
 
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΘΕΜΑ :  

 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιλογής θέσης 

Διευθυντή στο 4ο ΔΣ Κερατσινίου της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά» 

 

 Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11, κεφ. Δ’ του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 187, τ. Α΄) «Δομή και λειτουργία 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

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/τ.Β΄/16-10-2002) όπως 

συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την αριθμ. Πρωτ. Φ.361.22/27 /80025 /E3/19-5-2015 (ΑΔΑ: ΑΔΑ:6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2) Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την 

επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 16,  17 παρ. 2α, 2δ περ. (αα) και ζ, 18, 19 και 21 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 

50/14-5-2015 τ. Α΄)  

5. Τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Την αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 

7. Την αριθμ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.  

8. Την αριθμ. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.  

9. Την αριθμ. Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.  

Καλεί 

Τους ενδιαφερόμενους για την πλήρωση θέσης Διευθυντή του 4ου ΔΣ Κερατσινίου της Δ/νσης 

Π.Ε. Πειραιά, μονίμους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο Π.Δ. 

323/1993 και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/14-5-2015), 

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. Πειραιά, 

από 26 Αυγούστου έως και 01 Σεπτεμβρίου 2015.  

Τα προβλεπόμενα και απαιτούμενα συνοδευτικά της αίτησης υποψηφιότητας δικαιολογητικά είναι: 

1. Βιογραφικό σημείωμα  

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης 

3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ 

&  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
------------------- 

Ταχ. Δ/νση     : Καραολή - Δημητρίου 50 

 185 32       ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

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

Πληροφορίες  : Χριστόφορος Σπ. Οικονόμου 

Τηλέφωνο      : 
210 – 42.26.169 

210- 41.13.725 

FAX             : 210 - 41.17.818 

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

Πειραιάς, 25 Αυγούστου 2015 

Αρ. Πρωτ.  Π.Ε. 7963 

ΠΡΟΣ: Δημοτικά Σχολεία Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά 

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

  

ΚΟΙΝ: Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής 



4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 

5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος 

6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην 

καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα 

οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει 

καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής 

παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 τ. Α΄ 

26), β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6  του άρθρου 17 του Ν. 4327/2015 και γ) τα πιστοποιητικά 

των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής δεν είναι πλαστά 

ή ανακριβή με σκοπό την παραπλάνηση της Υπηρεσίας 

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση 

διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και στη συμμετοχή σε υπηρεσιακά 

συμβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε 

μεταβολή στη δήλωση προτίμησης.  

Την 2η Σεπτεμβρίου 2015 οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν στη σχολική μονάδα (4ο ΔΣ 

Κερατσινίου) όλα εκείνα τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ.4 του άρθρου 19 του Ν. 4327/2015, τα 

οποία πρέπει να λάβει υπόψη ο σύλλογος διδασκόντων κατά τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας.  

 Η προσκόμιση συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης υποψηφιότητας επιτρέπεται εντός 

προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας (01-09-2015) 

στη Δ/νση Π.Ε. Πειραιά. 
Σας κοινοποιούμε συνημμένα την αντίστοιχη Εγκύκλιο, καθώς και τα προβλεπόμενα έντυπα και σας 

επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του Ν. 

4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.  

 Της παρούσας να λάβουν ενυπόγραφα γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων μας, με μέριμνα 

και ευθύνη των Διευθυντών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων. 
 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:  

1.  Η αριθμ. Πρωτ. Φ.361.22/27 /80025 /E3/19-5-2015   (ΑΔΑ: ΑΔΑ:6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2) Εγκύκλιος Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 

2.  Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50/ τ. Α΄14-5-2015) 

3.  Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφίου 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 

O Διευθυντής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πειραιά 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


