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 Αριθ πρωτ. 1903 

 
 
 
Προσ:  
Όλεσ τισ χολικζσ Μονάδεσ τθσ  
Δ/νςθσ Δ.Ε. Ευρυτανίασ 
 
Κοινοποίηςη:  
1. Περιφερειακι Δ/νςθ Π.Ε και Δ.Ε. 
τερεάσ Ελλάδασ 
 

 

Θζμα: « Επαναπροκφριξη - Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για την πλήρωςη κενοφμενησ θζςησ 
διευθυντή/τριασ ΕΠΑΛ Δυτ. Φραγκίςτασ. 

 
 
 

Θζμα: Θ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’) «Δομι και Λειτουργία τθσ 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ»  
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφαςθσ του 
Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002 τ. Βϋ) : «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και 
αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και 
ΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων»  
3. Σα άρκρα του Κεφαλαίου Βϋ του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19-5-2010 τ.Αϋ) : «Αναβάκμιςθ του 
ρόλου του εκπαιδευτικοφ – κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ 
και λοιπζσ διατάξεισ»  
4. Σα άρκρα του Κεφαλαίου Γϋ του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/14-5-2014 τ. Αϋ) «Επείγοντα μζτρα για 
τθν Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια και Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ»  
5. Σθν υπ. αρικμ. πρωτ. Φ.353.1/11/14769/Ε3/29-01-2016 (ΑΔΑ: 6ΨΔΜ4653Π-ΔΦ0) Απόφαςθ 
του Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ & Θρθςκευμάτων «Σοποκζτθςθ Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ»  
6. Σισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. Φ.361.22/63/132702/Ε3/3-8-2017 Εγκυκλίου του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με 
κζμα «Οδθγίεσ ςχετικά με τθν κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν χολικϊν Μονάδων».  
7. Σθν υπ’ αρικμ.Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα «Κακοριςμόσ 
τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων, επιλογισ και τοποκζτθςθσ διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων 
και εργαςτθριακϊν κζντρων»  
8. Σθν υπϋαρικμ.Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα 
«Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποψθφίων Διευκυντϊν όλων των τφπων χολικϊν 
Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Εργαςτθριακά Κζντρα»  

9. Σθν υπ’ αρικμ. 5846/24.07.2017 απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τ. Ελλάδασ με κζμα: «Κφρωςθ τελικοφ αξιολογικοφ πίνακα 
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υποψθφίων Διευκυντϊν χολικϊν Μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Ευρυτανίασ». 
10. Σθν υπ’ αρικμ. 5894/28.07.2017 απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τ. Ελλάδασ με κζμα: «Σοποκζτθςθ Διευκυντϊν χολικϊν Μονάδων 
τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ευρυτανίασ».  
11. Σθν υπ. αρικμ. πρωτ. Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-06-2018 (ΑΔΑ:6ΣΛΟ4653Π-ΒΣΝ) Απόφαςθ 
του Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ & Θρθςκευμάτων «Παράταςθ κθτείασ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ»  
12. Σο με αρ. πρωτ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-8-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα 
«Εφαρμογι διατάξεων του ν. 4547/2018 (Αϋ102) ςχετικά με κζματα Δ/ντϊν και Τποδιευκυντϊν 
χολικϊν Μονάδων Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ και Ε.Κ.»  
13. Σισ διατάξεισ του Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ 102, τ. Α’) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».  
14. Σα άρκρα του Μζρουσ Α’ του Ν.4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/30-5-2017 τ. Αϋ) «Μζτρα για τθν 
επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου ςε κζματα εκπαίδευςθσ» και ειδικότερα τθν παρ. 9 του 
άρκρου 1  
15. Σισ διατάξεισ του Ν.4692/12-06-2020 (ΦΕΚ111Α’) και ςυγκεκριμζνα το άρκρο 52 «Παράταςθ 
κθτείασ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ» : «τελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ που υπθρετοφν κατά τθν ζναρξθ 
ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, των οποίων ζχει λιξει ι πρόκειται να λιξει θ κθτεία για τθν οποία 
ζχουν επιλεγεί, εξακολουκοφν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ και μετά τθ λιξθ τθσ, ζωσ τθν 
επιλογι, τοποκζτθςθ και ανάλθψθ υπθρεςίασ νζων ςτελεχϊν» και το άρκρο 53 «Παράταςθ 
ιςχφοσ πινάκων επιλογισ διευκυντϊν ςχ. Μονάδων και Ε.Κ.: «Θ ιςχφσ των πινάκων επιλογισ των 
διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. θ οποία λιγει τθν 31θ Ιουλίου 2020, παρατείνεται ζωσ τθν 
κφρωςθ των νζων πινάκων επιλογισ διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ.».  
16. Σισ υπ. αρικμ. πρωτ. 1656/30-07-2020 και 1713/30-07-2020 αποφάςεων μασ, οι οποίεσ 
ςτθρίχτθκαν ςτθν υπϋ αρικμ. 05/09-07-2020 πράξθ του ΑΠΤΔΕ τ. Ελλάδασ « Απαλλαγι 
Εκπαιδευτικοφ Δ.Ε. από τα κακικοντα του Διευκυντι χολικισ Μονάδασ». 
17. Σο γεγονόσ ότι θ κζςθ του Διευκυντι ςτο ΕΠΑΛ Δυτ. Φραγκίςτασ παραμζνει κενι.  
 

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ε Ι 
 

 τθν πλιρωςθ τθσ κενοφμενθσ κζςεωσ Διευκυντι με κθτεία από τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ και μζχρι 
τθν τοποκζτθςθ των νζων ςτελεχϊν, ςτθν παρακάτω ςχολικι μονάδα τθσ Διεφκυνςθσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ευρυτανίασ, ωσ εξισ:  
 

Α/Α ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

1 ΕΠΑΛ ΔΤΣΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΑ 

 
και καλοφμε τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ και 
επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ 
ςυνοδευόμενθ από φάκελο υποψθφιότθτασ με δικαιολογθτικά τα οποία υποβάλλονται 
ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ κα αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, από τθν 
Παραςκευι 04-09-2020 ζωσ και τθν Σρίτθ 07-09-2020 και ϊρα 10:00  
Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ υποβάλλονται ςτθ Διεφκυνςθ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ευρυτανίασ και 
κα πρζπει να ςυνοδεφονται από: 
1. Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ 
υποψθφιότθτασ. 
2. Βιογραφικό ςθμείωμα 
3. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και μετεκπαίδευςθσ. 



4. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν. 
5. Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε. 
6. Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ. 
7. Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ, ςτθν 
κακοδθγθτικι και διοικθτικι εμπειρία κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε υπθρεςιακά ςυμβοφλια, τα 
οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ. 
8.Παραςτατικά (αντίγραφα, βεβαιϊςεισ) προςόντων των υποψθφίων που δεν μοριοδοτοφνται και 
που κατά τθν κρίςθ τουσ ζχουν ςυμβάλει ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ και κα ςυντείνουν 
ουςιωδϊσ ςτθ βζλτιςτθ εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ, όπωσ άλλεσ ςπουδζσ, επιμόρφωςθ και 
μετεκπαίδευςθ, οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν ςυνεδρίων, ςεμιναρίων και εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων ι ςυμμετοχι ςε αυτά με τθν ιδιότθτα του ειςθγθτι, του μζλουσ τθσ επιςτθμονικισ 
ομάδασ ι του επιμορφωτι, ςυγγραφικό και ερευνθτικό ζργο, πρωτοβουλίεσ ςε ςχζςθ με το 
εκπαιδευτικό ζργο, υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και εφαρμογι καινοτομιϊν ςχετικι 
με τθν εκπαίδευςθ διοικθτικι ι κακοδθγθτικι εμπειρία, ςυμμετοχι ςε ςυμβοφλια, επιτροπζσ ι 
ομάδεσ εργαςίασ και ςε όργανα διοίκθςθσ επιςτθμονικϊν και εκπαιδευτικϊν οργανϊςεων, 
ανάλθψθ κοινωνικισ δράςθσ και ςυμμετοχι ςτα κοινά κακϊσ και επίςθμεσ διακρίςεισ. 
9. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται: 
α) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι 
τθσ προςωρινισ ι τθσ οριςτικισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του 
Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007 Αϋ 26), 
β) ότι δεν ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ίδιου κϊδικα, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 17 του ν. 4327/2015 κακϊσ ότι δεν ζχει 
απαλλαγεί από τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 26 του 
ν.3848/2010 και 
γ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν. 
Μετά τθ λιξθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά 
ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά. 
Θ αίτθςθ υποβάλλεται με ευκφνθ του υποψθφίου ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Ευρυτανίασ, είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε μζςω εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου είτε με θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο mail@dide.eyr.sch.gr.  
τθν εν λόγω διαδικαςία μποροφν να υποβάλουν υποψθφιότθτα εκπαιδευτικοί με μικρότερο 
χρόνο υπθρεςίασ από τον προβλεπόμενο. 
To χρονοδιάγραμμα τθσ διαδικαςίασ κα ανακοινωκεί με το πζρασ υποβολισ των αιτιςεων των 
ενδιαφερομζνων εκπαιδευτικϊν. 
 
 

 

                                                                                                          Η Δ/ντρια Δ.Δ.Ε. ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 
 
 
                                                                                                                  Ηλιοποφλου Βαςιλική 
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