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ΘΕΜΑ: « Πλήρωση θέσεων Διευθυντών των 4/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων όλων 
των τύπων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας» 
 

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Β΄ Αθήνας 
 
             Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.1566/85 (Φ.Ε.Κ.167/30-9-1985, τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ.71/19-5-2010 τ. Α΄) 
«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και 
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008 τ. Α΄) « Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ». 

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν.4327/2015 (Φ.Ε.Κ.50/14-5-2015 τ. Α΄)                     
« Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ Α΄ του Ν.4473/2017 ( Φ.Ε.Κ.78 / 30-5-2017 τ. Α΄)                     
« Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης». 

6. Την με αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
7. Την με αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-5-2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
8. Το με αριθμ. Φ.361.22/22/91287/Ε3/31-5-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  

 
Την πλήρωση, με επιλογή, των θέσεων Διευθυντών των 4/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων 

όλων των τύπων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε.  Β΄ Αθήνας, με θητεία  έως 31-7-2020. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ( άρθρο 17 του ν.4327/2015 και άρθρο 1 του ν. 
4473/2017 (Α΄ / 78) 

Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με   δεκαετή 
(10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε αυτήν, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον 
έτη διδακτικά καθήκοντα στην Πρωτοβάθμια ή/και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση   συνολικά. Από τα  
ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν 
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ασκηθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, συμπληρώ-
νοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την επιφύλαξη της περίπτω-
σης διευθυντών των πειραματικών και προτύπων σχολείων. 

Ειδικά, για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκπαιδευτικών μπορούν να επιλέγονται ως Διευθυντές και 
μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ( Ε.Ε.Π.) με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε 
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. από την οποία τα τρία (3) τουλάχιστον έτη να έχουν υπηρετηθεί σε αντίστοιχο με 
την προς κάλυψη θέση τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. 

Ειδικότερα: 
α) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί 

όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους συ-
μπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο Π.Δ. 323/1993 και στην υπ' αριθμ. 
172260/Ε1/17-10-2016 Κ.Υ.Α. ( Β' 3391). 

β) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Νηπιαγωγείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλά-
δου ΠΕ 60. 

γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
Ε.Κ. μπορεί να είναι: 

αα) Για τις θέσεις διευθυντών γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 ,ΠΕ 33 και ΠΕ 34. 

ββ) Για τις θέσεις Διευθυντών Ε.Κ., εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλά-
δων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20. δ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 
μπορεί να είναι: αα) για θέσεις Διευθυντών των δημοτικών σχολείων Ε.Α.Ε. μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων 
των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών 
του π.δ. 323/1993, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν 
οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή έχουν διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.). 

ββ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Ε.Α.Ε. (Γυμνάσια 
Ε.Α.Ε., Λύκεια Ε.Α.Ε., Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια- Λύκεια ή Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια 
ή Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των 
κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης 
σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π.. Επιπλέον και μόνο για τις θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. υ-
ποψήφιοι μπορεί να είναι και     εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων 
και εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. 
Εκπαιδευτικοί κλάδου δασκάλων με οργανική θέση σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. μπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋπο-
θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και για θέση διευθυ-
ντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

γγ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Νηπιαγωγείων Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί 
του κλάδου νηπιαγωγών εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έ-
χουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ, καθώς και 
τα μέλη του Ε.Ε.Π.. 

ε) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, εκπαιδευ-
τικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειονότητας των μα-
θητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2. 

στ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα μουσικά ή καλλιτεχνικά σχολεία, εκπαιδευτικοί 
που έχουν τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα σχολεία αυτά. 

ζ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των πειραματικών και προτύπων σχολείων, εκπαιδευ-
τικοί της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν 18 τουλάχιστον μήνες προϋπηρε-
σία με οργανική θέση ή θέση επί θητεία σε ένα από τα σχολεία τα οριζόμενα από τον ν. 4327/2015 ως 
πειραματικά ή ως πρότυπα, διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων Διευθυντή στα λοιπά σχο-
λεία αντίστοιχης βαθμίδας και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος 
ειδίκευσης. 

3. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί τε-
λεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κ.ν. 3528/2007, Α' 26) ή για τον οποίον συ-
ντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. Επίσης, δεν επι-
λέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών 
κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την πα-
ραπλάνηση της υπηρεσίας, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμ-
φωνα με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3848/2010. 

4. Όπου στις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋ-
πηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψη-
φίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωρά-
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ριο διδασκαλίας. 
Όπου στις διατάξεις προβλέπεται διδακτική υπηρεσία , λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έρ-

γου σε μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανα-
τροφής τέκνου, γ) η διδακτική υπηρεσία σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε δημόσια Ι.Ε.Κ. και 
σε σχολές Επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) , δ) η διδακτική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι., εφόσον έχει ασκηθεί 
αυτόνομο διδακτικό έργο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον 
έξι (6) μηνών, ε) η υπηρεσία υπό την ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου, του υπευθύνου Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης ή Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών Θεμάτων στη Δ/νση Εκ/σης, του Υπευθύνου Κέντρου 
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.) , Εργαστηριακού Κέντρου φυσικών Επιστημών 
(Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικού Σταθμού νέ-
ων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και του Υπευθύνου Σχολικών Βιβλιοθηκών, 
οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος « Εκπαίδευση και Αρχική Επαγ-
γελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΚ). 

Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήρι-
ξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τμήματα Ένταξης, σε προγράμματα παράλληλης 
στήριξης, σε προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι ή στις εκπαιδευτικές δομές Ε.Α.Ε. που προβλέπονται 
στην περίπτωση β' της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α' 199). 

5. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προ-
θεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 6 του    
άρθρου 17 του ν.4327/2015 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 (Α 
78) δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υπο-
ψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. 

              Οι ενδιαφερόμενοι /-ες εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στην επιλογή των υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων     
καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής  που θα συνοδεύεται  από τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά  από την από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 έως και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.  
 

ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση στη Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι σχολικές μονάδες ή τα εργαστηριακά κέντρα 
που θέτουν υποψηφιότητα, και συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας με δικαιολογητικά τα ο-
ποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείω-
μα και περιλαμβάνουν: 
1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις υποψηφιότητας. 
2. Βιογραφικό σημείωμα 
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης 
4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών 

5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 
6. Βεβαίωση πιστοποίησης επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ή του κώδικα γραφής 

Braille, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται 
7. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος 
8. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγη-

τική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία 
πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 

9. Παραστατικά (αντίγραφα , βεβαιώσεις ) προσόντων των υποψηφίων που δεν μοριοδοτούνται 
και που κατά την κρίση τους έχουν συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη και θα συντείνουν 
ουσιωδώς στη βέλτιστη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση 
και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής 
ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκ-
παιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική 
με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή 
ομάδες εργασίας και σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων, α-
νάληψη κοινωνικής δράσης και συμμετοχή στα κοινά καθώς και επίσημες διακρίσεις. 

10. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται: 
α) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποι-
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νή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υ-
παλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α' 26) 
β) ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015 καθώς ότι δεν έχει απαλλα-
γεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3848/2010 
και γ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών. 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 
πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες 
βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά. 
 
β) Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου 

των σχολικών μονάδων ή εργαστηριακών κέντρων της  Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκουν 
οργανικά, ή όπου ανήκει η σχολική μονάδα ή εργαστηριακό κέντρο ή το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. όπου υπηρε-
τούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 

 
Οι δηλώσεις σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων υποβάλλονται, με ενιαία    

σειρά προτίμησης, ύστερα από την ανάρτηση των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων. 
 
Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του υποψηφίου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή        

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον είτε αυτοπροσώπως, είτε 
μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου. 

 
Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπλη-

ρώνουν κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής έτους συνολική πραγματική συντάξιμη 
υπηρεσία καθώς και το όριο ηλικίας για υποχρεωτική αποχώρηση από την υπηρεσία. Σε κάθε 
περίπτωση ο επιλεγείς Διευθυντής πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του 
διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το εργαστηριακό κέντρο που έχει επιλέξει. 

Συνοδευτικά με την αίτηση διαβιβάζονται και τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, το      
πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο 
προκειμένου το αρμόδιο  Συμβούλιο να καταρτίσει τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα       
υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων της οικείας Διεύθυνσης       
Εκπαίδευσης. 

 
     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 

 
 
                                                                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΗΡ. ΑΝΔΡΩΝΗΣ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Αίτηση Υποβολής Συμμετοχής 
2. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. κ.κ. Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων  
       Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας  
2. Εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων 
        Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας  
        (μέσω των Διευθυντών/Διευθυντριών Δημοτικών Σχολείων) 
3. Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπ/σης όλης της χώρας 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
1. ΥΠ.Π.Ε.Θ- Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης  

ΑΔΑ: 9ΥΜ24653ΠΣ-79Υ



2. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής 
3. κ. Σχολικούς Συμβούλους Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας 
4. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Β΄ Αθήνας 
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