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Προς:  
 
         Τους    Δ/ντες Δ.Σ.  
      της Α’ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών 

 
 

                                                                              

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

ΘΕΜΑ :  «Προκήρυξη θέσεων Υποδ/ντών 10/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α΄  

Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών»  

                            

Η Διευθύντρια   Εκπαίδευσης  της  Α΄ Δ/νσης Π.Ε Αθηνών 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 18, παρ. 7 και του άρθρ. 23 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-05-2010). 

2. Τo υπ’ αριθμ 104022/Δ2/10-09-2012 Έγγραφο του ΥΠΘΠΑ. 

3. Το άρθρο 27 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130/8-6-2007, τ. Α΄ ) «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης 

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων Ιδιωτικής εκπαίδευ-

σης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες δια-

τάξεις». 

4. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/9-3-1999, τ. Α΄ ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις». 

5. Tην αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1340/16-10-02, 

τ.Β΄), «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των 

περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυ-
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ντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων», 

όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Φ.353.1/1/4517/Δ1/17-1 -2003 {ΦΕΚ 

64 τ. Β'), 132947/Γ6/27-11-20Ό3 (ΦΕΚ 1809 τ. Β'), 33240/Γ6/1-4-2005 {ΦΕΚ 470 τ. Β'), 

Φ.353.1/3/1Ο2865/Δ1/4-10-2Ο05 {ΦΕΚ 1461 Τ. Β'), Φ,353.1/135/147696/Δ1/21-12-2007 

(ΦΕΚ 2487 τ. Β'), 84172/18/13-7-2010 {ΦΕΚ 1180 τ. Β') και Φ.353.1/17/81587/Δ1/17-07-

2012 (ΦΕΚ 2214 τ. Β'). 

 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε : 

 

 Τις κένες και κενούμενες (λόγω συνταξιοδότησης, απαλλαγής καθηκόντων, συγχω-

νεύσεων  κτλ.)  θέσεις των Υποδ/ντών, με θητεία, των 10/θ και άνω Δημοτικών Σχο-

λείων. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 

παρ. 5 του Ν. 3848/2010, υπηρετούν οργανικά σε σχολικές μονάδες της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας 

και έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. 

Η έναρξη και λήξη ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, οι προϋποθέσεις - προσόντα, τα κριτή-

ρια επιλογής, η κρίση - κατάρτιση πίνακα επιλογής και ο ορισμός - τοποθέτηση έχουν ως εξής: 

 

  1. Προθεσμίες αιτήσεων και κατάρτιση των πινάκων επιλογής: 

 Α) Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα καλούνται να υποβά-

λουν σχετική αίτηση από 16-09-2014  μέχρι και 19-09-2014  στο Σχολείο που ανήκουν οργανι-

κά. Οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν από τους Δ/ντες των Σχολείων  στην  Α΄ Δ/νση Π.Ε. Αθηνών (κ. 

Κόφφα και κ. Καβέζο 5ο όροφος τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-5242930 και 210-

5245089αντίστοιχα και κ. Δούκα  6ο όροφος  τηλέφωνο επικοινωνίας:210-5243002).  

Β) Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, σε συνεδρίασή του, από την ο-

ποία οφείλουν να απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση επιλογής υποδι-

ευθυντή της σχολικής μονάδας, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 15. 

     Γ) Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων διαβιβάζονται από το 

Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην Α΄ Δ/νση Π.Ε. Αθηνών (όπως ανωτέρω αναφέρεται 

παρ.1Α ). Το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) προτείνει στον οικείο διευθυντή εκ-
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παίδευσης την τοποθέτηση των στελεχών της προηγούμενης παραγράφου.  

Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει την πρόταση της παραγράφου 1Β, η 

τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση 

του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 15.  

Ο συνταχθείς από το σύλλογο πίνακας με το πρακτικό διαβιβάζονται από το Διευθυντή της 

σχολικής μονάδας ,στον 6ο όροφο της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών (όπως ανωτέρω αναφέρεται 

παρ.1Α )και μέσω αυτού, στο αρμόδιο συμβούλιο επιλογής (σχετ. άρθρο 23, παρ. 2 του 

Ν.3848/2010). 

 

    2. Προϋποθέσεις – Προσόντα επιλογής : 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι εκπαιδευτικοί πληρούν τις προϋποθέσεις του άρ-

θρου 11 παρ. 5 του Ν. 3848/2010, δηλαδή, Ως υποδιευθυντές ,  δημοτικών σχολείων, στα 

οποία ασκούνται τριακόσιοι τουλάχιστον μαθητές και τα οποία λειτουργούν σε πρωινό και 

απογευματινό κύκλο, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπη-

ρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, την 

οποία αφορά η επιλογή. Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋ-

πόθεση της οκταετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευ-

τικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας. 

 

    3. Υποβλητέα  δικαιολογητικά : 

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις είναι τα εξής: 

1)  Βιογραφικό σημείωμα. 

2) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και ε-

πιμόρφωσης. 

4) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.(μεταφρασμένα ) 

5) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν 

έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26/9-2-2007 τ. Α΄) και β) δεν συ-

ντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα. 
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Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά: 

α) συμπληρωματικά δικαιολογητικά και 

β) οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο των αιτήσεων. 

 

1. Αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής - Ρύθμιση θεμάτων μοριοδότησης:  

 

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 

15 του Ν.3848/2010.  

   

  4.  Κρίση και επιλογή; 

 Η κρίση και η κατάρτιση πίνακα επιλογής γίνεται από το ΠΥΣΠΕ της A΄ Αθήνας σύμφωνα 

με τα κριτήρια του άρθρ. 15 του Ν.3848/2010 και ο ορισμός και η τοποθέτηση γίνεται με από-

φαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσι-

ακού Συμβουλίου (άρθρ. 24 ,παρ. 14 του Ν.3848/2010). 

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε κενούμενες θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-

θρου αυτού, ασκούν τα καθήκοντά τους για το υπόλοιπο της θητείας, η οποία λήγει στις 31 

Ιουλίου 2015 (άρθρο 25, παρ. 1  του Ν.3848/2010). 

 

 

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν αυθημερόν και ενυπόγραφα και με ευθύνη 

των Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων .  

 

 

        Η  Δ/ΝΤΡΙΑ  ΕΚΠ/ΣΗΣ 

   ΤΗΣ Α΄ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

                                                                                                      ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ  


