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Θζμα: «Παράταςθ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία πλιρωςθσ των κζςεων 
Διευκυντών ςχολικών μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πειραιά» 

 

 

Ο αναπλθρωτισ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πειραιά 

Ζχοντασ υπόψθ:    

1.Σισ διατάξεισ: 

α) του ν. 4823/2021 «Αναβάκμιςθ του ςχολείου, ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Α' 136) 
και ιδίωσ των άρκρων 30 ζωσ και 33, 35 ζωσ και 37, 39 ζωσ και 43, 49 και 232 αυτοφ,  

β) του άρκρου 374 του ν. 4957/2022 «Νζοι Ορίηοντεσ ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα: Ενίςχυςθ τθσ 
ποιότθτασ, τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ ςφνδεςθσ των Α.Ε.Ι. με τθν κοινωνία και λοιπζσ διατάξεισ» (Α' 141),  

γ) του άρκρου 190 του ν. 4964/2022 «Διατάξεισ για τθν απλοποίθςθ τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, 
κζςπιςθ πλαιςίου για τθν ανάπτυξθ των Τπεράκτιων Αιολικϊν Πάρκων, τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ενεργειακισ 
κρίςθσ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Α' 150), 

δ) του άρκρου 78 του ν. 4997/2022 «Εξορκολογιςμόσ αςφαλιςτικισ και ςυνταξιοδοτικισ νομοκεςίασ, ενίςχυςθ 
ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων και άλλεσ διατάξεισ» (Α' 219), 

ε) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν 
οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Α' 133), 

ςτ) του ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ» (Α' 184),  

η) του ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ 
διατάξεισ (ΦΕΚ 112 τ. Α’/2010), όπωσ ιςχφει ςιμερα, 
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θ) του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν. 2690/1999, Α' 45), 

2. Σον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για 
τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για 
τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ 
για τθν Προςταςία Δεδομζνων) (ΕΕ L 119/1 τθσ 4.5.2016). 

3.Σον ν. 4624/2019 «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία 
των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν 
εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ 
Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ» (Α' 137). 

4. Σθν αρ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Τπ. Απόφαςθ (ΦΕΚ 6141/τ.Β’/03-12-2022) με κζμα 
«Ρφκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Διευκυντϊν χολικϊν Μονάδων 
και Εργαςτθριακϊν Κζντρων» 
 
6. Σθν αρ. πρωτ. Φ. 361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 Τπ. Απόφαςθ (ΦΕΚ 6711/τ.Β’/23-12-2022) με κζμα τθν 
τροποποίθςθ τθσ υπό ςτοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 απόφαςθσ τθσ Τπουργοφ Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων «Ρφκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Διευκυντϊν 
χολικϊν Μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων» (Βϋ 6141)». 
 
7. Σθν αρ. πρωτ. 26411/8-12-2022 Προκιρυξθ για τθν πλιρωςθ των κζςεων Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων τθσ 
Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πειραιά. 
 

 

Αποφαςίηουμε  

 

τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία πλιρωςθσ των 

προκθρυςςομζνων κζςεων Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων τθσ Π/κμιασ Εκπ/ςθσ Πειραιά (ςχετικι θ αρ. πρωτ. 

26411/8-12-2022 Προκιρυξθ τθσ Διευκφντριασ Π/κμιασ Εκπ/ςθσ Πειραιά) μζχρι τθ Δευτζρα 9 Ιανουαρίου 2023 

και ώρα 16.00. 
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