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 2) Διευθύνσεις Δ.Ε. όλης της χώρας 
 
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας 
 

 
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. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση με θέμα: 

«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών 
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των 
σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων του κεφαλαίου Β’ του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-05-2010), όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων του κεφαλαίου Γ’ του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-05-
2015). 

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

5. Την αριθμ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα: 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

6. Την αριθμ. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-05-2015 (ΑΔΑ: 60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21) διευκρινιστική εγκύκλιο του 
ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

7. Την αριθμ. Φ.361.22/32/82432/Ε3/22-05-2015 (ΑΔΑ: Ω8ΥΝ465ΦΘ3-803) διευκρινιστική εγκύκλιο του 
ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

8.  Την αριθμ. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-05-2015 (ΑΔΑ: 610Ι465ΦΘ3-8ΧΧ) διευκρινιστική εγκύκλιο του 
ΥΠΟΠΑΙΘ 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». 

9. Την αριθμ. Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-05-2015 (ΑΔΑ: ΒΝΣΣ465ΦΘ3-ΙΡΨ) διευκρινιστική εγκύκλιο του 
ΥΠΟΠΑΙΘ 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». 

10. Την αριθμ. Φ.361.22/39/87835/Ε3/03-06-2015 (ΑΔΑ: 70ΟΔ465ΦΘ3-0ΓΚ) διευκρινιστική εγκύκλιο του 
ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

11. Την αριθμ. Φ.361.22/43/93214/Ε3/12-06-2015 (ΑΔΑ: Ω6ΟΩ465ΦΘ3-ΟΩΖ) διευκρινιστική εγκύκλιο του 
ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

12. Την αριθμ. Φ.361.22/49/97296/Ε3/18-06-2015 (ΑΔΑ: 7ΨΘ0465ΦΘ3-4ΝΦ) διευκρινιστική εγκύκλιο του 
ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών 
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 



13. Την αριθ. Φ.361.22/51/99563/Ε3/23-06-2015 (ΦΕΚ 1251/Β/24-06-2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα: 
«Συμπλήρωση της αριθ. 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». 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/04-12-2015). 
15. Την οριστικοποιημένη αίτηση παραίτησης – συνταξιοδότησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 

4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-05-2016), του κ. Πουρνάρα Αθανάσιου, Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας. 
 

Προκηρύσσουμε 
 

Την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας, με θητεία από 01-09-2016 
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 δικαιολογητικά, από την Τετάρτη 08-06-2016 μέχρι την Παρασκευή 10-06-2016. 

Επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης εντός προθεσμίας δύο (2) 
εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας (14-06-2016). 

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

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 

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 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.  

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.  

 
Χρονοδιάγραμμα για την επιλογή Διευθυντή στο 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας 
 

 Από 08-06-2016 έως 10-06-2016: Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. 
 Από 13-06-2016 έως 14-06-2016: Προσκόμιση επιπρόσθετων δικαιολογητικών – Διαδικασία μοριοδότησης 

των υποψηφίων - Εκλογή εφορευτικών επιτροπών στους συλλόγους διδασκόντων – Προετοιμασία εκλογικής 
διαδικασίας. 

 15-06-2016: Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη 
διαδικασία επιλογής – Ανακοίνωση πινάκων των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά 
σχολική μονάδα. Επισημαίνεται ότι στους πίνακες των αντικειμενικών μορίων θα συμπεριλαμβάνονται και οι 
υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Δίπλα από το όνομα 
κάθε υποψηφίου θα αναγράφονται τα σχολεία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση. 

 Από 15-06-2016 έως 17-06-2016: Κατάθεση ενστάσεων στην οικεία διεύθυνση τόσο για τους πίνακες 
υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και για τους 
πίνακες των αντικειμενικών μορίων – Προαιρετική  κατάθεση του βιογραφικού και αυτοπαρουσίαση των 
υποψηφίων στους συλλόγους διδασκόντων που θα αποτιμήσουν την υποψηφιότητάς τους – κοινοποίηση 
στις οικείες σχολικές μονάδες των πινάκων εκλογέων. 

 21-06-2016: Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων τόσο των πινάκων υποψηφίων οι 
οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και των πινάκων των 
αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα. Δίπλα από το όνομα κάθε υποψηφίου 
θα αναγράφονται τα σχολεία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση. 



 22-06-2016: Συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας 
– Σύνταξη πρακτικού εφορευτικής επιτροπής – Αποστολή των αποτελεσμάτων της μυστικής ψηφοφορίας 
στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών με ηλεκτρονικό τρόπο. 

 23-06-2016: Αποστολή πρακτικού εφορευτικής επιτροπής στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών – Σύνταξη 
πρακτικού Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών που θα περιλαμβάνει την πρόταση για αποκλεισμό των υποψηφίων 
που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς και τον υπολογισμό των μορίων που λαμβάνουν οι 
υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν – Διαβίβαση του εν λόγω 
πρακτικού στην οικεία Διεύθυνση. 

 23-06-2016: Καταχώρηση βαθμολογίας - Ολοκλήρωση και ανάρτηση πινάκων της τελικής βαθμολογίας των 
υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. 

 Από 23-06-2016 έως 27-06-2016: Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα. 
 28-06-2016: Εκδίκαση ενστάσεων -  Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντή από το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ - Απόφαση 

τοποθέτησης Διευθυντή από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. 
 
Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής σας μονάδας. 
_______________________ 
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. 

 
 
 Ο Διευθυντής  

της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας 
 
 
 
 

Ιωάννου Παύλος 

 

 


