
   

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π.&Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

Τρίκαλα, 29-08-2016 
 

                             Αρ. Πρ.  9288 

 
Ταχ. Δ/νση     : 
 
Πληροφορίες : 
 
Τηλέφωνο      : 
FAX                   : 
Email                : 
 

 
Μ. Μπότσαρη 2 
42100, Τρίκαλα 
Ε. Καραδήμα 
Ε. Τζίκα 
2431046456 
2431046470 
mail@dide.tri.sch.gr 

ΠΡΟΣ:               
Εκπαιδευτικούς της Περιφέρειάς μας 
(Διά των Δ/ντών των Σχολείων) 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. και Δ.Ε. 
Θεσσαλίας 
2. Δ/νσεις Δ.Ε. όλης της Χώρας 

 
 
Θέμα:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της κενούμενης θέσης Διευθυντή του 
2ου Γυμνασίου Τρικάλων». 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ167/τ.Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ. Α., (Φ.Ε.Κ. 340/τ.Β'/16-10-2002) 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 26 και 27 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ71/τ.Α’/19-05-2010) «Αναβάθμιση του 
ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση 
και λοιπές διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ50/τ.Α΄/14-
05-2015) . 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ50/τ.Α΄/14-05-2015) Κεφάλαιο Γ΄ «ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ». 
5. Την αριθ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 (ΦΕΚ 915/τ.Β΄/20-05-2015) Απόφαση του 

Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών 
μονάδων και εργαστηριακών κέντρων». 

6. Την αριθ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ με θέμα: «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

7. Την αριθ. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

8. Το αριθ. Φ.361.22/32/82432/Ε3/22-05-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 
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9. Την αριθ. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 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 αριθ. Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 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 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

11. Την αριθ. Φ.361.22/39/87835/Ε3/03-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

12. Την αριθ. Φ.361.22/43/93214/Ε3/12-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με 
την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

13. Την αριθ. Φ.361.22/51/99563/Ε3/23-06-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1251/τ.Β΄/24-06-2015) 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. Την αριθ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-9-2015 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Οδηγίες σχετικά 
με την κάλυψη κενών θέσεων διευθυντών-υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων 
Ε.Κ.». 

15. Την αριθ. Φ.361.22/34/95803/Ε3/10-6-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων 
πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ.». 

16. Την αριθμ. Φ.361.22/46/137244/Ε3/26-08-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις 
σχετικά με τη θητεία διευθυντών και υποδιευθυντών  σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας - 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ. καθώς και προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – διευκρινίσεις σχετικά με την κάλυψη θέσης διευθυντή σχολικών 
μονάδων στην περίπτωση συγχώνευσης». 

17. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9129/25-08-2016 αίτηση παραίτησης της Κοπάδη Θάλειας Δ/ντριας του 2ου 
γυμνασίου Τρικάλων λόγω απόσπασης στα σχολεία της Ο. Δ. της Γερμανίας (Φ.821/133764/Η2/16-
08-2016). 

18.  Την υπ΄ αρίθμ. 10η/29-08-2016 πράξη του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Τρικάλων. 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 

την πλήρωση  κενούμενης θέσης διευθυντή στο 2ο Γυμνάσιο Τρικάλων. 
 

 Με την παρούσα προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (πλην των ήδη τοποθετηθέντων διευθυντών με διετή θητεία) που πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 17 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-5-2015)  και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία  επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 
Δευτέρα 29-8-2016 έως και Παρασκευή 2-9-2016. 

 Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής (άρθρα 17 και 18 του Ν. 4327/2015) πρέπει να 
συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (2-9-2016), ενώ τα κωλύματα επιλογής 
της παραγράφου 6 του άρθρου 17 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. 
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ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση 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.  

 
 Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 

πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.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. 

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση 
διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και 
λήξης, κατά περίπτωση. 

Οι βεβαιώσεις για συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια πρέπει να βεβαιώνουν την συμμετοχή σε 
τουλάχιστον πέντε συνεδριάσεις ανά έτος. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στη 
δήλωση προτίμησης. 

Παράλληλα οι υποψήφιοι αποστέλλουν στη σχολική μονάδα 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. 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που δεν ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Τρικάλων, υποβάλλουν την αίτησή τους τόσο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής 
τους θέσης όσο και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Ο φάκελος όμως της 
υποψηφιότητας με τα συνοδευτικά στην αίτηση δικαιολογητικά υποβάλλεται μόνο στη Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης της οργανικής θέσης η οποία είναι αρμόδια για τη μοριοδότηση του υποψηφίου.  
 

Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας Επιλογής: 
 

Από 29/08/2016 έως 02/09/2016 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. 
Από 05/09/2016 έως 06/09/2016 Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων – Εκλογή εφορευτικών 
επιτροπών στους συλλόγους διδασκόντων - Προετοιμασία εκλογικής διαδικασίας. 
Από 06/09/2016 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. 
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Από 06/09/2016 έως 08/09/2016 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 
στη σχολική μονάδα του πίνακα εκλογέων. 
Από 08/09/2016 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. 
Από 09/09/2016 Συνεδρίαση του 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. 
Από 12/09/2016 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. 
Από 12/09/2016 Καταχώρηση βαθμολογίας - Ολοκλήρωση και ανάρτηση πινάκων της τελικής 
βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. 
Από 13/09/2016 έως 15/09/2016 Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα. 
Από 16/09/2016 Εκδίκαση ενστάσεων - Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας από το 
διευρυμένο ΠΥΣΔΕ – Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας από τον οικείο Περιφερειακό 
Διευθυντή Εκπαίδευσης. 
 
  
 
 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  Δ.Ε. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
 
 

           ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΛΑ 
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