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               ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 
ΘΕΜΑ: «Σοποκζτθςθ Προϊςταμζνων ςε δικζςια Νθπιαγωγεία τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Γ’ Ακινασ. 
 

Ο Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Γϋ Ακινασ, ζχοντασ υπόψθ: 
1.- Σισ διατάξεισ: 

α) του άρκρου 11 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α’/30-9-1985) «Δομι και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει . 
β) του αρ. 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευςθ των ατόμων με ειδικζσ εκπ/κεσ ανάγκεσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ 78/τ. Α’/14-3-2000), όπωσ τροποποιικθκε με 
το άρκρο 16 παρ.13 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ128/τ.Αϋ/21-06-2006) με κζμα: «Επιλογι ςτελεχϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ρφκμιςθ κεμάτων 
διοίκθςθσ και εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», 
γ) του Ν. 2986/2002 «Οργάνωςθ των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ κ.λ.π.» (ΦΕΚ 24/τ.Α’/13-2-2002) 
δ)Σθν αρικ.Φ.353.1/324/105657/Δ1 «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων» Τ.Α., όπωσ τροποποιικθκε, 
ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει. 
ε) του Ν.4354/2015 «Διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και  άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ 
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων» (ΦΕΚ 176/τ.Αϋ/16-12-2015)   
ςτ) του Ν. 3699/2008 «Ειδικι αγωγι και εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει                                            
(ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008)  
η) του Ν. 3848/2010 «Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ – κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) 
θ) του Ν. 4327/2015 «Επείγοντα μζτρα για τθν Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια και Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (ΦΕΚ 
50/Α/14-05-2015)  
κ) του Ν. 4473/2017 «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου  ςε κζματα εκπαίδευςθσ» (ΦΕΚ 78/Α/30-05-2017) 
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ι) τθσ υπ’ αρ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Τ.Α με κζμα: «Κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων, επιλογισ και τοποκζτθςθσ διευκυντϊν ςχολικϊν 
μονάδων και εργαςτθριακϊν κζντρων» (ΦΕΚ 1890/Β/31-05-2017) 
κ) του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-06-2018) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ» 
     2.- Σθν υπ’ αρ. Φ.361.22/40/159791/Ε3/26-09-2018 Τ.Α με κζμα: «Κακοριςμόσ των προκεςμιϊν και τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων κακϊσ και κάκε άλλου 
κζματοσ ςχετικοφ με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των προϊςταμζνων νθπιαγωγείων και των προϊςταμζνων δθμοτικϊν ςχολείων» (ΦΕΚ 4412/τ.Βϋ/03-10-
2018), 
     3.- Σθν υπ’ αρ. 10252/12-10-2018 Προκιρυξθ τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Γϋ Ακινασ.  
     4.- Σθν υπ’ αρ. 06/06-11-2018 Πράξθ του Διευρυμζνου ΠΤΠΕ Γ’ Ακινασ, με τθν οποία προτείνεται θ τοποκζτθςθ προϊςταμζνων ςε δικζςια νθπιαγωγεία τθσ 
Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Γ’ Ακινασ, 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

Σοποκετοφμε, για το ςυμφζρον τθσ Τπθρεςίασ, τουσ παρακάτω εκπαιδευτικοφσ  ςε κζςεισ  Προϊςταμζνων Νθπιαγωγείων τθσ  Διεφκυνςθσ ΠΕ Γϋ Ακινασ  για το 
υπόλοιπο τθσ τριετοφσ κθτείασ, θ οποία λιγει ςτισ 31-07-2020 ωσ ακολοφκωσ: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ Α.Μ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

1 ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ  ΘΕΩΝΗ ΠΕ60 622637 10ο Νθπιαγωγείο Περιςτερίου 

2 ΓΕΝΟΒΕΖΟΤ  ΑΘΗΝΑ ΠΕ60 579981 14ο Νθπιαγωγείο Περιςτερίου 

3 ΠΑΧΩΠΟΤ  ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ60 603194 19ο Νθπιαγωγείο Περιςτερίου 

4 ΔΑΓΛΑ  ΣΑΜΑΣΙΑ ΠΕ60 603179 21ο Νθπιαγωγείο Ιλίου 

5 ΑΦΕΝΣΟΤΛΙΔΟΤ  ΦΩΣΕΙΝΗ ΠΕ60 615109 2ο Νθπιαγωγείο Χαϊδαρίου 

6 ΣΑΠΑΡΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ60 590686 6ο Νθπιαγωγείο Πετροφπολθσ 

7 ΜΑΝΩΛΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 616579 4ο Νθπιαγωγείο Αγίασ Βαρβάρασ 

 
τισ ανωτζρω Προϊςτάμενεσ Νθπιαγωγείων κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ καταβάλλονται οι αποδοχζσ και τα επιδόματα που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του 

Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-06-2018). 
                                            Ο Διευκυντισ 

 
 
 

                                            Αδάμ τάμοσ 
 
ΚΟΙΝ.:  1. Ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί 
             2.Π.Μ        
             3.Αρχείο 
             4. Περιφερειακι Δ/νςθ Αττικισ 
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