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Προς:  

1. Όλες τις Σχολικές Μονάδες της 
∆/νσης ∆.Ε. ∆υτ. Θεσ/νίκης 

2. ∆/νσεις ∆.Ε. όλης της Χώρας 
Κοινοποίηση:  
Περιφερειακή ∆/νση Π.Ε και ∆.Ε. 
Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 

 

 

Θέµα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης ∆ιευθυντή 

Σχολικής Μονάδας της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής 

Θεσσαλονίκης» 

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν.1566/85 (ΦΕΚ167/τ.Α’/30-09-1985) «∆οµή και λειτουργία της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης 

και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ71/τ.Α’/19-05-2010) «Αναβάθµιση του ρόλου του 

εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» όπως 

αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ50/τ.Α΄/14-05-2015) . 

3. Τις διατάξεις του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ50/τ.Α΄/14-05-2015) Κεφάλαιο Γ΄ «ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ». 

4. Την αριθµ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 (Α∆Α: 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2) εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ µε θέµα 

«∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης». 

5. Την αριθµ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 (ΦΕΚ 915/τ.Β΄/20-05-2015) Απόφαση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 

«Καθορισµός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών µονάδων και 

εργαστηριακών κέντρων». 

6. Την αριθµ. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-05-2015 (Α∆Α: 60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21) εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. µε θέµα: 

«∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης». 

7. Την αριθµ. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-05-2015 (Α∆Α: 610Ι465ΦΘ3-8ΧΧ) εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. µε θέµα 

«∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραµµα διαδικασίας επιλογής ∆ιευθυντών – 

Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης». 

8. Την αριθµ.Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-05-2015 (Α∆Α: ΒΝΣΣ465ΦΘ3-ΙΡΨ) εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. µε θέµα 

«∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραµµα διαδικασίας επιλογής ∆ιευθυντών – 

Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης». 
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9. Την αριθµ. Φ.361.22/39/87835/Ε3/03-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. µε θέµα «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την 

επιλογή υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης». 

10. Την αριθµ.Φ.361.22/42/90656/Ε3/09-06-2015 (Α∆Α: 7ΡΩΗ465ΦΘ3-Ι4Ω) «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή 

υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης». 

11. Την αρθµ.Φ.361.22/43/93214/Ε3/12-06-2015 (Α∆Α: Ω6ΟΩ465ΦΘ3-ΟΩΖ) εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 

«∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης». 

12. Την αριθµ.Φ.361.22/46/96167/Ε3/17-06-2015 (Α∆Α:ΩΝΦΡ465ΦΘ3-ΨΙΤ) εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 

«∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης».  

13. Την αριθµ.Φ.361.22/49/97296/18-06-2015 (Α∆Α:7ΨΘ0465ΦΘ3-4ΝΦ) εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «∆ιευκρινίσεις 

σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης».  

14. Το αριθµ.Φ.361.22/50/97520/Ε3/19-06-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. µε θέµα «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τη 

µοριοδότηση ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων». 

15. Την υπ’ αριθµ. Φ.361.22/51/99563/Ε3/23-06-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1251/τ.Β΄/24-06-2015) µε θέµα: 

«Συµπλήρωση της αριθµ.Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 (Β΄915) υπουργικής απόφασης «Καθορισµός της 

διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών µονάδων και εργαστηριακών κέντρων». 

16. Την υπ’ αριθµ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-9-2015 (Α∆Α:74ΗΤ465ΦΘ3-3ΘΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευµάτων µε θέµα: « Οδηγίες σχετικά µε την κάλυψη κενών θέσεων διευθυντών- 

υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας – ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 

εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τοµέων Ε.Κ.» 

17. Την υπ’ αριθµ. Φ.361/22/166/170634/Ε3/26-10-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων µε θέµα: «Οδηγίες σχετικά µε την κάλυψη κενών θέσεων ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθµιας – ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες ή οι 

υποψηφιότητες δεν πληρούσαν τα απαιτούµενα κριτήρια». 

18. Την υπ’ αριθµ. Φ.361.22/34/95803/Ε3/10-6-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων µε θέµα: « ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την κάλυψη κενών και κενούµενων θέσεων διευθυντών 

σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας – δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και Ε.Κ.» 

19. Το γεγονός ότι ξεκίνησε να λειτουργεί η νεοϊδρυθείσα σχολική µονάδα του 4
ου

 Γυµνασίου Εχεδώρου. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

 

την πλήρωση της κενής θέσης ∆ιευθυντή του 4
ου

 Γυµνασίου Εχεδώρου της ∆ιεύθυνσης 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσσαλονίκης και καλούµε τους ενδιαφερόµενους 

εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του αρ.17 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ50/τ.Α΄/14-05-

2015) να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόµενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά. 

 

Χρόνος υποβολής των αιτήσεων 

 Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την έκδοση της παρούσας προκήρυξης 

και λήγει την Τετάρτη 22-02-2017. 

Επισηµαίνουµε την ανάγκη προσεκτικής µελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθµίσεων 

του ν. 4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήµατα στη διαδικασία επιλογής. 
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Υποβλητέα δικαιολογητικά 

1. Βιογραφικό σηµείωµα 

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και µετεκπαίδευσης 

3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών 

4. Πιστοποιητικό επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 

5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος 

6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην 

καθοδηγητική και διοικητική εµπειρία καθώς και τη συµµετοχή σε υπηρεσιακά συµβούλια 

τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 µε την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός 

δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωµα µε την ποινή της 

προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 109 του 

Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύµατα 

διορισµού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 

6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015. 

 

Οι υποψήφιοι αποστέλλουν στο 4ο Γυµνάσιο Εχεδώρου όλα εκείνα τα στοιχεία που 

προβλέπονται στην παρ.4 του άρθρου 19 του ν. 4327/2015, τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη ο 

Σύλλογος ∆ιδασκόντων κατά τη διαδικασία της µυστικής ψηφοφορίας. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν ανήκουν οργανικά στη ∆ιεύθυνση ∆.Ε 

∆υτικής Θεσσαλονίκης θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους τόσο στη ∆ιεύθυνση 

Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης όσο και στη ∆ιεύθυνση ∆.Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης. Ο 

φάκελος όµως της υποψηφιότητας µε τα συνοδευτικά στην αίτηση δικαιολογητικά υποβάλλεται 

µόνο στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής θέσης η οποία είναι αρµόδια για τη 

µοριοδότηση του υποψηφίου. 

 

Τελικός πίνακας µοριοδότησης 

 

Με ευθύνη της οικείας ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης καταρτίζεται ο τελικός πίνακας υποψηφίων 

που περιλαµβάνει το άθροισµα της µοριοδότησης της επιστηµονικής – παιδαγωγικής 

συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής 

εµπειρίας καθώς και της µοριοδότησης από την µυστική ψηφοφορία του συλλόγου 

διδασκόντων. 

 Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης. Κατά των πινάκων 

αυτών δύναται να υποβληθούν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) ηµερών.  

Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από το διευρυµένο ΠΥΣ∆Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης ο 

αναµορφωµένος πίνακας υποβάλλεται προς κύρωση στον οικείο Περιφερειακό ∆ιευθυντή 

Εκπαίδευσης και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης. 
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Τοποθέτηση 

 

Οι ∆ιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ τοποθετούνται σε κενές και κενούµενες θέσεις µε 

απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του αρµόδιου 

Περιφερειακού Συµβουλίου Επιλογής. 

 

Πλήρωση κενών και κενούµενων θέσεων 

 

 Σε περίπτωση µη υποβολής υποψηφιοτήτων ή µη ικανοποίησης των απαιτούµενων 

κριτηρίων υποψηφιότητας σε κάποια σχολική µονάδα, η επιλογή ∆ιευθυντή πραγµατοποιείται 

µε απόφαση του οικείου ΠΥΣ∆Ε. 

 Η τοποθέτηση στις θέσεις αυτές γίνεται µε θητεία έως το τέλος του σχολικού έτους όσον 

αφορά στους οργανικά ανήκοντες στη σχολική µονάδα και έως τη λήξη του διδακτικού έτους 

όσον αφορά στους υπηρετούντες µε απόσπαση. 

 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΕΧΕ∆ΩΡΟΥ ΤΗΣ ∆.∆.Ε ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Από 17/02/2017 έως 22/02/2017  ∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας 

 

Από 17/02/2017 έως 24/02/2017 ∆ιαδικασία µοριοδότησης των υποψηφίων – Εκλογή 

εφορευτικών επιτροπών στο σύλλογο διδασκόντων -  Προετοιµασία εκλογικής διαδικασίας 

 

28/02/2017 Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα 

συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής – Ανακοίνωση πινάκων των αντικειµενικών µορίων κατά 

φθίνουσα σειρά και ανά σχολική µονάδα. Επισηµαίνεται ότι στους πίνακες των αντικειµενικών 

µορίων θα συµπεριλαµβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα 

συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής. ∆ίπλα από το όνοµα κάθε υποψηφίου θα αναγράφονται 

τα σχολεία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση. 

 

Από 28/02/2017 έως 02/03/2017 Κατάθεση ενστάσεων στην οικεία διεύθυνση τόσο για τους 

πίνακες υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συµµετοχής στη διαδικασία 

επιλογής όσο  και για τους πίνακες των αντικειµενικών µορίων – Προαιρετική κατάθεση του 

βιογραφικού και αυτοπαρουσίαση των υποψηφίων στους συλλόγους διδασκόντων που θα 

αποτιµήσουν την υποψηφιότητάς τους – κοινοποίηση στις οικείες σχολικές µονάδες των 

πινάκων εκλογέων. 

 

03/03/2017 Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση τελικών αναµορφωµένων τόσο των πινάκων 

υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο 

και των πινάκων των αντικειµενικών µορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική µονάδα. 
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∆ίπλα από το όνοµα κάθε υποψηφίου θα αναγράφονται τα σχολεία που έχει εκδηλώσει 

ενδιαφέρον για τοποθέτηση. 

 

06/03/2017 Συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της µυστικής 

ψηφοφορίας – Σύνταξη πρακτικού εφορευτικής επιτροπής – Αποστολή των αποτελεσµάτων της 

µυστικής ψηφοφορίας στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών µε ηλεκτρονικό τρόπο.  

 

07/03/2017 Αποστολή πρακτικού εφορευτικής επιτροπής στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών – 

Σύνταξη πρακτικού Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών που θα περιλαµβάνει την πρόταση για 

αποκλεισµό των υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούµενο ποσοστό του 20%, καθώς και τον 

υπολογισµό των µορίων που λαµβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία µε βάση 

τον αριθµό ψήφων που έλαβαν – ∆ιαβίβαση του εν λόγω πρακτικού στην οικεία ∆ιεύθυνση   

 

07/03/2017 Καταχώρηση βαθµολογίας - Ολοκλήρωση και ανάρτηση πινάκων της τελικής 

βαθµολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης. 

 

Από 07/03/2017 έως 09/03/2017 Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα 

 

Από 10/03/2017 Εκδίκαση ενστάσεων - Πρόταση τοποθέτησης ∆ιευθυντή από το διευρυµένο 

ΠΥΣ∆Ε – Απόφαση τοποθέτησης ∆ιευθυντή από τον οικείο Περιφερειακό ∆ιευθυντή 

Εκπαίδευσης. 

 

 

Συνηµµένα :  

1. Πρότυπο αίτησης ∆ιευθυντών  

2. Πρότυπο Υ.∆. Ν.1599/86 

 

 
 

Ο ∆ιευθυντής ∆.Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης 

 

 

Παύλος Α. Ματζιάρης 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ12.01  
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