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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής ∆ιευθυντή ΓΕ.Λ. 
Νικήσιανης» 

 
 

Ο ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Καβάλας 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄/19-05-2010) όπως 

τροποποιήθηκε µε το Κεφάλαιο Γ΄ του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ.Α΄/14-05-2015), 

2. την υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 (ΦΕΚ 915 τ.Β΄/20-05-2015) 

Υπουργική Απόφαση µε θέµα: «Καθορισµός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής 

διευθυντών σχολικών µονάδων και εργαστηριακών κέντρων», 

3. την υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ.361.22/51/99563/Ε3/23-06-2015 (ΦΕΚ 1251 τ.Β΄/24-06-2015) 

Υπουργική Απόφαση, συµπληρωµατική της Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015, 

4. το υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-09-2015 έγγραφο του ΥΠΕΘ µε θέµα: 

«Οδηγίες σχετικά µε την κάλυψη κενών θέσεων διευθυντών – υποδιευθυντών όλων των τύπων 

Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας – ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εργαστηριακών λέντρων και 

υπευθύνων τοµέων Ε.Κ.», 

5. τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/∆1/08-10-2002 

Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-2002), 
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την πλήρωση της θέσης του ∆ιευθυντή του ΓΕ.Λ. Νικήσιανης µε επιλογή και διετή θητεία και  

κ α λ ο ύ µ ε  τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων, 

να υποβάλουν αίτηση (παρακαλούµε να χρησιµοποιηθεί το έντυπο που επισυνάπτεται) µε τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά, από               

30-09-2015 έως 05-10-2015, εφόσον επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής. 

Α.   Ως ∆ιευθυντής µπορεί να επιλεγεί εκπαιδευτικός δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε δεκαετή 
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(10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, ο οποίος έχει ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για οκτώ (8) 

τουλάχιστον έτη στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης 

διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους µε 

την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείου, συµπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του 

υποχρεωτικού του ωραρίου. 

Ειδικότερα υποψήφιοι µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των 

κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ33. 

 

Β.   Στις αιτήσεις θα πρέπει να επισυνάπτονται τα παρακάτω 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 

ως αιρετά µέλη, 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.  

Προκειµένου για τίτλους σπουδών, οι οποίοι προέρχονται από ιδρύµατα ανώτατης 

εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. / 

∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συµβούλιο Αναγνώρισης 

Επαγγελµατικών Ισοτιµιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να 

έχουν επίσηµα µεταφραστεί από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ή άλλο 

αρµόδιο κατά νόµο όργανο. 

Μετά τις 05-10-2015 δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε µεταβολή στο περιεχόµενο των 

αιτήσεων και δε γίνονται δεκτά συµπληρωµατικά δικαιολογητικά. 

Γ.   Οι υποψήφιοι αποστέλλουν παράλληλα στο ΓΕ.Λ. Νικήσιανης 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. 

Με ευθύνη της ∆.∆.Ε. Καβάλας θα καταρτιστεί ο  τελικός πίνακας υποψηφίων, που θα 

περιλαµβάνει το άθροισµα της µοριοδότησης της υπηρεσιακής κατάστασης, διοικητικής και 

καθοδηγητικής εµπειρίας, καθώς και της µοριοδότησης από τη µυστική ψηφοφορία του συλλόγου 

διδασκόντων. 

Ο ανωτέρω πίνακας  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης. Κατά του πίνακα αυτού 

δύναται να υποβληθούν ενστάσεις, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που ορίζει το υπουργείο και 

το οποίο αποστέλλεται συνηµµένα. 
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Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από το διευρυµένο ΠΥΣ∆Ε Καβάλας ο αναµορφωµένος 

πίνακας θα υποβληθεί προς κύρωση στον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. και θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης. 

∆.  Παρακαλούµε τους ∆ιευθυντές των σχολείων να ενηµερώσουν ενυπόγραφα τους 

εκπαιδευτικούς που παραβρίσκονται στο σχολείο τους και µε οποιονδήποτε πρόσφορο 

τρόπο τους εκπαιδευτικούς που απουσιάζουν. 

Η παρούσα προκήρυξη και τα σχετικά έγγραφα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης 

(dide.kav.sch.gr) προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί να λάβουν γνώση αυτών και στη 

συνέχεια να προβούν στη σύνταξη και υποβολή της αίτησής τους. Επισηµαίνουµε την ανάγκη 

προσεκτικής µελέτης, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήµατα στη διαδικασία επιλογής. 

 
  Ο   ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 
 

 
 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  Θ .  ΒΑΓΕΝΑΣ     

   Συνηµµένα: 
 

1. Υπόδειγµα Αίτησης (excel τεσσάρων φύλλων) 

2. Νόµος 4327/2015 

3. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 Υπουργική Απόφαση 

4. Φ.361.22/51/99563/Ε3/23-06-2015 Υπουργική Απόφαση 

5. Εγκύκλιος Υ.Π.Ε.Θ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-09-2015 
 

Κοινοποίηση: 
 

1. Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. 

2. ∆ιευθύνσεις ∆.Ε. όλης της Χώρας 

3. Γραφεία Σχολικών Συµβούλων Καβάλας 

4. Σχολεία ∆.Ε. –  Ε.Κ.  – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καβάλας 

5. ΚΕ∆∆Υ, Σ.∆.Ε Καβάλας. 
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