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Προς:  
Όλες τις Σχολικές Μονάδες της ∆/νσης 
∆.Ε. ∆υτ. Θεσ/νίκης 
 
Κοινοποίηση:  
1. Περιφερειακή ∆/νση Π.Ε και ∆.Ε. 
Κεντρικής Μακεδονίας 
2. ∆/νσεις Π.Ε & ∆.Ε. όλης της Χώρας 
 

 
 

Θέµα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων ∆ιευθυντών 

όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της 

∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσσαλονίκης» 

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3848/2010(ΦΕΚ 71/τ.Α’/19-5-2010) όπως 

τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν.4473/2017(ΦΕΚ 78/τ.Α’/30-5-2017) «Μέτρα για την επιτάχυνση του 

κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης». 

2. Τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 7 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/02-10-

2008) όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 28 του 

ν.4186/2013(ΦΕΚ193/τ.Α’/17-09-2013). 

3. Την υπ.Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υπουργική Απόφαση µε θέµα 

«Καθορισµός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης 

διευθυντών σχολικών µονάδων και εργαστηριακών κέντρων». 

4. Την αριθµ.Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. µε θέµα 

«∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων 

Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και 

Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)». 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 



την πλήρωση θέσεων ∆ιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και 

Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) 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) και του άρθρου 1 

του ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Α’/30-05-2017) να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόµενη 

από φάκελο υποψηφιότητας µε δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται οµαδοποιηµένα 

σε υποενότητες, όπως αυτές θα αναλύονται στο βιογραφικό σηµείωµα και θα 

περιλαµβάνουν όσα ορίζονται στο άρθρο 1 της αριθµ.Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 

Υ.Α. καθώς και στην αριθµ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο 

επιλογής υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας 

και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) , από την Πέµπτη 

1η Ιουνίου 2017 έως και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00. 

 Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά 

συµπληρωµατικά δικαιολογητικά. 

 Οι ενδιαφερόµενοι έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου 

των σχολικών µονάδων ή εργαστηριακών κέντρων της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου 

ανήκουν οργανικά, ή όπου ανήκει η σχολική µονάδα ή εργαστηριακό κέντρο ή το 

ΚΕ.∆..∆.Υ. όπου υπηρετούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 

 Η αίτηση υποβάλλεται µε ευθύνη του υποψηφίου στο Πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης 

∆.Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω εξουσιοδοτηµένου 

προσώπου.  

 

Συνηµµένα :  

1. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 

«∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την επιλογή 

υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων των 

τύπων Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών 

Κέντρων(Ε.Κ.)» 

2. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υ.Α 

καθορισµού της διαδικασίας υποβολής 

αιτήσεων,επιλογής και τοποθέτησης 

διευθυντών σχολικών µονάδων και 

εργαστηριακών κέντρων» 

3. Πρότυπο αίτησης ∆ιευθυντών  

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 

 

Ο ∆ιευθυντής ∆.Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης 

 

Παύλος Α. Ματζιάρης 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ12.01  

 

 


