υπαλληλικού Κώδικα (κ.ν. 3528/2007, Α΄ 26), δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της 

παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα και δεν έχω απαλλαγεί από τα καθήκοντά 

μου σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3848/2010.  

β ) τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση υποψηφιότητας μου είναι 

γνήσια και ακριβή. 

 

 

Ημερομηνία:      ……………..……….2018 

 

Ο – Η Δηλ. 

 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 
2. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ  
3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ  

(ΔΙΑ ΤΩΝ Δ/ΝΤΩΝ/-ΝΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥΣ) 
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