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                                                                                                              ΑΟΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΜΣΤΟ 

 

  

ΕΝΝΗΟΙΜΗ ΔΗΞΟΜΡΑΣΙΑ              ΠΑΣΡΑ, 02.04.2021 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΙ ΘΡΗΜΕΤΞΑΣΩΟ   

ΠΕΡΙΦ/ΜΗ Δ/ΟΗ Π/ΘΞΙΑ  & Δ/ΘΞΙΑ ΕΜΠ/Η. ΔΤΣ. ΕΝΝΑΔΑ 

Δ/ΟΗ  Δ/ΘΞΙΑ  ΕΜΠ/Η  ΑΧΑΚΑ 
     

                          
                                
Αρ.Πρ.Φ.11.1_Α 

ΣΞΗΞΑ Γ’ ΠΡΟΩΠΙΜΟΤ    
Διεφθυνςη:  Γιαννιτςϊν 5 , 262 23 Πάτρα 
Σηλζφωνο:   2610-465870 
FAX:           2610-465860                                                                    
e-mail:          mail@dide.ach.sch.gr                                               
Πληροφορ:  Βαςιλοποφλου ταυροφλα 

Α Π Ο Φ Α  Η 

ΘΕΞΑ: «Σοποιέτηςη Διευιφντριασ για την πλθρωςη κενοφμενησ  ιέςησ Διευιυντθ/τριασ 

Γυμναςίου-Ν.Σ. Φαρών» 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΟΣΗ ΣΗ Δ.Δ.Ε ΑΧΑΛΑ 

 Ζχοντασ υπόψη: 
 
1. Σισ διατάξεισ του άρθρου 12, παρ.2,4,6 του Π.Δ 1/2003 για τισ «Αρμοδιότητεσ ΠΤΔΕ»  

2. Σισ διατάξεισ του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’) «Δομή και Λειτουργία τησ 

Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και άλλεσ διατάξεισ» 

3. Σισ διατάξεισ του Ν.4692/12-06-2020 (ΦΕΚ111Α’) και ςυγκεκριμζνα το άρθρο 52 «Παράταςη 

θητείασ ςτελεχϊν εκπαίδευςησ» : «τελζχη τησ εκπαίδευςησ που υπηρετοφν κατά την ζναρξη 

ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, των οποίων ζχει λήξει ή πρόκειται να λήξει η θητεία για την οποία 

ζχουν επιλεγεί, εξακολουθοφν να αςκοφν τα καθήκοντά τουσ και μετά τη λήξη τησ, ζωσ την 

επιλογή, τοποθζτηςη και ανάληψη υπηρεςίασ νζων ςτελεχϊν» και το άρθρο 53: «Παράταςη 

ιςχφοσ πινάκων επιλογήσ διευθυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Εργαςτηριακϊν Κζντρων»:  Η ιςχφσ 

των πινάκων επιλογήσ των διευθυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Εργαςτηριακϊν Κζντρων (Ε.Κ.), η 

οποία λήγει την 31η Ιουλίου 2020, παρατείνεται ζωσ την κφρωςη των νζων πινάκων επιλογήσ 

διευθυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. 

4. Σισ διατάξεισ των άρθρων 13, 26, 27 και 29 του Κεφαλαίου Βϋ του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19-5-

2010 τ. Αϋ): «Αναβάθμιςη του ρόλου του εκπαιδευτικοφ – καθιζρωςη   κανόνων αξιολόγηςησ και 

αξιοκρατίασ ςτην εκπαίδευςη και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιήθηκε με τισ διατάξεισ του 

κεφ. Γϋ του ν.4327/2015 

mailto:mail@dide.ach.sch.gr
https://www.forin.gr/laws/law/3876/n-4692-2020#!/?article=53&bn=1
https://www.forin.gr/laws/law/3876/n-4692-2020#!/?article=53&bn=1
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5. Σισ διατάξεισ του Ν.4327/2015(Φ.Ε.Κ.50/14-5-2014,τ.Αϋ) «Επείγοντα μζτρα για την Πρωτοβάθμια, 

Δευτεροβάθμια και Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιήθηκε από το 

ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164,τ. Α’/04-12-2017) 

6. Σα άρθρα του Μζρουσ Α’ του Ν.4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/30-5-2017 τ. Αϋ) «Μζτρα για την επιτάχυνςη 

του κυβερνητικοφ ζργου ςε θζματα εκπαίδευςησ» 

7. Σην υπϋαριθμ.Φ.361.22/68/136657/Ε3/23-08-2017 Τπουργική Απόφαςη, που δημοςιεφτηκε ςτο 

ΦΕΚ 2908, τ.Βϋ/23-08-2017 «Καθοριςμόσ τησ διαδικαςίασ, υποβολήσ αιτήςεων και επιλογήσ  

Διευθυντϊν χολικϊν Μονάδων και Εργαςτηριακϊν Κζντρων, καθϊσ και των υπευθφνων τομζων 

Ε.Κ» και ςυγκεκριμζνα το άρθρο 5, «πλήρωςη κενϊν θζςεων»  

8. Σην υπ’ αριθμ.Φ.361.22/70/141867/E3/29-08-2017 εγκφκλιο του ΤΠΠΕΘ με θζμα: «Διευκρινίςεισ 

ςχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντϊν όλων των τφπων χολικϊν Μονάδων 

Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Εργαςτηριακϊν Κζντρων, καθϊσ και των 

υπευθφνων τομζων Ε.Κ». 

9. Σην υπ’ αριθμ.Φ.361.22/72/145521/E3/04-09-2017 ζγγραφο του ΤΠΠΕΘ με θζμα: «Οδηγίεσ 

ςχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντϊν όλων των τφπων χολικϊν Μονάδων 

Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ» 

10. Σισ διατάξεισ του ν.4547/2018 (ΦΕΚ,102, τ.Α’/12-06-2018) για την αναδιοργάνωςη των δομϊν 

εκπαίδευςησ 

11. Σο υπ’αρ.Φ361.22/41/159789/Ε3/05-10-2018(ΦΕΚ4424/τ.Β’) ζγγραφο ΤΠΠΕΘ με θζμα: 

«Ρφθμιςη θεμάτων ςχετικϊν με τη διαδικαςία επιλογήσ και τοποθζτηςησ Διευθυντϊν χολικϊν 

Μονάδων και Εργαςτηριακϊν Κζντρων» και ςυγκεκριμζνα το άρθρο 14 «Πλήρωςη κενϊν και 

κενοφμενων θζςεων» 

12. Σην αριθμ.Φ.32.3/7609/28-07-2017 Απόφαςη Περ/κοφ Δ/ντή Π.Ε & Δ.Ε. Δυτικήσ Ελλάδασ με 

θζμα: «Σοποθζτηςη Διευθυντϊν/τριϊν όλων των τφπων χολικϊν Μονάδων και Εργαςτηριακϊν 

Κζντρων τησ Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αχαΐασ» 

13. Σην υπ.αριθμ.πρωτ.Φ.353.1/11/14769/Ε3/29-01-2016 (ΑΔΑ:6ΨΔΜ4653Π-ΔΦ0) Απόφαςη του 

Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ & Θρηςκευμάτων «Σοποθζτηςη Διευθυντϊν Πρωτοβάθμιασ και 

Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ» 

14. Σην με αρ.πρωτ.Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 Τ.Α. με  θζμα: «Σοποθζτηςη προςωρινϊν 

Διευθυντϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ» 

15. Σισ διατάξεισ του άρθρου 17 τησ υπ’ αρ.Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφαςησ του 

Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002 τ. Βϋ): «Καθοριςμόσ των ειδικότερων καθηκόντων και 
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αρμοδιοτήτων των προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπηρεςιϊν πρωτοβάθμιασ και 

δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ, των διευθυντϊν και υποδιευθυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και 

ΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων». 

16. Σην υπ’αρ.Φ32.3/7609/28-07-2017 Απόφαςη του Περ/κοφ Δ/ντή Π.Ε & Δ.Ε Δυτικήσ Ελλάδασ με 

θζμα: «Σοποθζτηςη Διευθυντϊν/τριϊν όλων των τφπων χολικϊν Μονάδων και Εργαςτηριακϊν 

Κζντρων τησ Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αχαΐασ» 

17. Σον τελικό αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντϊν/τριϊν όλων των τφπων χολικϊν 

Μονάδων και Εργαςτηριακϊν Κζντρων τησ Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αχαΐασ, 

όπωσ αυτόσ κυρϊθηκε από τον Περ/κό Δ/ντή Π.Ε & Δ.Ε Δυτικήσ Ελλάδασ, με την 

υπ’αρ.Φ32.3/7492/24-07-2017 (ΑΔΑ:Ω0ΒΕ4653Π-ΛΡΑ) Απόφαςη και ιςχφει, ςφμφωνα με το 

άρθρο 53 του Ν.4692/12-06-2020 (ΦΕΚ111Α’) 

18. Σην με αρ.πρωτ.14047/13-07-2020 «Διαπιςτωτική Πράξη Περί Παράταςησ Θητείασ 

Διευθυντϊν/ντριϊν ςχολικϊν μονάδων αρμοδιότητασ ΔΔΕ Αχαΐασ» του Διευθυντή 

Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αχαΐασ  

19. Σο αριθμ.54/1/2021Απόςπαςμα  Ληξιαρχικήσ Πράξη θανάτου (09-01-2021) του κ. Σςιμά 

Κων/νου, εκπαιδευτικοφ κλ.ΠΕ03, Δ/ντή Γ/ςίου-Λ/Σ.Φαρϊν 

20. Σην ανάγκη πλήρωςησ τησ κενοφμενησ θζςησ Διευθυντή/τριασ Γ/ςίου-Λ.Σ. Φαρϊν 

21. Σισ δηλωθείςεσ προτιμήςεισ των υποψηφίων Διευθυντϊν ςχολικϊν μονάδων 

22. Σισ αιτήςεισ ανάκληςησ υποψηφιότητασ εκπαιδευτικϊν για την πλήρωςη θζςεων Διευθυντϊν 

χολικϊν μονάδων τησ ΔΔΕ Αχαΐασ και τη ςυνεπακόλουθη διαγραφή τουσ από τουσ κυρωμζνουσ 

αξιολογικοφσ πίνακεσ επιλογήσ  

23. Σο 1ο θζμα τησ αριθμ.5ησ/02-04-2021 Πράξησ του ΠΤΔΕ Επιλογήσ τελεχϊν Αχαΐασ με την 

οποία το Τπηρεςιακό υμβοφλιο Επιλογήσ τελεχϊν εγκρίνει και επικυρϊνει την τοποθζτηςη τησ 

κ. Αναςταςοποφλου Ελευθερίασ, εκπαιδευτικοφ κλ.ΠΕ02 του 17ου Γυμναςίου Πατρϊν ςτην 

κενοφμενη θζςη διευθυντή/ριασ Γυμναςίου Φαρϊν 

 Α π ο φ α ς ί ζ ο υ μ ε 

Σην τοποθζτηςη τησ παρακάτω εκπαιδευτικοφ ςε κενοφμενη θζςη Διευθυντή/τριασ του Γυμναςίου-

Λ.Σ. Φαρϊν, η οποία ξεκινά με την τοποθζτηςή τησ για το υπόλοιπο τησ παρατεινόμενησ θητείασ των 

ςτελεχϊν τησ εκπαίδευςησ (άρθρο 52 του Ν.4692/12-06-2020/ΦΕΚ111Α’) και ζωσ την επιλογή, 

τοποθζτηςη και ανάληψη υπηρεςίασ νζων ςτελεχϊν, ωσ εξήσ: 

     

Α/Α ΟΟΟΞΑΙΑ ΧΟΝΕΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΟΣΗ ΜΝΑΔΟ Α.Ξ. 

1 ΓΤΞΟΑΙΟ-Ν.Σ. ΦΑΡΩΟ 
ΑΟΑΣΑΟΠΟΤΝΟΤ 

ΕΝΕΤΘΕΡΙΑ 
ΠΕ02 216298 
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  Η ανωτζρω τοποθετοφμενη υποχρεοφται να αναλάβει υπηρεςία από την κοινοποίηςη τησ 

παροφςασ. 

τουσ Διευθυντζσ όλων των τφπων ςχολικϊν μονάδων κατά τη διάρκεια τησ θητείασ τουσ 

καταβάλλονται οι αποδοχζσ και τα επιδόματα που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του 

ν.4547/2018(ΦΕΚ,102, τ. Α’/12-06-2018), άρθρο 19, «Μιςθολογικζσ διατάξεισ». 

 

 

 
 
 
 

ΜΟΙΟΟΠΟΙΗΗ:  
 
1. ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ. ΦΑΡΩΝ  

2. 17
ο
 ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 

3. Ενδιαφερόμενη           

4. ΠΔΕ ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ 

Ε. ΔΙΑΟΟΞΗ: 

1. ΣΜΗΜΑ Α’ 

2. ΣΜΗΜΑ Β’  

3. ΣΜΗΜΑ Γ’ (αρμόδιοσ υπάλληλοσ)  

4. ΣΜΗΜΑ Δ’  

5. ΣΜΗΜΑ Ε ’ 

6. Π.Μ. Εκπ/κϊν 

 
 

   

Ο Δ/ΟΣΗ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΛΑ 
  
 

 
ΑΟΔΡΕΑ ΖΕΡΒΑ 

Ακριβέσ αντίγραφο 
Η Προΰςταμένη 

Τμήματοσ Γ’ Προςωπικού 
 
 
 
 

Γιαννοπούλου Ευαγγελία 
ΠΕ/Α’ – Διοικ.-Οικον 
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