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ΠΡΟ: Σνπο Δθπαηδεπηηθνύο  

ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Α΄ Αζήλαο 

(Γηά ηνπ Γ/ληή ηνπ ρνιείνπ) 

          

 

         

 

 

Θέμα: «Πρόζκληζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος για πλήρφζη κενών θέζεφν Υποδιεσθσνηριών/ών 

Στολικών Μονάδφν ηης Διεύθσνζης Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης Α΄ Αθήνας» 

 
Η Διεσθύνηρια ηης Διεύθσνζης Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης Α΄ Αθήνας 

 

Έτονηας σπόυη: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.1566/1985 (Φ.Δ.Κ. 167

Α
/30-9-1985) «Δομή και Λειηοςπγία ηηρ 

Ππυηοβάθμιαρ και Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ και άλλερ διαηάξειρ» 

2. 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) «Καθοπιζμόρ ηυν ειδικόηεπυν καθηκόνηυν και απμοδιοηήηυν ηυν πποφζηαμένυν ηυν 

πεπιθεπειακών ςπηπεζιών ππυηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ, ηυν διεςθςνηών και ςποδιεςθςνηών 

ηυν ζσολικών μονάδυν και ΣΕΚ και ηυν ζςλλόγυν ηυν διδαζκόνηυν» 

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26 θαη 27 ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ηνπ Ν.3848/2010 (Φ.Δ.Κ. 71
Α
/19-5-2010) 

«Αναβάθμιζη ηος πόλος ηος εκπαιδεςηικού – καθιέπυζη   κανόνυν αξιολόγηζηρ και αξιοκπαηίαρ ζηην 

εκπαίδεςζη και λοιπέρ διαηάξειρ» 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4327/2015 (Φ.Δ.Κ. 50
Α
/14-5-2015) 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4473/2017 (Φ.Δ.Κ. 78
Α
/30-5-2017) 

6. 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 θαζνξηζκό ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη επηινγήο θαη ησλ Τπνδηεπζπληώλ ρνιηθώλ 

Μνλάδσλ θαη Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ, θαζώο θαη ησλ ππεπζύλσλ ηνκέσλ Δ.Κ. 

7. Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.361.22/70/141867/Δ3/29-08-2017 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. κε ζέκα: «Διεςκπινίζειρ ζσεηικά 

με ηην επιλογή ςποτηθίυν Υποδιεςθςνηών όλυν ηυν ηύπυν Σσολικών Μονάδυν Ππυηοβάθμιαρ και 

Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ, Επγαζηηπιακών Κένηπυν και Υπεςθύνυν Τομέυν Ε.Κ.» 

8. Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.32/2188/15-02-2018 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο κε 

ζέκα «Απαιιαγή εθπαηδεπηηθνύ από ηα θαζήθνληα Τπνδηεπζύληξηαο ζρνιηθήο κνλάδαο» 

9. Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.32/4225/02-04-2018 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο κε 

ζέκα «Απαιιαγή εθπαηδεπηηθνύ από ηα θαζήθνληα Τπνδηεπζύληξηαο ζρνιηθήο κνλάδαο» 

 

Προκηρύζζει 

 
ηελ πιήξσζε θελώλ ζέζεσλ Τπνδηεπζπληξηώλ/ώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο σο εμήο: 

 

α/α Ονομαζία 

Στολικής 

Μονάδας 

Τηλέθφνο ΦΑΞ email Τατ.Διεύθσνζη Τ.Κ Αριθμός 

Υποδιεσθσν

ηών 

1 
6ν ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΑΘΖΝΩΝ 
2109221478 2109221478 

mail@6gym-

athin.att.sch.

gr 

Εεύμηδνο 1 θαη 

Ππζένπ 

11743 

Ν.Κόζκνο 
1 
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2 

   2ν ΔΠΑ.Λ 

ΓΑΛΑΣΗΟΤ 

2102288340 

2102288341 

2102288340 mail@2epal-

galats.att.sch.

gr 

Σαϋγέηνπ 60 & 

Παζζώβ 8  

11141 

Γαιάηζη 1 

 

Με ηελ παξνύζα πξνζθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί ηεο Γ/λζεο Β/ζκηαο Α΄ Αζήλαο, πνπ 

έρνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα θαη επηζπκνύλ λα αζθήζνπλ θαζήθνληα Τπνδηεπζπληξηώλ/ώλ ζρνιηθήο κνλάδαο, λα 

ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε ππνςεθηόηεηαο γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα όπνπ αλήθνπλ νξγαληθά, ζηνλ Γηεπζπληή ηεο 

ελ ιόγσ ζρνιηθήο κνλάδαο από ηην 16η Απριλίοσ 2018 έφς και ηην 19η Απριλίοσ 2018. 

 

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο, ζπλεδξίαζε ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 

λ.4327/2015,ζπγθξόηεζε εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαη δηεμαγσγή κπζηηθήο ςεθνθνξίαο –ύληαμε αηηηνινγεκέλεο 

απόθαζεο επηινγήο Τπνδηεπζύληξηαο/ληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, καδί κε ην πξαθηηθό επηινγήο θαη δηαβίβαζή ηνπο 

ζηελ Γηεύζπλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Α΄ Αζήλαο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

από ηην 20η Απριλίοσ2018 έφς και ηην 26η Απριλίοσ 2018. 

 

Οη ζέζεηο ησλ ππνδηεπζπληξηώλ/ώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πξνθεξύζζνληαη 

ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Από ηηο δηαηάμεηο απηέο πξνθύπηεη όηη ν λνκνζέηεο 

θαζνξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ ππνδηεπζπληξηώλ/ώλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ζύκθσλα κε ηνλ 

αξηζκό ησλ ηκεκάησλ, όπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ. Επομένφς, για ηον καθοριζμό 

ηοσ αριθμού ηφν σποδιεσθσνηριών/ών λαμβάνονηαι σπόυη οι πραγμαηικές ζσνθήκες λειηοσργίας ηης 

ζτολικής μονάδας, όπφς ασηές διαμορθώνονηαι με βάζη ηο μαθηηικό δσναμικό ηης ηρέτοσζας ζτολικής 

τρονιάς.  

 

Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο λα θαηαζέζνπλ ππεύζπλε δήισζε όηη 

έρνπλ δηδαθηηθή ππεξεζία ηνπιάρηζηνλ 8 εηώλ  

 

Δπηζεκαίλνπκε ηελ αλάγθε πξνζεθηηθήο κειέηεο θαη απαξέγθιηηεο ηήξεζεο ησλ ξπζκίζεσλ ησλ λ. 

4327/2015 θαη λ. 4473/2017, έηζη ώζηε λα απνθεπρζνύλ ηπρόλ πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 

 

Σσνημμένα: 
1. 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 

θαζνξηζκό ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη επηινγήο θαη ησλ Τπνδηεπζπληώλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ θαη 

Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ, θαζώο θαη ησλ ππεπζύλσλ ηνκέσλ Δ.Κ. 

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

επηινγή ππνςεθίσλ Τπνδηεπζπληώλ όισλ ησλ ηύπσλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ θαη Τπεπζύλσλ Σνκέσλ Δ.Κ.» 

3. Ν. 4473/2017 (ΦΔΚ 78/η. Α’/30-05-2017) «Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνύ έξγνπ ζε ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο» 

4. Ν.4327/2015 (ΦΔΚ 50/η.Α΄/14-5-2015) «Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα και Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 

 
  

Η Διεσθύνηρια ηης Διεύθσνζης Δεσηεροβάθμιας 

Εκπαίδεσζης Α΄ Αθήνας 

 Τ.Σ.Υ. 

 
Ιφάννα Κφν. Ψίνα M.Ed. 

Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06 
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