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Τις Σχολικές Μονάδες της  
Περιφερείας μας 

 
1. Υ.ΠΑΙ.Θ. – Τμήμα Δ Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε.  

2. Περ. Δ/νση Α΄/θμιας & Β΄/θμιας  
Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας 

3.  Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε 
4. Ανώτερο Συμβούλιο Επιλογής 

Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 
 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την πλήρωση των θέσεων 

Διευθυντών/Διευθυντριών του ΓΕ.Λ. Άργους Ορεστικού, του Γυμνασίου Κορησού και του 
1ου Γυμνασίου Καστοριάς»  

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Ά/02-10-2008), όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/30-
05-2017) και τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4452/2017 (ΦΕΚ17/τ.Α΄/15-02-
2017) καθώς και το Π.Δ. 323/19. 

3. Τις διατάξεις του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-5-2010), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις των νόμων ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-5-2015) και το 
ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/30-5-2017), «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευση». 

4. Τις διατάξεις του ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/30-5-2017) «Μέτρα για την επιτάχυνση 
του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης.». 

5. Τις διατάξεις του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των 
δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του ν.4692 (ΦΕΚ 111/τ. Α΄/12-06-2020)  
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.». 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ. Α΄/03-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και 
λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και 
διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των 
συμβουλίων αυτών». 

8. Την Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (ΦΕΚ 1340/ 
τ.Β΄/16.10.2002) με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων … των συλλόγων των διδασκόντων», όπως 
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τροποποιήθηκε με την παρ. ιε του άρθρο 28 της Υπουργικής Απόφασης 
Φ.353.1/26/153324/Δ1/25.9.2014 (ΦΕΚ 2648/τ.Β΄/7.10.2014) και το άρθρο 6 της 
Υπουργικής Απόφασης 40023/Υ1/12.3.2018 (ΦΕΚ 867/τ.Β΄/12.3.2018) με θέμα: 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»,… καθώς και 
ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».  

9. Την Υπουργική Απόφαση Φ361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 (ΦΕΚ1890/τ.Β΄/31-5-
2017) με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και 
τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.». 

10. Tην Υπουργική Απόφαση Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4424/τ. Β΄/05-
10-2018) με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και 
τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.». 

11. Την Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-8-2020 με θέμα «Τοποθέτηση 
προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

12. Την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-5-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων 
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.». 

13. Την αριθμ. Φ361.22/24/92046/Ε3/1-6-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Υποβολή 
Ερωτημάτων».  

14. Την αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/8-6-2017 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων 
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.».  

15. Την αριθμ. πρωτ. Φ361.22/28/96968/Ε3/9-6-2017 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων 
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.».  

16. Την αριθμ. πρωτ. Φ361.22/29/99136/Ε3/13-6-2017 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων 
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.».  

17. Την αριθμ. πρωτ. Φ361.22/45/123511/Ε3/19-7-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών 
Μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.».  

18. Την αριθμ. πρωτ. Φ361.22/63/132702/Ε3/3-8-2017 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Οδηγίες 
σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ., για τις οποίες δεν 
υποβλήθηκαν υποψηφιότητες».  

19. Την αριθμ. πρωτ. 361.22/67/136658/Ε3/14-8-2017 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «οδηγίες 
σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.».  

20. Την αριθμ. πρωτ. 361.22/36/140338/Ε3/29-8-2018 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Εφαρμογή 
διατάξεων του ν.4547/2018(Α’ 102) σχετικά με θέματα Διευθυντών και 
Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ε.Κ.».  

21. Την 4412/24-07-2017 Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Κύρωση τελικών 
πινάκων υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς». 

22. Την 4496/28-07-2017 Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Τοποθέτηση 
Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Καστοριάς». 

23. Την αρίθ. 3η/19-05-2021 πράξη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, ως Συμβουλίου Επιλογής. 
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24. Την εύρυθμη λειτουργία και την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων 

Διευθυντών/Διευθυντριών του ΓΕ.Λ. Άργους Ορεστικού, του Γυμνασίου 
Κορησού και του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς. 
 

Επαναπροκηρύσσει  
 

την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών/Διευθυντριών του ΓΕ.Λ. Άργους Ορεστικού, του 
Γυμνασίου Κορησού και του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς, και καλεί τους εκπαιδευτικούς των 
κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91 που έχουν τα 
νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν 
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 
19-05-2021 μέχρι και 01-06-2021. 
  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ 
 

 Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης είναι η κατοχή του 
βαθμού Α΄ καθώς και η πιστοποιημένη γνώση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών 
(Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. 
 Ως διευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται 
εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 και της παρ. 5 του 
άρθρου 29 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018), με τους περιορισμούς των παρ. 9 
και 10 του άρθρου 22. 
 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 της υπ. αριθμ. Υ.Α. 
Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4424/τ. Β΄/05-10-2018), στην εν λόγω 
διαδικασία, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο 
υπηρεσίας και άσκησης διδακτικών καθηκόντων από τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 6 
του άρθρου 22 του ν. 4547/2018, ενώ δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του δευτέρου 
εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 της Υ.Α. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 
4424/τ. Β΄/05-10-2018). 
 Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 9 
του άρθρου 22 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-18) δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο 
κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά 
το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής κατατίθενται 
από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς ηλεκτρονικά στο mail@dide.kas.sch.gr. 
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος 
περιλαμβάνει: 
1) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. 
2) Βιογραφικό σημείωμα. 
3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 
4) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. 
5) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή 
αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). 
6) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου. 
7) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό - επιμορφωτικό έργο 
καθώς και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο 
έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 
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8) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη 
διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής 
συγκρότησής του. 
9) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία βεβαιώνεται: 

α) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα 
με την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26), 
β) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών, 
γ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της 
εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών 
του καθηκόντων. 

 Οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης του 
εξωτερικού πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διαεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/ Διαπανεπιστημιακό 
Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε) 
 Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα 
μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά 
νόμο όργανο. 
 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά 
συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 
 Σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102/τ. Α΄/12-06-2018): «Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής 
μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη 
σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. όπου έχει επιλεγεί.». 
 Η θητεία θα είναι από την 01-09-2021 έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη 
υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν.4692 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Α΄/12-
06-2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.», εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά 
ή καταργηθούν οι ανωτέρω διατάξεις. 

 
Συνημμένα: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 
3. ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-18) 
4. Φ.Ε.Κ. 4424/τ.Β΄/05-10-18 

Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς  
 
 
 

Όλγα Βασιλειάδου 
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