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ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Διευθυντή σε κενούμενη θέση στο 2ο ΓΕΛ Σερρών». 

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 187, τΑ΄/30-09-1985) «Δομή 

και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες δι-

ατάξεις». 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, Α΄), όπως αντικατα-

στάθηκαν με τα άρθρα 26 και 27 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, Α΄) και τροποποιήθη-

καν-αντικαταστάθηκαν εκ νέου με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 1 του Ν. 

4473/2017 (ΦΕΚ 78, Α΄) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε 

θέματα εκπαίδευσης». 

3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 12/τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της Διαφάνει-

ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητι-

κών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της αριθ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υ.Α. 

(ΦΕΚ 1890, Β΄) «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και το-

ποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων». 

5. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 εγκύκλιο του Υπουργού Παι-

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή 

υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)». 

6. Το με αρ. πρωτ. Φ.11.2/2675/09-03-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σερρών με 

θέμα: «Διόρθωση κυρωμένου αξιολογικού πίνακα Διευθυντών σχολικών μονάδων 

και ΕΚ Σερρών». 

7. Το με αριθ. πρωτ. 4565/02-03-2018 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκ-

παίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα : «α) Ανάκληση απόφασης τοποθέτησης 
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Διευθυντών σχολικών μονάδων και  Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών β) Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονά-

δων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Σερρών. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ΄ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 α-

πόφασης του υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 340/16-10-2002 τ.Β΄): «Καθορισμός 

των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφε-

ρειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευ-

θυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων 

των διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Ν.4624/2019 (ΦΕΚ.137/Α/29-08-2019 με θέμα: «Αρχή Προστα-

σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (Ε-

Ε) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απρι-

λίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.». 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ. Α’/12-06-2018) «Αναδι-

οργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης και άλλες διατάξεις».  

11. Το υπ΄ αριθ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: 

«Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4547/2018 (Α΄102) σχετικά με θέματα Διευθυντών 

και υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης και Ε.Κ.». 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 52 και 53 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α’/12-06-2020) 

περί παράτασης θητείας στελεχών εκπαίδευσης και παράτασης ισχύος των πινά-

κων επιλογής των Διευθυντών σχολικών μονάδων και ΕΚ. 

13. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1 / 24 / 105877 / Ε3 / 13-08-2020 Απόφαση του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Α/θμιας & Β/θμιας Εκ-

παίδευσης». 

14. Τις δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που υπέβαλαν οι υποψήφι-

οι  Διευθυντές εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας (25-07-

2017). 

15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 17195/08-10-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκ-

παίδευσης Κ. Μακεδονίας με θέμα «Διαβίβαση γνωμοδότησης για απαλλαγή εκ-

παιδευτικών από καθήκοντα στελεχών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. 

Σερρών» με το οποίο διαβιβάστηκε το υπ’ αρ. 14/08-10-2020 απόσπασμα πράξης 

του ΑΠΥΣΔΕ Κ. Μακεδονίας.  

16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ11.2/9595/09-10-2020 Απόφαση της Δ.Δ.Ε. Σερρών με θέμα 

«Απαλλαγή εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα Διευθύντριας του 2ου ΓΕΛ Σερ-

ρών». 

17. Την ανάγκη κάλυψης της κενούμενης θέσης Διευθυντή στο 2ο ΓΕΛ Σερρών. 

18. Την 8η/12-10-2020 Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Συμβουλίου Επιλογής Σερρών. 

 

Αποφασίζουμε 
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Την τοποθέτηση του παρακάτω εκπαιδευτικού σύμφωνα με την σειρά εγγραφής 

του στον κυρωμένο ενιαίο αξιολογικό πίνακα και τις δηλωθείσες προτιμήσεις του, στην 

κενούμενη θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Δ.Ε. Σερρών με θητεία που λήγει 

μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών εκπαίδευ-

σης (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 4692/2020), ως εξής:  

 

ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗ-

ΣΗΣ 

189970 ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 2
ο
 ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ 

 

  Στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας καταβάλλεται το προβλεπόμενο από τις 

κείμενες διατάξεις επίδομα θέσης ευθύνης. 

  Ο τοποθετημένος  Διευθυντής διαγράφεται, μετά την έκδοση της παρούσης α-

πόφασης τοποθέτησης, από τον οικείο πίνακα επιλογής και καλείται να αναλάβει υπη-

ρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησης από Δευτέρα 12-10-2020 και ώρα 12.00  και 

να αποστείλει την πράξη ανάληψης στην  υπηρεσία μας. 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2. 2ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ 

3. ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

4. Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

1. Π.Μ.Υ. 

2. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ  

3. ΑΡΧΕΙΟ 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΡΙΖΟΣ 
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