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ΠΡΟΣ:
Τους εκπ/κούς του συνημμένου
πίνακα (Δια των Δ/ντών των
αντίστοιχων σχολικών
μονάδων)
ΚΟΙΝ.:
1. Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης
Αττικής
2. Δ/νσεις Π.Ε. όλης της χώρας

ΘΕΜΑ: « Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών
σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, κατά φθίνουσα μοριακή σειρά»
ΣΧΕΤ.: 1) Ν. 4473/2017 (Α΄ 78)
2)Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (Β΄1890) Υπουργική Απόφαση
3) Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 διευκρινιστική εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.
4) Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 διευκρινιστική εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.
5) Φ.361.22/28/96968/Ε3/09-06-2017 διευκρινιστική εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών, καταρτίζουμε και αναρτούμε προσωρινό ενιαίο
αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, με
βάση το άθροισμα των μορίων που προκύπτουν από την αποτίμηση των κριτηρίων (1)
Επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης και (2) Υπηρεσιακής κατάστασης,
καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας, κατά φθίνουσα μοριακή σειρά, με την παρατήρηση ότι
όλοι οι υποψήφιοι του πίνακα πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής και γίνονται δεκτοί στη
διαδικασία επιλογής.
Οι αναφερόμενοι στον ως άνω πίνακα μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στο
ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, για θέματα που αφορούν τόσο στην ένταξη όσο και στην μοριοδότηση,
αποκλειστικά έως και τις 15-06-2017 και ώρα 16.00, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Α) Αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Α΄
Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια (8ος όροφος).
Β) Με αποστολή τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό: 210-5248449 σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου (με
τηλεφωνική επιβεβαίωση παραλαβής της ένστασης στο τηλ. 210-5248445).
Για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του
ΠΥΣΠΕ.
Παρακαλούμε με ευθύνη των Δ/ντών σχολικών μονάδων να λάβουν γνώση -αυστηρά
ενυπόγραφα- τόσο του ως άνω πίνακα όσο και της προθεσμίας των ενστάσεων, όλοι οι
εκπαιδευτικοί που αναφέρονται σ’ αυτόν.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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