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Θέμα: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην πλήπυζη κενήρ - κενούμενηρ θέζηρ  

Τποδιεςθςνηή/ηπιαρ σολικήρ Μονάδαρ ηηρ Γιεύθςνζηρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Α΄ Αθήναρ» 

 
Η Γιεςθύνηπια ηηρ Γιεύθςνζηρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Α΄ Αθήναρ 

 

Έσονηαρ ςπότη: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1566/1985 (Φ.Δ.Κ. 167

Α
/30-9-1985) «Γνκή θαη Λεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.3699/2008 (ΦΔΚ 199/η.Α΄/2-10-2008) «Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε 

αλαπεξία ή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηεο ππ’ αξ. Φ.353.1./324/105657/Γ1/8-10-2002 ΤΑ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. (Φ.Δ.Κ. 1340
Β
/16-10-

2002) «Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΔΚ 

θαη ησλ ζπιιφγσλ ησλ δηδαζθφλησλ» 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3848/2010 (Φ.Δ.Κ. 71
Α
/19-5-2010) «Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – θαζηέξσζε 

θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/η.Α΄/13-7-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 4547/18 (ΦΔΚ 102/η.Α΄/12-6-2018) «Αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ 

ππνζηήξημεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

7. Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.361.22/68/136657/Δ3/14-08-2017 ΤΑ ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. (Φ.Δ.Κ. 2908
Β
/23-08-2017) πνπ αθνξά ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη επηινγήο θαη ησλ Τπνδηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη 

Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ, θαζψο θαη ησλ ππεπζχλσλ ηνκέσλ Δ.Κ. 

8. Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.361.22/70/141867/Δ3/29-08-2017 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. κε ζέκα: «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

επηινγή ππνςεθίσλ Τπνδηεπζπληψλ φισλ ησλ ηχπσλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ θαη Τπεπζχλσλ Σνκέσλ Δ.Κ.» 

9. Σελ ππ’αξηζκ. Φ.361.22/36/140338/Δ3/29-8-2018 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. «Δθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ λ.4547/2018 

(ΦΔΚ 102/η.Α΄/12-6-2018) ζρεηηθά ζέκαηα Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο & 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δ.Κ.» 

10. Σελ ππ’ αξηζκ.Φ.361.22/40/159791/Δ3/26-09-2018 (ΦΔΚ 4412 η.Β΄/03-10-2018 Τ.Α ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ.«Καζνξηζκφο ησλ 

πξνζεζκηψλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαζψο θαη θάζε άιινπ ζέκαηνο ζρεηηθνχ κε ηε δηαδηθαζία 

επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ, θαζψο θαη ησλ 

ππεπζχλσλ ηνκέσλ Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ» 

11. Σα ζηνηρεία ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ, φπσο απηά παξαζρέζεθαλ απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Γ/λζεο Γ/ζκηαο 

Δθπ/ζεο Α΄ Αζήλαο θαη φπσο απηά αληιήζεθαλ απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα myschool. 

12. Σελ ππ’ αξ. Φ.353.1./324/105657/Γ1/8-10-2002 ΤΑ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. (Φ.Δ.Κ. 1340
Β
/16-10-2002) «Καζνξηζκφο ησλ 

εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΔΚ θαη ησλ ζπιιφγσλ 

ησλ δηδαζθφλησλ» 

13. Σελ ππ’ αξηζκ. 11/21-12-2018 Πξάμε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Α.Π.Τ..Γ.Δ. Αηηηθήο. 

14. Σελ κε αξηζκ.πξση.:81/7-01-2019 (ΑΓΑ:7Υ414653Π-Φ99) απφθαζε ηεο Γηεπζχληξηαο ηεο Γ.Γ.Δ.Α΄ Αζήλαο κε ζέκα 

«Απαιιαγή εθπαηδεπηηθνχ απφ ηα θαζήθνληα Τπνδηεπζχληξηαο ζρνιηθήο κνλάδαο»  

15. Σν κε αξηζκ.πξση.5206/14-01-2019 έγγξαθν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 23
νπ

 Γπκλαζίνπ Αζελψλ κε ζέκα «Κάιπςε θελήο 

ζέζεο Τπνδηεπζπληή». 

http://dide-a-ath.att.sch.gr/
ΑΔΑ: 66ΨΨ4653ΠΣ-ΒΗΘ



 

 

Πποκηπύζζοςμε 

 
ηελ πιήξσζε κε επηινγή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4547/2018 (ΦΔΚ 

102/η.Α΄/12-6-2018) «Αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ ππνζηήξημεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζέζε Τπνδηεπζπληή/ληξηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο Γηεχζπλζεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο, γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο, σο αθνινχζσο: 

 

θελή - θελνχκελε Θέζε Τπνδηεπζπληή/ληξηαο ηεο θαησηέξσ ρνιηθήο Μνλάδαο: 

 

α/α Ονομαζία σολικήρ Μονάδαρ 

Απιθμόρ 

Τποδιεςθςνηών/νηπιών ζε 

κενέρ-κενούμενερ θέζειρ 

1 23
ν
 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΗΝΧΝ 1 

 

 

Πποζκαλούμε 

 

κε ηελ παξνχζα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα θαη 

επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηελ αλσηέξσ ζέζε, λα ππνβάινπλ αίηεζε 

ππνςεθηφηεηαο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά ζην Πξσηφθνιιν ηεο Γηεχζπλζεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο, από ηη Γεςηέπα 28/01/2019 έυρ και ηην Σεηάπηη 

6/02/2019 και ώπα 15:00. 

Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ θάθειν ππνςεθηφηεηαο ζηνλ νπνίν ζα 

εκπεξηέρνληαη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ηνπ θάζε 

ππνςεθίνπ θαη ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 
α) Πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ. 

β) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

γ) Πηζηνπνηεηηθά επηκφξθσζεο ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ή 

απνδεηθηηθά γλψζεο ρεηξηζκνχ Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (Η/Τ). 

δ) Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε 

ηεο θξίζεο ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο γεληθήο ζπγθξφηεζήο ηνπ, θαζψο θαη πεξί 

ηεο ζπλδξνκήο ησλ ινηπψλ θξηηεξίσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4547/2018. 

ε) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75) κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη 

Ι) φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα κε ηελ πνηλή ηεο 

πξνζσξηλήο παχζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξ 109 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 3528/2007 Α' 

26), 

ΙΙ) ε γλεζηφηεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ, 

ΙΙΙ) φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ σο ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο γηα 

ζνβαξφ ιφγν αλαγφκελν ζε πιεκκειή άζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ. 

Ξελφγισζζεο βεβαηψζεηο ή έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη πξέπεη λα έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζηεί απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή άιιν αξκφδην θαηά ην λφκν φξγαλν. 

 

Μεηά ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν αιηήζευν δεν γίνονηαι δεκηά ζςμπληπυμαηικά 

δικαιολογηηικά. 

 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή ζε ζέζε ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, πιελ ησλ πξντζηακέλσλ δηζέζησλ θαη 

ηξηζέζησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη λεπηαγσγείσλ, είλαη ε θαηνρή ηνπ βαζκνχ Α΄, θαζψο θαη ε πηζηνπνηεκέλε 

γλψζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) Α΄ επηπέδνπ, ε νπνία ηεθκαίξεηαη γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ θιάδνπ ΠΔ86. Η γλψζε Σ.Π.Δ. Α΄ επηπέδνπ απνδεηθλχεηαη κε ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ή 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) γηα ηελ απφδεημε ηεο γλψζεο 

ρεηξηζκνχ Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (Η/Τ). 

 

Τπνδηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί κε νθηαεηή 

ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθή ππεξεζία, πνπ ππεξεηνχλ θαηά ην ρξφλν επηινγήο κε νξγαληθή ζέζε ζηε κνλάδα ηελ 

νπνία αθνξά ε επηινγή. 

Γιαδικαζία ςποβολήρ αιηήζευν 

ΑΔΑ: 66ΨΨ4653ΠΣ-ΒΗΘ



 

Οη ππνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο ησλ ππνδηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα 

ηηο ζέζεηο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ φπνπ θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε. 

Δθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη δχν ζπλερφκελεο ζεηείεο πιήξσλ δηδαθηηθψλ εηψλ πνπ 

πξνεγνχληαη ηεο επηινγήο ζηε ζέζε ηνπ ππνδηεπζπληή ηεο ίδηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, δελ επηηξέπεηαη λα 

ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο. 

ε θάζε πεξίπησζε ν επηιεγείο ππνδηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη ην 

ππνρξεσηηθφ σξάξην ηεο ζέζεο ηνπ ππνδηεπζπληή ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ έρεη επηιεγεί θαη λα κελ έρεη θξηζεί 

ππεξάξηζκνο θαηά ην ρξφλν ηεο επηινγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Π.Γ. 50/1996 (Α' 45). 

 

Αλ νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο νθηαεηνχο 

δηδαθηηθήο ππεξεζίαο ή ηεο πηζηνπνηεκέλεο γλψζεο Σ.Π.Δ. Α΄ επηπέδνπ, ππνςήθηνη κπνξνχλ λα είλαη θαη 

εθπαηδεπηηθνί κε κηθξφηεξν ρξφλν ππεξεζίαο ή ρσξίο πηζηνπνηεκέλε γλψζε Σ.Π.Δ., αληίζηνηρα. 

 

Κυλύμαηα επιλογήρ ζηελεσών 

 

Δθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη απνρσξνχλ ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο εληφο ελφο 

(1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ππνςεθηνηήησλ δελ επηηξέπεηαη λα 

ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα ζέζε ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Γελ επηιέγεηαη σο ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθφο ζηνλ νπνίνλ, κεηά ηελ εμάληιεζε ηεο 

πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο έρεη επηβιεζεί γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα ε πνηλή ηεο πξνζσξηλήο παχζεο, ζχκθσλα κε 

φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 109 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 3528/2007, Α΄ 26). Δπίζεο δελ επηιέγεηαη σο 

ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθφο ηνπ νπνίνπ ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 24 ηνπ Ν.4547/2018, πνπ πξνζθνκίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο είλαη πιαζηά ή ππνβάιιεη ζηε 

δηαδηθαζία απηή αλαιεζείο δειψζεηο, θαζψο θαη εθπαηδεπηηθφο πνπ έρεη απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ 

ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.4547/2018. 

Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ. Σα θσιχκαηα επηινγήο δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηφζν θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο φζν θαη θαηά ην ρξφλν ηνπνζέηεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

 

Γιαδικαζία επιλογήρ και ηοποθέηηζη ςποδιεςθςνηών/ηπιών ζσολικών μονάδυν 

 

Οη ππνδηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη νη ππνδηεπζπληέο θαη νη ππεχζπλνη ησλ ηνκέσλ 

Δ.Κ. επηιέγνληαη απφ ην αξκφδην, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4547/2018, Τπεξεζηαθφ 

πκβνχιην, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, πνπ δηαηππψλεηαη ζε ζπλεδξίαζε, ζηελ 

νπνία δελ ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε πνπ θσιχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 

(λ.2690/1999, Α'45), θαζψο θαη νη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί. 

Η πξφηαζε, καδί κε ην πξαθηηθφ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ, δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ζην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν, χζηεξα απφ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ηεο πξφηαζεο, πξνηείλεη ζηνλ νηθείν 

Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ππνδηεπζπληψλ. 

Αλ ζε ζρνιηθή κνλάδα πξνβιέπεηαη θαη δεχηεξνο ππνδηεπζπληήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ 

άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4547/2018, ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ πποηείνει και ηη ζειπά ηοποθέηηζηρ ηυν δύο 

ςποδιεςθςνηών (ςποδιεςθςνηήρ Α' και Β'). 

Αλ ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ δελ δηαηππψζεη πξφηαζε γηα ηελ επηινγή ησλ ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, θαζψο θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ Δ.Κ. ή γηα ηε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ 

ππνδηεπζπληψλ, απνθαζίδεη ζρεηηθά ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνη γηα ηε ζέζε ππνδηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηηο 

ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη, ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θαη ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ιακβάλνπλ ππφςε ηα 

θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4547/2018 θαη εηδηθφηεξα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα 

επηδεηθλχεη πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο, ζπλέπεηα θαη λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο. 

Οη ππνδηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη νη ππνδηεπζπληέο θαη νη ππεχζπλνη ησλ ηνκέσλ 

Δ.Κ., νξίδνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

αξκφδηνπ ζπκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4547/2018 θαη ε απφθαζε 

ηνπνζέηεζεο δεκνζηεχεηαη ζην Πξφγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ». 

Αλ δελ ππνβιεζνχλ ππνςεθηφηεηεο, νη ζέζεηο απηέο επαλαπξνθεξχζζνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή 

δελ εθαξκφδνληαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ δεχηεξνπ θαη ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο 

πεξί νινθιήξσζεο δχν ζπλερφκελσλ ζεηεηψλ. 

Αλ, χζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ, δελ ζπκπιεξσζνχλ νη θελέο 

θαη θελνχκελεο ζέζεηο ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, ηφηε ε επηινγή γίλεηαη κε ηελ επαλαπξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ. 
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Η επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ζηηο θελέο -  θελνχκελεο ζέζεηο ππνδηεπζπληψλ γίλεηαη γηα ην ππφινηπν ηεο 

ηξέρνπζαο ζεηείαο ε νπνία μεθηλά κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο θαη ιήγεη ηελ 31
ε
 Ινπιίνπ 2020. 

Οη ηνπνζεηνχκελνη ζε θελέο ή θελνχκελεο ζέζεηο εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο θαη κεηά 

ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο κέρξη ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο ησλ λέσλ. 

 

Η παξνχζα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ/λζεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Α΄ Αζήλαο. 

 

Δπηζεκαίλνπκε ηελ αλάγθε πξνζεθηηθήο κειέηεο θαη απαξέγθιηηεο ηήξεζεο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Ν.4547/18 

(ΦΔΚ 102/η.Α΄/12-6-2018., φζν θαη ηεο ππ’ αξηζκ.Φ.361.22/40/159791/Δ3/26-09-2018 (ΦΔΚ 4412 η.Β΄/03-10-

2018 Τ.Α ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο αηηήζεσλ 

θαη επηινγήο. 

 

ςνημμένα: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4547/18 (ΦΔΚ 102/η.Α΄/12-6-2018)» 

2. Σελ ππ’ αξηζκ.Φ.361.22/40/159791/Δ3/26-09-2018 (ΦΔΚ 4412 η.Β΄/03-10-2018 Τ.Α ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. 

3. Σελ Φ.361.22/36/140338/Δ3/29-08-2018 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. 

4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 (Α΄75) 

5. Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα ζέζε Τπ/ληή ζρνιηθήο κνλάδαο Γ.Δ/ Τπεχζπλνπ Σνκέα Δ.Κ. 
 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΗ: 

1. ρνιηθέο κνλάδεο Γ/λζεο  Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Α΄Αζήλαο  

2. Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Α/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Αηηηθήο 

3. Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.) 
 

 
  

Η Γιεςθύνηπια ηηρ Γιεύθςνζηρ Γεςηεποβάθμιαρ 

Δκπαίδεςζηρ Α΄ Αθήναρ 

 Σ..Τ. 

 
Ιυάννα Κυν. Ψίνα M.Ed. 

Αγγλικήρ Φιλολογίαρ ΠΔ06 

Ακπιβέρ ανηίγπαθο 

Ο Πποφζηάμενορ 

Σμήμαηορ Γ΄ Πποζυπικού 

 

  

Βαζίλειορ Δςθςμίος  
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