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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή 
Σχολικής Μονάδας του Ειδικού Δ.Σ. ΡΑΦΗΝΑΣ- ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» 

 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ. Α΄/30-9-1985) «Δομή 
και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

2. Την αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υπ. Απόφαση «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» 
(ΦΕΚ 1340/τΒ/16-10-2002) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 40023/Υ1/9-
3-2018 (ΦΕΚ 867/τ.Β΄/ 12-3-18) Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
112/Α/2010 ), όπως ισχύει σήμερα. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ΠΔ18/2018(ΦΕΚ31/23-2-2018 τ. Α΄.   
5. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (Α΄171) «Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού , 

καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές 
διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

6. Τις διατάξεις του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ102τ. Α΄/12-6-2018 ) «Αναδιοργάνωση των 
δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις». 

   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

----- 
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 
 
 
 
 
 
  

Ταχ. Δ/νση :     Λ. Λαυρίου 150 & Ανδρίκου 4 

Τ.Κ. – Πόλη:     15354, Γλυκά Νερά 

Ιστοσελίδα:      http://dipe-anatol.att.sch.gr  

e-mail         :     mail@dipe-anatol.att.sch.gr  

Πληροφορίες:  Σ. Αργυράκη,  
                                                       

Τηλέφωνο:    210 6049522  
 Fax:              210 6618440 

   
 

 
                    Γλυκά Νερά, 4-10-2019                
             Α.Π.:Φ21/29005 
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7. Τη  με αριθμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/5-10-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ4424/τ. 
Β΄/5-10-2018 )με θέμα : «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την διαδικασία επιλογής 
και τοποθέτησης των Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων». 

8. Την κενωθείσα θέση Διευθυντή του Ειδικού Δ.Σ. Ραφήνας – Νταού Πεντέλης κατόπιν  
της αριθμ. α.π. (εισερχομένου)10690/10-4-2019 αίτηση παραίτησης της αρχικά 
τοποθετημένης εκπ/κου  λόγω συνταξιοδότησης . 

9. Την αδυναμία πλήρωσης της ανωτέρω θέσης, σύμφωνα με τις αριθμ. 
Φ.21/22251/28-8-2019 , Φ21/24863/9-9-2019 Προκηρύξεις με θέμα «Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας 
του Ειδικού Δ.Σ. ΡΑΦΗΝΑΣ- ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» 
 
    ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   
 
Την πλήρωση με επιλογή της κενωθείσας θέσης Διευθυντή του Ειδικού Δ.Σ.  
ΡΑΦΗΝΑΣ –ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, και καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των 
ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση , εφόσον 
έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ή Κ.Ε.Σ.Υ. 
συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών του ΠΔ323/1993, να υποβάλουν 
αυτοπροσώπως αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας , στον οποίο να εμπεριέχονται 
όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά , 
στη Διεύθυνση Π.Ε. Αν. Αττικής , από 7-10-2019 ημέρα Δευτέρα   έως και την  11-
10-2019 ,ημέρα  Παρασκευή . 
 Στην προκήρυξη μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με 
μικρότερο χρόνο υπηρεσίας και άσκησης καθηκόντων από τον προβλεπόμενο στην 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 4547/2018, ενώ δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ΦΕΚ 4424/τ. Β΄/5-10-2018. 

 Η επιλογή και η τοποθέτηση του Διευθυντή ξεκινά με την τοποθέτησή του και λήγει 
 την 31η Ιουλίου 2020, με την επιφύλαξη της παραγ. 6 του άρθρου 30 του 
 Ν.4547/2018. 

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) 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 στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία 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.  
 θ) 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 
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 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. 
 Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα 
 με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του πδ50/2001 (Α΄39) για την απόδειξη 
 της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή(Η/Υ) 
  Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της 
 αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 
 Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
 (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της 
 Αλλοδαπής 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.  
 Ο επιλεγείς Διευθυντής Σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό 
 ωράριο της θέσης του Διευθυντή στη σχολική μονάδα. 

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.    
Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης α) εκπαιδευτικός στον οποίο, μετά την 
εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η 
ποινή της προσωρινής παύσης,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του 
Ν.3528/2007 Υπαλληλικού Κώδικα β) εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά 
των τυπικών προσόντων, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι 
πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, γ) εκπαιδευτικός 
που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β’, της παρ. 1, του 
άρθρου 31 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 40, του Ν.4547/2018.    
Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω 
συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας 
για θέση στελέχους της εκπαίδευσης.     
Η επιλογή και τοποθέτηση στη  κενούμενη  θέση  Διευθυντή θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4547/2018 και της αριθμ. 
Φ.361.22/41/159789/Ε3/05‐10‐2018 (ΦΕΚ 4424, Β΄) Υπουργικής Απόφασης.  
Της παρούσας να λάβουν ενυπόγραφα γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη 
Ε.Ε.Π. των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας , με μέριμνα και ευθύνη των 
Διευθυντών. 
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 Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Αν. Αττικής. 
 Συνημμ: 

1. Έντυπο Αίτησης Διευθυντή. 
2. Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/12-6-2018/τ. Α΄) 
3. ΦΕΚ 4424/5-10-2018 /τ. Β’  

Η   Διευθύντρια   Εκπαίδευσης  
  
 
          Β. Ξυθάλη    
 
 

 Κοινοποίηση: 
1. Σχολικές μονάδες 
2. Ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς , μέλη Ε.Ε.Π. δια των Δ/ντών  
3. Δ/νσεις Π.Ε. Χώρας 
4. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής 
5. Α.Σ.Ε.Π.  
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