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                            Γέρακας, 24-03-2021 
                                   Αριθ. Πρωτ.: Φ.32/5676 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ  

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ  
ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 

 
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’/ 30-09-1985) «Δομή και 

Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 της Απόφασης 

του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 1340/ τ. Β΄/ 16-10-2002) : «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 των διδασκόντων» 

3. Τις διατάξεις του Ν.3699/2008(ΦΕΚ 199/τ. Α’/ 02-10-2008). 

4. Την υπ’ αριθ. Φ353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Τοποθέτηση 

προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών 

υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

6. Την υπ’ αριθ. Φ361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4412/τ. Β’/ 03-10-2018) ΥΑ 
«Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου 
θέματος σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και 
εργαστηριακών κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ.» 

7. Το υπ’ αριθ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 (ΑΔΑ: ΩΧ794653ΠΣ-Ψ79) έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄) σχετικά με θέματα 
Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και Ε.Κ.»  

8. Την υπ’ αριθ. Φ.32/25759/20-11-2020 Επαναπροκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών 
Σχολικών  Μονάδων και Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων της  Διεύθυνσης 
Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής για το υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας. 

9. Την υπ’ αριθ. 14/12-11-2020 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Αν. Αττικής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 26 του Ν. 4547/2018. 

                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ.  Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11,  
                        Τ.Κ.: 15344 - Γέρακας 
Πληροφορίες: Κοντού Θ. 
Τηλέφωνο: 210-3576004 
Fax: 210-3576093 
e-mail:  mail@dide-anatol.att.sch.gr   
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10. Το γεγονός ότι εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις υποδιευθυντών/ντριών και 
Υπεύθυνου Τομέα Ε.Κ. σχολικών μονάδων της Δ/νσης Δ.Ε. Αν. Αττικής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα της παρ.6 του άρθρου 30 του Ν.4547/2018.   

                                           Α.  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

Την πλήρωση κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας σχολικής μονάδας, αρμοδιότητας της Δ/νσης 
Δ.Ε. Αν. Αττικής, ως εξής: 

 

                                     ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Α΄ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

1. Γενικό Λύκειο Μαραθώνα 

 

 

 

                                     B. Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Την πλήρωση κενών θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και υπεύθυνων τομέων 
Εργαστηριακών Κέντρων, όπως ακριβώς αυτές κατανέμονται σε κάθε μία από τις κάτωθι 
αναφερόμενες σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ.Ε. Αν. Αττικής, ως εξής: 

 

                                       ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Α΄ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

1. 1ο ΕΠΑ.Λ. Μαρκόπουλου - Ωρωπού 

 

                             ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΝΗΣ ΤΟΜΕΑ Ε.Κ. 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

1. 5ο Ε.Κ. Ανατ. Αττικής (Τομέας Πληροφορικής-Οικονομίας) 

 
 
Ι. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
 
     Οι υποψήφιοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία 
επιλογής, προσκαλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας, υπόδειγμα της οποίας 
επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
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εντός της τασσόμενης προθεσμίας, ήτοι από την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 έως και την Δευτέρα 
05 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00μ.μ.  
 

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

- Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και 
υπεύθυνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις 
των σχολικών μονάδων όπου κατέχουν οργανική θέση.  

- Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιλέγονται εκπαιδευτικοί 
με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε 
οργανική θέση στη μονάδα την οποία αφορά η επιλογή, κατ’ άρθρο 22 παρ. 7 του 
Ν.4547/2018.  

- Υποδιευθυντές Ε.Κ. και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή 
τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολική μονάδα η οποία 
εξυπηρετείται από το Ε.Κ. Ειδική προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση υποδιευθυντή και 
υπευθύνου τομέα Ε.Κ. είναι ο εκπαιδευτικός να ανήκει σε κλάδο ή ειδικότητα που 
προβλέπεται για το Ε.Κ. 

- Σε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς υποδιευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το 
υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα που έχει επιλεγεί και 
να μην έχει κριθεί υπεράριθμος κατά το χρόνο της επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
Π.Δ. 50/1996 (Α' 45). 

- Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση για τις αντίστοιχες θέσεις σε Ε.Κ., τα οποία εξυπηρετούν τις σχολικές 
μονάδες στις οποίες κατέχουν οργανική θέση και καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο του 
υποδιευθυντή ή του υπευθύνου τομέα Ε.Κ. με την προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. 
για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη, είτε ως στελέχη είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο οκτώ 
(8) τουλάχιστον διδακτικών ωρών την εβδομάδα. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο 
συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στη θέση του 
υποδιευθυντή ή του υπευθύνου τομέα Ε.Κ., δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας για την ίδια θέση. Σε κάθε περίπτωση οι επιλεγέντες υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. 
πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης στο Ε.Κ. όπου έχουν τοποθετηθεί 
με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.  

- Επίσης, απαραίτητες προϋποθέσεις επιλογής των Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων 
υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων είναι: 

α. η κατοχή του βαθμού Α΄,   καθώς και 
β. η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η 

οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου 
αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του 
άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή (Η/Υ). 

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. 

 

Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς 
διδακτικής υπηρεσίας ή της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου, υποψήφιοι μπορεί να είναι 
και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε., αντίστοιχα κατ’ 

άρθρο 22 παρ. 7 του Ν. 4547/2018. 
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ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως 
υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων στη 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής όπου έχουν οργανική θέση και 
κοινοποιούν την αίτησή τους στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας όπου επιθυμούν να 
επιλεγούν. 

2. 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 (θα εκδοθεί αυτεπάγγελτα από την ΔΔΕ Αν. 
Αττικής).  

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. 

       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.  
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IV. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ  
      ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 

1. Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση Υποδιευθυντή σχολικής 
μονάδας και υπεύθυνου τομέα Εργαστηριακού Κέντρου εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν 
υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. 

 
2. Δεν επιλέγονται Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και υπεύθυνοι τομέων Εργαστηριακών 

Κέντρων:  
α) εκπαιδευτικοί στους οποίους, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει 
επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007, Α΄ 26). 
β) εκπαιδευτικοί των οποίων τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το 
άρθρο 24, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλουν στη 
διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, καθώς και 
 
γ) εκπαιδευτικοί που έχουν απαλλαγεί από τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 ή έχουν βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο 
στέλεχος, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 40. 
 

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. 

 

V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
 
       Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και οι υπεύθυνοι τομέων Εργαστηριακών Κέντρων, 
επιλέγονται από το αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018, 
υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων, η οποία 
διατυπώνεται σε συνεδρίαση, στην οποία δεν συμμετέχουν τα μέλη που κωλύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α'45), καθώς και οι αναπληρωτές ή 
ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.  

        Η πρόταση, μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, θα διαβιβαστούν αμελλητί και 
οπωσδήποτε έως την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 14.00 μ.μ. με ευθύνη του διευθυντή της 
σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, ύστερα από έλεγχο της 
συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, 
προτείνει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών ή υπευθύνων 
τομέων Εργαστηριακών Κέντρων. 

       Αν ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν διατυπώσει πρόταση για την επιλογή των υποδιευθυντών 
σχολικών μονάδων και υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο 
υπηρεσιακό συμβούλιο.  

      Στην περίπτωση που υποψήφιοι για τη θέση υποδιευθυντή σχολικής μονάδας και υπεύθυνου 
τομέα Εργαστηριακού Κέντρου είναι περισσότεροι από τις θέσεις που προβλέπονται, ο Σύλλογος 
Διδασκόντων και το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της 
παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4547/2018 και ειδικότερα την ικανότητα του υποψηφίου να 
επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, συνέπεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. 
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     Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και οι υπεύθυνοι τομέων Εργαστηριακών Κέντρων 
ορίζονται και τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση 
του αρμόδιου συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018 και η 
απόφαση τοποθέτησης δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

      Η επιλογή και τοποθέτηση των υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και υπευθύνων τομέων 
Εργαστηριακών Κέντρων γίνεται για το υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας, , όπως αυτή έχει παραταθεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ. Α΄/12-06-2020), με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 6 του άρθρου 30 του ν. 4547/2018. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις 
εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη 
της υπηρεσίας των νέων. 

 
 
 
 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:  

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Αττικής και κοινοποιείται στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του, 
καθώς και στο Τμήμα Δ΄ Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων για την άμεση ενημέρωση των εκπαιδευτικών 
με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Α.Σ.Ε.Π. 
2. Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 (Γενική Δ/νση Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 
 Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπ/σης Π/θμιας και Δ/μιας Εκπ/σης) 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
4. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Δ.Ε ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ  Δ.Ε.  ΑΝΑΤ.  ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ  ΚΕΝΗ  Ή ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Επώνυμο:  

Όνομα:  

Πατρώνυμο:  

Ημερομηνία Γέννησης:  

Αριθμός Μητρώου:  

Κλάδος/Ειδικότητα:  

Οργανική θέση στην οποία υπηρετεί:  

Διεύθυνση οργανικής θέσης:  

Αριθ. ΦΕΚ Διορισμού:  

Ημερομηνία ΦΕΚ Διορισμού:  

Ημερομηνία Ανάληψης υπηρεσίας:  

Βαθμός:  

Τηλέφωνο Υπηρεσίας:  

e-mail Υπηρεσίας:  

Διεύθυνση κατοικίας:  

Πόλη:  Τ.Κ : 

Τηλέφωνο Κατοικίας:  

Κινητό τηλέφωνο:  

Προσωπικό e-mail:  
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές 
μονάδες και Εργαστηριακά Κέντρα (≥ 8 ετών) 

Ε: ……….. Μ: ……… Η: …….. 

Πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου …………………………………………………… 

Υπηρετώ με οργανική θέση στη σχολική μονάδα την 
οποία αφορά η επιλογή  

ή  
Υπηρετώ με οργανική θέση σε σχολική μονάδα η 

οποία εξυπηρετείται από το αντίστοιχο Ε.Κ.  
 
 

 

Έχω υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο (2) τουλάχιστον 
σχολικά έτη με ωράριο οκτώ (8) τουλάχιστον 

διδακτικών ωρών 
 

Ανήκω σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για 
το Εργαστηριακό Κέντρο 

 

Καλύπτω το υποχρεωτικό ωράριο του 
Υποδιευθυντή/ντριας. της σχολικής μου μονάδας 
και δεν έχω κριθεί υπεράριθμος/η κατά το χρόνο 
επιλογής με βάση το άρθρο 14 του Π.Δ.50/1996 

 

 

Καλύπτω το υποχρεωτικό ωράριο του του 
υπευθύνου τομέα Ε.Κ 

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Σημειώστε με Χ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 
 
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ   

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ  

ΠΡΩΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2  

ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2  

ΠΡΩΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ >Β2  

ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ >Β2  

  

  

 
Δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και υποβάλλω τα σχετικά δικαιολογητικά 
(επισυνάπτεται αριθμημένος κατάλογος συνημμένων). 
 

Τόπος ………………………..…………..……… 
Ημερομηνία αίτησης: ………..…………………. 

 
 

Ο/η αιτών/ούσα – δηλών/ούσα (υπογραφή) 
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