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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΘΕΜΑ: «Ππόζκληζη πλήπυζηρ θέζευν Διεςθςνηών Ππυηοβάθμιαρ
και Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ Αηηικήρ»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ
Έρνληαο ππφςε:
1.Σηο δηαηάμεηο:
α) ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Ν.1566/1985 «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 167Α΄/1985),
β) ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 29 ηνπ Ν.2817/2000 «Δθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 78Α΄/2000), φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,
γ) ηνπ Ν. 2986/2002 «Οξγάλσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο
θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 24
Α΄/2002),
δ) ηνπ θεθαιαίνπ Β΄ ηνπ Ν.3848/2010 «Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχθαζηέξσζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 71Α΄/2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ
Γ΄ θαη ηδίσο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4327/2015 «Δπείγνληα κέηξα
γηα ηελ Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 50Α΄/2015), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξψζεθαλ θαη
αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν.4351/2015 (ΦΔΚ
164Α'/2015),
2. ηελ αξηζκ. Γ4/708/29.12.1994 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. «Καζνξηζκφο
ηεο έδξαο θαη ηεο πεξηθέξεηαο ησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ
πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ, θαζψο θαη ηεο
έδξαο θαη ηεο πεξηθέξεηαο ησλ γξαθείσλ εθπαίδεπζεο ησλ Ννκαξρηψλ Αζελψλ,
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Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Γπηηθήο Αηηηθήο θαη Πεηξαηά» (ΦΔΚ 992Β΄/1994), φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,
3.ηελ αξηζκ. Φ.350.2/10/58898/Δ3/9.4.2015 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
κε ζέκα «Γηνξηζκφο Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο – Παχζε ησλ κέρξη
ζήκεξα ππεξεηνχλησλ»,
4.ηελ αξηζκ. Φ.353.1/7/199094/Δ3/7.12.2015 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. κε
ζέκα «Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη επηινγήο θαζψο θαη ηνπ
ηξφπνπ ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ζπλέληεπμεο ησλ ππνςεθίσλ
Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο» (ΦΔΚ 2656Β΄/2015) θαη
5. ηελ αξηζκ. Φ.353.1/10/202115/Δ3/10.12.2015 Δγθχθιην κε ζέκα «Γηεπθξηλίζεηο
ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ππνςεθίσλ Γηεπζπληψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο» (ΑΓΑ:6ΠΠΜ4653Π-ΔΓΛ).
Πποκηπύζζοςμε
Σελ πιήξσζε κε επηινγή ησλ παξαθάησ δεκαηεζζάπυν (14) θέζευν Διεςθςνηών
Ππυηοβάθμιαρ και Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ με διεηή θηηεία, η οποία
ξεκινά με ηην ηοποθέηηζή ηοςρ και λήγει ηην 31η Ιοςλίος ηος δεύηεπος έηοςρ πος
ακολοςθεί ηην επιλογή ηοςρ και καλούμε ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ εκπαιδεςηικούρ
Ππυηοβάθμιαρ και Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ, πος έσοςν ηα νόμιμα
πποζόνηα, να ςποβάλοςν ζσεηική αίηηζη, ζςνοδεςόμενη από ηα αναγκαία
δικαιολογηηικά για ηην πλήπυζη ηυν θέζευν αςηών σο εμήο:
1) Θέζεηο δηεπζπληψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο επηά (7), κία γηα θάζε κηα απφ
ηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο:
-ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α΄ ΑΘΗΝΑ
-ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β΄ ΑΘΗΝΑ
-ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γ΄ ΑΘΗΝΑ
-ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γ΄ ΑΘΗΝΑ
-ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΔΙΡΑΙΑ
-ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ
-ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ
2) Θέζεηο δηεπζπληψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο επηά (7), κία γηα θάζε κηα
απφ ηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο:
-ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α΄ ΑΘΗΝΑ
-ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β΄ ΑΘΗΝΑ
-ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γ΄ ΑΘΗΝΑ
-ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γ΄ ΑΘΗΝΑ
-ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΔΙΡΑΙΑ
-ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ
ΑΣΣΙΚΗ
-ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ
1. Οη ππνςήθηνη γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο ζα πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπηηθνί ηεο
νηθείαο βαζκίδαο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο κε δσδεθαεηή (12) ηνπιάρηζηνλ
εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζηελ Πξσηνβάζκηα ή Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε,
αληίζηνηρα, νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη δηδαθηηθά θαζήθνληα επί δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ
έηε, απφ ηα νπνία ηα επηά (7) έηε ζε ζρνιεία ηεο νηθείαο βαζκίδαο.
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Γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ππνινγίδεηαη ε πξνυπεξεζία ηφζν ζηε δεκφζηα
φζν θαη ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ε πξνυπεξεζία ησλ ππνςεθίσλ σο
πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ κε αλαγσγή ζην ππνρξεσηηθφ
εβδνκαδηαίν σξάξην δηδαζθαιίαο.
Ωο δηδαθηηθή ππεξεζία ινγίδεηαη: α) ε άζθεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε κνλάδεο
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, β) νη άδεηεο θχεζεο, ινρείαο θαη
αλαηξνθήο ηέθλνπ, γ) ε ζεηεία ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ, δ) ε ζεηεία ζε Κέληξα
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.), ε) ε ζεηεία ζε ζέζεηο Τπεπζχλσλ
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.), Αγσγήο Τγείαο, Πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ θαη
ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζη) ε ζεηεία ησλ ππεπζχλσλ ΓΡΑΔΠ, ΚΔΤΠ, ΔΠ,
ΚΔΠΛΗΝΔΣ, ΔΚΦΔ θαη πκβνπιεπηηθψλ ηαζκψλ Νέσλ.
Ωο εθπαηδεπηηθή ή δηδαθηηθή ππεξεζία ζε .Μ.Δ.Α.Δ. ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ., ππνινγίδεηαη
ε ππεξεζία ησλ ππνςεθίσλ ζε Κέληξα Γηάγλσζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο
(Κ.Γ.Α.Τ.) ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ., ζε απηνηειείο .Μ.Δ.Α.Δ., ζε Σκήκαηα Έληαμεο, ζε
πξνγξάκκαηα παξάιιειεο ζηήξημεο, ζε πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη ή ζηηο
εθπαηδεπηηθέο δνκέο Δ.Α.Δ. πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3699/2008 (ΦΔΚ 199 Α΄).
Γελ επηιέγεηαη σο ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο έρεη
θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο ή
ηεο νξηζηηθήο παχζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 109 ηνπ Τπαιιειηθνχ
Κψδηθα (θπξσηηθφο Ν. 3528/2007, ΦΔΚ 26Α΄) ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ηα
θσιχκαηα δηνξηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα. Δπίζεο δελ
επηιέγεηαη σο ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο, εθπαηδεπηηθφο ηνπ νπνίνπ ηα πηζηνπνηεηηθά
ησλ αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ πνπ πξνζθνκίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο είλαη
πιαζηά ή αλαιεζή κε ζθνπφ ηελ παξαπιάλεζε ηεο ππεξεζίαο.
Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε ιήμε
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ. Σα θσιχκαηα επηινγήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θσιπκάησλ ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, 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.
2. Οι εκπαιδεςηικοί πος επιθςμούν να θέζοςν ςποτηθιόηηηα για ηιρ
παπαπάνυ θέζειρ, καλούνηαι να ςποβάλοςν, από ζήμεπα μέσπι και ηιρ 15
Δεκεμβπίος 2015 (αποκλειζηική πποθεζμία), αίηηζη και θάκελο ςποτηθιόηηηαρ,
ζηον οποίο εμπεπιέσονηαι όλα ηα απαπαίηηηα για ηην απόδειξη ηυν ηςπικών ηοςρ
πποζόνηυν δικαιολογηηικά.
Δηδηθφηεξα, νη αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο: α) ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζην
εζσηεξηθφ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, ησλ Γηεπζπληψλ
Δθπαίδεπζεο θαη ησλ Πξντζηακέλσλ Κέληξσλ Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη
Τπνζηήξημεο Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ (ΚΔ.Γ.Γ.Τ.) ππνβάιινληαη ζηηο
Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ αλήθεη νξγαληθά ν
ππνςήθηνο θαη β) ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζην εμσηεξηθφ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πληνληζηψλ Δθπαίδεπζεο, κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ
πξνζψπνπ, ζηηο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηηο
νπνίεο αλήθαλ νη ππνςήθηνη πξηλ ηελ απφζπαζε.
Οη ππνςήθηνη δηεπζπληέο θαηαζέηνπλ δήισζε πξνηίκεζεο γηα ηηο πξνθεξπρζείζεο
ζέζεηο ηεο αληίζηνηρεο βαζκίδαο, θαη’ αλψηαην αξηζκφ δχν (2) Γηεπζχλζεσλ
Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο, εθ
ησλ νπνίσλ, κία (1) είλαη ππνρξεσηηθά απηή φπνπ ππεξεηνχλ.
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3. Οη αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα
παξαθάησ δικαιολογηηικά , ηα νπνία ππνβάιινληαη νκαδνπνηεκέλα ζε ππνελφηεηεο,
φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη πεξηιακβάλνπλ:
1. Πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ, ζχκθσλα κε ηηο
πξνυπνζέζεηο ππνςεθηφηεηαο.
2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.
3. Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ θαη κεηεθπαίδεπζεο.
4. Απνδεηθηηθά γλψζεο μέλσλ γισζζψλ.
5. Πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ.
6. Αληίγξαθα άιισλ ζρεηηθψλ ηίηισλ πνπ ηπρφλ έρεη απνθηήζεη ν ππνςήθηνο.
7. Βεβαηψζεηο ή ππεξεζηαθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηελ ππεξεζηαθή
θαηάζηαζε, ζηελ θαζνδεγεηηθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία θαζψο θαη ηε
ζπκκεηνρή ζε ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα, ηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνπλ ρξφλν
έλαξμεο θαη ιήμεο, θαηά πεξίπησζε.
8. Όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.5ββ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.
4351/2015, ηα νπνία πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ην αξκφδην ζπκβνχιην επηινγήο
θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο.
9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη: α) ν
εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα κε
ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο ή ηεο νξηζηηθήο παχζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 109 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Ν. 3528/2007 ΦΔΚ 26 Α΄) θαη β)
δελ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα δηνξηζκνχ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ
θψδηθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.
4327/2015.
10. Γήισζε θαη ζεηξά πξνηίκεζεο Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο φπνπ ζέηεη
ππνςεθηφηεηα ν εθπαηδεπηηθφο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ Ν. 4351/2015.
Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
ηεο αιινδαπήο, πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π./ ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α.
ή ην Ιλζηηηνχην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Σ.Δ.), ή ην πκβνχιην Αλαγλψξηζεο
Δπαγγεικαηηθψλ Ιζνηηκηψλ (.Α.Δ.Ι.). Σπρφλ μελφγισζζεο βεβαηψζεηο ή έγγξαθα,
πξέπεη λα έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ ή άιιν αξκφδην θαηά λφκν φξγαλν.
Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, δελ γίλνληαη δεθηά: α)
ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη β) νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηε δήισζε θαη ηε
ζεηξά πξνηίκεζεο κε ηελ επηθχιαμε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 7 ηεο Τ.Α.
κε αξηζκφ Φ.353.1/7/199094/Δ3/7.12.2015.
4. Οη Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο είλαη αξκφδηεο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ
αηηήζεσλ, ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ, ηε ζεψξεζε ηεο
αίηεζεο θαη ηεο έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ. Αληίγξαθν θάζε
αίηεζεο παξακέλεη ζηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ππνβνιήο θαη ε πξσηφηππε αίηεζε
δηαβηβάδεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε, γηα ηηο ζέζεηο ηεο νπνίαο έρεη εθδειψζεη
ελδηαθέξνλ ν ππνςήθηνο. πλνδεπηηθά κε ηελ αίηεζε δηαβηβάδνληαη θαη ηα
ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ θαζψο
θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ην νπνίν είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ ην αξκφδην
ζπκβνχιην επηινγήο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν. 4351/2015 λα θαηαξηίζεη ηφζν
ηνπο πίλαθεο ησλ δεθηψλ θαη κε δεθηψλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, φζν θαη
ηνπο πίλαθεο ησλ κνξηνδνηνχκελσλ θξηηεξίσλ επηινγήο.
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5. Οη πίλαθεο Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο πνπ ζα θαηαξηηζηνχλ ζα ηζρχζνπλ απφ ηε
δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο κέρξη ηελ 31 Ινπιίνπ ηνπ
δεχηεξνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί, νη δε εγγεγξακκέλνη ζ’ απηνχο ζα θαιχπηνπλ ηηο
θελέο ή θελνχκελεο ζέζεηο πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ησλ πηλάθσλ,
θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4351/2015.
Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ζα γίλεη βάζεη ησλ
πξνυπνζέζεσλ επηινγήο θαη ηεο απνηίκεζεο ησλ θξηηεξίσλ πνπ νξίδνληαη ζην
θεθάιαην Β΄ ηνπ Ν.3848/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ
Γ΄ θαη ηδίσο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4327/2015, φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξψζεθαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 46 ηνπ Ν.4351/2015.
6. Η παξνχζα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Π.Δ.
θαη Γ.Δ. Αηηηθήο θαη θνηλνπνηείηαη ζε όλερ ηιρ Διεςθύνζειρ Ππυηοβάθμιαρ και
Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ Αηηικήρ, οι οποίερ έσοςν ηην εςθύνη ενημέπυζηρ
ηυν εκπαιδεςηικών απμοδιόηηηάρ ηοςρ.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΟΝΣΟ

Απνδέθηεο πξνο θνηλνπνίεζε:
1.- ΤΠ.Π.Δ.Θ., Απηνηειέο Σκήκα ηειερψλ Δθπαίδεπζεο.
2.- Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο .
πλεκκέλα:
Έληππν αίηεζεο-δήισζεο πξνηίκεζεο ππνςεθίνπ.
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