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Φλώρινα: 30-09-2015 
Αρ. Πρωτ.: 4830 

Προς: Σχολικές Μονάδες Δ.Δ.Ε. Φλώρινας 

  
  

Κοιν.: 1) Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & 

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο 
Τ.K. – Πόλη : 53100 - Φλώρινα   
Τηλέφωνο – fax : 23850 54526 
e-mail  : pysde@dide.flo.sch.gr 
Πληροφορίες : Τελαλίδης Γεώργιος 

 Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας 
  2) Διευθύνσεις Δ.Ε. όλης της χώρας 
 
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης διευθυντή του Γυμνασίου Λεχόβου 

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Φλώρινας  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 187/Α/30-09-1985). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων του κεφαλαίου Γ’ του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-05-2015).  

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

4. Την αριθμ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ. 

5. Την αριθμ. 3166/01-07-2015 (ΑΔΑ: 7ΝΖΩ465ΦΘ3-ΝΕΨ) Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαί-

δευσης Δυτ. Μακεδονίας. 

6. Την αριθμ. Φ.361.22/146/Ε3/152229/29-09-2015 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Προκηρύσσουμε 

Την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Γυμνασίου Λεχόβου, με θητεία έως 31-07-2017, και προσκαλούμε 

τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις και επιθυμούν 

να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογη-

τικά, από την Τετάρτη 30-09-2015 μέχρι την Δευτέρα 05-10-2015. 

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώ-

ρες. 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας 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 δι-

οικητική 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 καταδικα-

στεί 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.  

8. Δήλωση προτίμησης και σειρά προτίμησης Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. όπου θέτει υποψηφιότητα ο εκπαι-

δευτικός  

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση διοικητικών 

καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, πρέπει 

να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.  

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.  

 

Επισυνάπτονται: 

1. Υπόδειγμα αίτησης υποψηφίου Διευθυντή (το αρχείο excel αποτελείται από 5 φύλλα εργασίας εκ των οποίων 

το πρώτο έχει αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης και τα υπόλοιπα 4 φύλλα εργασίας (6 σελίδες) αποτελούν 

την αίτηση του υποψηφίου). 

2. Υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση. 

3. Ο Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-05-2015). 

4. Η αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 Υπουργική Απόφαση. 

5. Η αριθμ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΟΠΑΙΘ. 

6. Η αριθμ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-09-2015 διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής σας μονάδας. 

 
 Ο Διευθυντής  

της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας 
 
 
 
 

Τζώτζης Ιωάννης 

 

 


