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Εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Καστοριάς 

 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση υποβολής νέας δήλωσης προτίμησης πλήρωσης της 
κενούμενης θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας 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 
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: 
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«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»,… καθώς και 
ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».  

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

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

11. Την Φ.353.1/24/105877 /Ε3/13-8-2020 Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. 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. 13η/22-09-2020 πράξη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, ως Συμβουλίου Επιλογής.  



24. Τον Αξιολογικό Πίνακα των εναπομεινάντων Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών 
Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Καστοριάς. 

25. Την εύρυθμη λειτουργία και την ανάγκη πλήρωσης της κενούμενης θέσης 
Διευθυντή/Διευθύντριας του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς. 

 

Προσκαλεί 
 

τους εναπομείναντες υποψηφίους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και 
Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, 
οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψηφίων 
Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς και δεν έχουν καταλάβει θέση Διευθυντή 
Σχολικής Μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου, να υποβάλουν μέχρι την Τετάρτη 23–
09–2020 και ώρα 13:00 δήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης 
θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς. 
 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.». 
 Σύμφωνα με την παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 
102/τ. Α΄/12-06-2018): «Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται 
εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική 
υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη 
διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης 
διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σε 
αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, 
έχοντας συμπληρώσει σε αυτά το 50% τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους 
ωραρίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ΄. Για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των 
εκπαιδευτικών, μπορεί να επιλέγονται ως διευθυντές και μέλη Ε.Ε.Π. με δέκα (10) 
τουλάχιστον έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ., από τα οποία 
τρία (3) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σε αντίστοιχη με την προς 
κάλυψη θέση Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης.» 
 
Κοινοποίηση: 
1. ΥΠΑΙΘ – Τμήμα Δ Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε.  
2. Περ/κή Δ/νση Α΄/θμιας & Β΄/θμιας  
Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας 

 

Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς  
 
 
 

Όλγα Βασιλειάδου 
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