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     EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ,ΔΡΔΤΝΑ 
ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

-------------------- 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π.Δ. & Γ.Δ. 

ΑΣΣΙΚΗ 
Γ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Γ΄ΑΘΗΝΩΝ 

------------------------- 
Σαρ. Γ/λζε    : Λ.πγγξνχ  165 
             17121 Νέα κχξλε 
Σει.               : 2131617421 
Πιεξνθνξίεο:  αθνγηάλλεο Γ. 
FAX           : 2131617420 
e-mail            : mail@dipe-d-athin.att.sch.gr 

 

               

 

              

 

               Ν. κχξλε, 10-03-2016 

              Αξ. Πξση.: 3283 

 

  

 

   

 

ΠΡΟ: Σνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ: 
1.  6

ν
 Γ.. Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

2.  1
ν
 Δηδηθφ Γ. . Καιιηζέαο 

ηεο  Γηεχζπλζεο Π.Δ. Γ΄Αζήλαο 

(Γηά ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ) 

  

ΚΟΙΝ: 

1. Σελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε   

Π.Δ. θαη Γ.Δ. Αηηηθήο 

 
 

 

  

    ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 

 

ΘΔΜΑ: « Πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ Τπνδηεπζπληψλ ΜΔΑΔ θαη 10/Θ θαη άλσ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ  ηεο 

Π.Δ. Γ΄ Αζήλαο» 

 

 

 

Ο  ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ  ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ.  Γ΄ΑΘΗΝΑ 

 

 

Έρνληαο ππφςε 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11, ηνπ Ν. 1566/1985 ( Φ.Δ.Κ 187/30-09-1985, η. Α’) «Γνκή θαη 

Λεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10, παξ.5, ηνπ Ν. 3699/2008 (ΦΔΚ 199, η. Α΄, 2-10-2008), «Δηδηθή Αγσγή θαη 

Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο».  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16, παξ. 2, πεξ. θδ, ηνπ άξζξνπ 17, παξ.3 θαη παξ. 6, ηνπ άξζξνπ 20, παξ. 3, 

ηνπ άξζξνπ 21, παξ. 9, ησλ άξζξσλ 25 θαη 27 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ΄ ηνπ Ν.4327/2015 (Φ.Δ.Κ. 50/14-5-2015 

η.Α΄) : «Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 
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4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηεο ππ’ αξ. Φ.353.1./324/105657/Γ1/8-10-2002 απφθαζεο ηνπ ππνπξγνχ 

Π.Γ.Β.Μ.Θ., (Φ.Δ.Κ. 1340/16-10-2002 η.Β΄) : 

«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» 

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ. αξηζκ. Φ. 361.22/26/79840/Δ3/19-05-2015 (ΦΔΚ 915, η. Β΄) Απφθαζεο ηνπ αλ. 

Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε ζέκα «Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο, ππνβνιήο 

αηηήζεσλ θαη επηινγήο  δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ θέληξσλ».  

6. Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.361.22/27/80025/Δ3/19-05-2015 εγθχθιην ηνπ Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. κε ζέκα: «Γηεπθξηλίζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ππνςεθίσλ Γηεπζπληψλ φισλ ησλ ηχπσλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο», 

7. Σν ππ’ αξ. Φ.361.22/33/83657/Δ3/26-5-2015 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, κε ζέκα «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ππνςεθίσλ Γηεπζπληψλ φισλ ησλ ηχπσλ 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο – Υξνλνδηάγξακκα δηαδηθαζίαο 

επηινγήο Γηεπζπληψλ – Τπνδηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο». 

8. Σν ππ' αξηζκ. Φ. 361.22/45/95435/Δ3/16-06-2015 έγγξαθν ηνπ αλ. Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, κε ζέκα  « Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ππνςεθίσλ Τπνδηεπζπληψλ  ρνιηθψλ 

Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο». 

9.   Σελ κε αξηζ. πξση. Φ.361.22/146/152229/Δ3/29-9-2015 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ «Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε θελψλ ζέζεσλ Γηεπζπληψλ-Τπνδηεπζπληψλ φισλ 

ησλ ηχπσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α/ζκηαο – Β/ζκηαο Δθπ/ζεο, εξγαζηεξηαθψλ θέληξσλ θαη ππεπζχλσλ 

ηνκέσλ Δ.Κ»    

10. Σελ  αξηζκ. Φ.34.2/7603/22-06-2015 Απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή Π.Δ Γ΄ Αζήλαο κε ζέκα : Σνπνζέηεζε 

Τπνδηεπζπληψλ ζε 10/ζ θαη άλσ Γεκνηηθά ρνιεία, αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο Π.Δ Γ΄ Αζήλαο. 

11. Σν γεγνλφο φηη : α) ν Τπνδηεπζπληήο ηνπ  6
νπ

 Γ.. Αγίνπ Γεκεηξίνπ  

                                     ηνπνζεηήζεθε Γηεπζπληήο ζην 6
ν
 Γ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη 

                                 β) ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 1
νπ

 Δηδηθνχ Γ.. Καιιηζέαο είλαη 8/ζ. 

 

Πξνθεξχζζνπκε 

 

Σηο θελέο ζέζεηο ησλ Τπνδηεπζπληψλ ησλ αλσηέξσ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Π.Δ 

Γ΄Αζήλαο: 

1. 6o ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

2. 1
Ο
 ΔΙΓΙΚΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ  ΚΑΛΛΙΘΔΑ 

θαη θαινχκε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ  

θαη επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ θαζήθνληα Τπνδηεπζπληή, λα ππνβάιινπλ αίηεζε 

ζπλνδεπφκελε απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, απφ ηελ 11-03-2016 έσο θαη ηελ 16-03-
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2016 ζηνλ Γηεπζπληή/ ζηε Γηεπζχληξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φπνπ αλήθνπλ νξγαληθά, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 

Η δηαδηθαζία επηινγήο Τπνδηεπζπληψλ απφ ηνπο ζπιιφγνπο Γηδαζθφλησλ ησλ παξαπάλσ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 17
ε
 Μαξηίνπ 2016 θαη φπσο απηή νξίδεηαη απφ 

ηηο αλσηέξσ ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο Τπνδηεπζπληψλ απφ ηνπο πιιφγνπο 

Γηδαζθφλησλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηηο αλσηέξσ ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο, ε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ καδί κε ην πξαθηηθφ ζα δηαβηβαζηεί απφ 

ηνλ Πξφεδξν ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ζην ΠΤΠΔ  Γηεπξπκέλεο χλζεζεο Γ΄ Αζήλαο, 

ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο γηα ηελ 

επηινγή Τπνδηεπζπληψλ.   

       Η παξάδνζε ηνπ Πξαθηηθνχ θαη ηεο απφθαζεο ηνπ .Γ ζα γίλεη ηελ 18-03-2016 απφ ηνλ 

Πξφεδξν ή θάπνην απφ ηα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο ζηα 

γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Π.Δ. Γ΄ Αζήλαο  ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 15.00. 

      Παξαθαινχκε λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ, ελππφγξαθα, κε επζχλε ησλ 

Γηεπζπληψλ/Γηεπζπληξηψλ ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ, φινη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ παξαπάλσ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

 

 

                                                                                             

Ο  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
      ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑ 

 
 
 

                  

 ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΕΝΣΡΟ 

 

  
 

 

  
 
 


