
                                                                                           Πειραιάς,   30-9-2015 
        EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Αριθμός Πρωτ.: 24305 
          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
    ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

        _________________                                           Προς:  
            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
              ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης                                             
                                                                                                                              μας (Δια των Διευθυντών των σχολείων)  
        _________________________                

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ                                                               Κοιν.: 1. Περιφερειακή Διεύθυνση  
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                           Εκπαίδευσης Αττικής 

                                                                                                                      2. Διευθύνσεις Δ.Ε. όλης της   χώρας 
Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 35 
Ταχ. Κώδικας-Πόλη: 185 32 Πειραιάς 
Τηλέφωνο:2104171179,2104126108 
Φαξ: 2104179780 
Ε-mail:mail@dide-peiraia.att.sch.gr 

 
 

ΘΕΜΑ:    «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων 
Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Πειραιά » 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4327/2015(ΦΕΚ 50/Α/14-05-2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, 
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», 

2. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 915/τ.Β΄/20-05-
2015) με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής  διευθυντών  
σχολικών Μονάδων και εργαστηριακών κέντρων», 

3. Την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/27/80025/E3/19 - 5 - 2015 (ΑΔΑ: 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2) εγκύκλιο του 

Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: "Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των 

τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης", 

4. Την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/31/81732/E3/21 - 5 - 2015 (ΑΔΑ: 60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21) εγκύκλιο του 

Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: " Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των 

τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης", 

5. Την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/32/82432/Ε3/22 - 5 - 2015 (ΑΔΑ: Ω8ΥΝ465ΦΘ3-803) εγκύκλιο του 

Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: " Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των 

τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης", 

6. Την υπ΄  αριθμ. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26 - 5 - 2015 (ΑΔΑ: 610I465ΦΘ3-8ΧΧ) εγκύκλιο του 

Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: " Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των 

τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης –Χρονοδιάγραμμα 

διαδικασίας επιλογής Διευθυντών – Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης" 

7. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής 
Διευθυντών-Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», 

8. Την υπ’ αρίθμ. Φ.361.22/39/87835/E3/03 - 06 - 2015 (ΑΔΑ: 70ΟΔ465ΦΘ3-0ΓΚ) εγκύκλιο του 

Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: " Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των 

τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης", 

 

9. Την υπ’ αρίθμ. Φ.361.22/40/87831/E3/03 - 06 - 2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: 

"Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών 

Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης",  
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10. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/41/88606/Ε3/04-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής 
Διευθυντών-Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», 

11. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/42/90656/E3/09 - 06 - 2015 (ΑΔΑ: 7ΡΩΗ465ΦΘ3-Ι4Ω) εγκύκλιο του 

Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: " Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των 

τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης", 

12. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/43/93214/E3/12 - 06 - 2015 (ΑΔΑ: Ω6ΟΩ465ΦΘ3-ΟΩΖ) εγκύκλιο του 

Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: " Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των 

τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης", 

13. Την υπ’  αριθμ. Φ.361.22/46/96167/Ε3/17 – 06 – 2015 (ΑΔΑ: ΩΝΦΡ465ΦΘ3-ΨΙΤ) εγκύκλιο του 

Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: " Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των 

τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης", 

14. 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», 

15. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4327/2015 

16. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-9-2015 (ΑΔΑ: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 – 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ.» 

                                                 Προκηρύσσει  

Την πλήρωση θέσεων Διευθυντών των παρακάτω σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  Πειραιά: 

1. 2ο ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ( ΑΝΟΙΞΗ) 

2. 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ 

3. ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 

4. ΓΕΛ ΠΟΡΟΥ 

5. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 

6. ΕΕΕΕΚ ΓΑΛΑΤΑ 

 Με την παρούσα προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και 

επιθυμούν  να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη 

από τα αναγκαία δικαιολογητικά από 30 Σεπτεμβρίου 2015  έως και  5 Οκτωβρίου 2015. 

                                         Υποβλητέα δικαιολογητικά 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που 

ανήκει οργανικά ο υποψήφιος και συνοδεύονται από: 

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 (επισυνάπτεται Υπόδειγμα) 

8.       Δήλωση προτίμησης και σειρά προτίμησης Σχολικών  μονάδων και Ε.Κ. όπου θέτει 

υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός  

 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε 

μεταβολή στη δήλωση προτίμησης.  
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Παράλληλα οι υποψήφιοι αποστέλλουν στις σχολικές μονάδες για τις οποίες έχουν εκδηλώσει 

ενδιαφέρον τοποθέτησης όλα εκείνα τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ.4 του άρθρου 19 του ν. 

4327/2015, τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη ο σύλλογος διδασκόντων κατά τη διαδικασία της 

μυστικής ψηφοφορίας. 

                                    Τελικός πίνακας μοριοδότησης  

Με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης 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. 

 Ο ανωτέρω πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. Κατά του πίνακα αυτού 

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

 Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Πειραιά ο αναμορφωμένος 

πίνακας υποβάλλεται προς κύρωση στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής και 

αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. 

 Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν τους 

εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους με κάθε πρόσφορο τρόπο. 

 

 

 

 

 

      Συνημμένα : 

 
1.  Πρότυπο αίτησης Διευθυντών  
2.   Υπεύθυνη Δήλωση 

 

  

           Η    Διευθύντρια Διεύθυνσης 
 Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Πειραιά 

 
 
 
 
 
 
 

             Δρ. Ευδοξία Χ. Μανδαλή  
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