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ΘΕΜΑ: « ΄Ελεγχος αιτήσεων και Εξέταση ενστάσεων υποψήφιων διευθυντών σχολικών
μονάδων της Α΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών»

Το Α’ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αθηνών, μόνο ως συμβούλιο επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, στη
συνεδρίασή του με αριθμό Πράξης 26/13-9-2017 αποφάσισε τα εξής :
Α] Μετά από έλεγχο των αιτήσεων το Συμβούλιο επιλογής αποκλείει από τη διαδικασία
επιλογής την κα Ρεγκούτα Ελένη, κλάδου ΠΕ18.36, του 2ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, γιατί σύμφωνα
με την υπ΄αριθμ. Φ361.22/21/90780/Ε3/2017 η ενδιαφερόμενη δεν έχει δικαίωμα υποβολής
αίτησης διότι δεν ανήκει οργανικά ή δεν υπηρετεί στην Α΄ Δ/νση Δ.Ε Αθήνας.
Β] Μετά την αναθεώρηση του πίνακα υποψηφίων Διευθυντών για την πλήρωση κενών
θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων δεν υφίσταται λόγος εξέτασης της ένστασης του
υποψηφίου εκπαιδευτικού Κουτσογιάννη Ματθαίου, κλάδου ΠΕ13, του Ειδικού Γεν. Λυκείου
Αθηνών.
Γ] α) Ως προς το πρώτο σκέλος δεν υφίσταται λόγος εξέτασης της ένστασης της υποψήφιας
Φρονίμου Φιόρης, κλάδου ΠΕ03, του Ειδικού Γεν. Λυκείου Αθηνών μετά την αναθεώρηση του
πίνακα υποψηφίων Διευθυντών
β) ως προς το δεύτερο σκέλος απορρίπτει την ένσταση της υποψήφιας Φρονίμου Φιόρης,
κλάδου ΠΕ03, του Ειδικού Γεν. Λυκείου Αθηνών, διότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
Φ361.22/29/99136/Ε3/2017 και το Ν4173, άρθρο 1 για τις θέσεις Διευθυντών των ΕΕΕΕΚ η
υποψήφια πληροί τις προϋποθέσεις
Δ]Aπορρίπτει τις ενστάσεις των κατωτέρω υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων, ως
εξής:
1) Κουτσούκου Αναστασίου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02, με προσωρινή τοποθέτηση στο
66ο Γυμνάσιο Αθηνών, επειδή δεν έχει την προβλεπόμενη προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ ή
ΚΕΔΔΥ. Η εκ νέου προκήρυξη θέσεων προβλέπει στην δυνατότητα υποβολής αιτήσεων
σε εκπαιδευτικούς με μικρότερη προϋπηρεσία και δεν παραβλέπει εν γένει την
προϋπηρεσία σε αντίστοιχου τύπου σχολεία.
2)

Αρβανιτίδη Χρήστου, κλάδου ΠΕ04.05, του 4 ου Γυμνασίου Αθηνών, επειδή δεν έχει την
προβλεπόμενη προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ. Η εκ νέου προκήρυξη θέσεων

προβλέπει στην δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε εκπαιδευτικούς με μικρότερη
προϋπηρεσία και δεν παραβλέπει εν γένει την προϋπηρεσία σε αντίστοιχου τύπου
σχολεία.
Ε] Κάνει δεκτή την ένσταση της εκπαιδευτικού Φίτσαλη Ευγενίας, κλάδου ΠΕ04.05, του
Ειδικού Γυμνασίου Αθηνών και την μοριοδοτεί με μηδέν κόμμα πενήντα (0,50) μονάδες, για
τη βεβαίωση της ετήσιας επιμόρφωσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, που εκ παραδρομής δεν της είχε υπολογιστεί.
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