
     

                                         

                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού 

                                    ----- 

Ταχ. Δ/νση: Χίου 16-18 

Τ.Κ. – Πόλη: 10438 - Αθήνα 

Ιστοσελίδα:http://dide-a-ath.att.sch.gr                

e-mail: mail@dide-a-ath.att.sch.gr 

Πληροφορίες: Τσάκκου Φρειδερίκη 

Τηλ.: 2105226325 

Fax: 210 5248948 
 

 Αθήνα, 24/08/2020 

Αριθ. Πρωτ.:22194 
 

  

Προς: μη τοποθετημένους υποψήφιους 

Δ/ντές σχολικών μονάδων της Δ/νσης Δ/θιας 

Εκπ/σης Α΄ Αθήνας 

 

          

         

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων 

Διευθυντών/ντριών της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας» 

 

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11, περ.Ε. παρ.1 Κεφ.Δ του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167Α/30-9-1985) «Δομή και Λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., Σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και 

άλλες διατάξεις», 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 ΥΑ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Φ.Ε.Κ. 1340Β/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», 

4. Τις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/2-10-2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

5. Τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71Α/19-5-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση 

κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε και 

τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-05-2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, 

Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και ισχύουν, 

6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, 

7. Τις διατάξεις του Ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233, τ. Α΄/4-11-2011) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση 

κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.3966/2011, 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4547/18 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 

10. Την με αριθμ.Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 4424/τ.Β΄/5-10-2018) «Ρύθμιση 

θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και 

Εργαστηριακών Κέντρων», 

11. Την με αριθμ.Φ.353.1/11/14769/Ε3/29-01-2016 Υ.Α. με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», 

12. Την με αριθμ.πρωτ.90204/Δ2/2-6-2016 Υ.Α. «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ.πρωτ.67798/Δ2/21-04-2016 

(ΦΕΚ 1744/τ.Β΄/2016) Υ.Α. όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, 

13. Την υπ’αριθμ.Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-06-2018 με θέμα: «Παράταση θητείας στελεχών εκπαίδευσης», 
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14. Την υπ’αριθμ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-8-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Εφαρμογή διατάξεων του ν.4547/2018 

(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018) σχετικά θέματα Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.», 

15. Την υπ’ αριθμ.Φ.32/11162/24-07-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αττικής «Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και 

Ε.Κ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας», 

16. Την υπ’αριθμ.Φ.32/11376/28-07-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αττικής « Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας», 

17. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-06-2020) «Αναβάθμιση του σχολείου και 

άλλες διατάξεις», 

18. Την με αριθμ Φ.353/24/105877/Ε3/13-08-2020 απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», 

19. Τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υπέβαλαν οι Διευθυντές του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου 

Αθήνας και του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, 

20. Την εύρυθμη λειτουργεία και την ανάγκη πλήρωσης των κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων 

αρμοδιότητάς μας, λόγω συνταξιοδότησης των Διευθυντών τους. 

 

προσκαλούμε 

 

με την παρούσα όλους τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στους αξιολογικούς πίνακες 

επιλογής σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Φ.32/11162/24-07-2017 Απόφαση του Περιφερειακού 

Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής «Κύρωση τελικού ενιαίου 

αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας», για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της 

Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας και οι οποίοι με βάση τη σειρά εγγραφής τους δεν έχουν 

τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα, να δηλώσουν εφόσον το επιθυμούν την προτίμησή τους για την 

τοποθέτησή τους στις κενούμενες θέσεις των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας ως εξής: 

 

α) Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αθήνας όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με 

την παρ.6 ββ΄ του άρθρου 22 του ν.4547/18 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018) και 

 

β) Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΣΠΑ) όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με 

την παρ.6 στ΄ του άρθρου 22 του ν.4547/18 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018). 

 
Η τοποθέτηση των Διευθυντών ξεκινά με την τοποθέτησή τους και για το υπόλοιπο της θητείας, η οποία 

έληγε στις 31-07-2020 και η οποία σύμφωνα με τα άρθρα 52 «Παράταση της θητείας στελεχών 

εκπαίδευσης» και 53 «Παράταση ισχύος πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και 

Εργαστηριακών Κέντρων» του ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α΄/12-06-2020) παρατείνεται και μετά τη λήξη της, 

έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών. 

 
Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν το επισυναπτόμενο έντυπο αίτησης – δήλωσης και το αποστέλλουν με 

fax2105248948 ή e-mail στο mail@dide-a-ath.att.sch.gr, ή το καταθέτουν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας από 

την Τρίτη 25/08/2020 μέχρι την Τετάρτη 26/08/2020 και ώρα 14:00 μ.μ. 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: 

1. Σχολικές μονάδες Δ/νσης  Δ/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας 

2. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής 

Συνημμένα: 

1. Πρότυπο αίτησης-δήλωσης υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ο Προϊστάμενος 

Τμήματος Γ΄ Προσωπικού 

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης  

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας 

 

κ.α.α. Ο νόμιμος αναπληρωτής του 

 Τ.Σ.Υ. 

 

Πέτρος Βαγιωνής 

Φυσικός ΠΕ04.01 

Βασίλειος Ευθυμίου  

ΑΔΑ: Ψ1ΟΧ46ΜΤΛΗ-ΑΥ5



 

ΑΔΑ: Ψ1ΟΧ46ΜΤΛΗ-ΑΥ5


		2020-08-24T14:43:53+0300
	Athens




