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                 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση  κενούμενων θέσεων Διευθυντών 
Σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας» 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 

       Έχοντας υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/τ.Α΄/12-06-2018) με θέμα: 

«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις», 

2) την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Φ.ΕΚ. 1340/τ. 
Β΄/16-10-2002) με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης …», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα», 

 

3) την υπ’ αρ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4424/τ. Β΄/05-10-2018) με θέμα 
«Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών 
Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων», 

 
4) την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: 

«Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4547/2018 (Α΄102) σχετικά με θέματα Διευθυντών και 
Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.»,   

5) το γεγονός ότι στις σχολικές μονάδες του Γυμνασίου Αγίου Κωνσταντίνου και του 3ου ΕΠΑΛ 
Λαμίας δεν καλύφθηκαν οι κενούμενες θέσεις των Διευθυντών με την υπ’ αριθμ. 
Φ.2.1/5517/28-08-2020 πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης  

6) την υπ΄αρ.3/02-09-2020 πράξη του ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας του άρθρου 26, παρ.1 του Ν.4547/2018  

 
 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
Την πλήρωση με επιλογή των κενούμενων θέσεων των Διευθυντών του Γυμνασίου Αγίου 

Κωνσταντίνου και του 3ου ΕΠΑΛ Λαμίας με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί 
που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να 
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υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από Τετάρτη 02-09-2020 μέχρι 
και Παρασκευή 11-09-2020. 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ 

 
Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης είναι η κατοχή του βαθμού Α΄ 

καθώς και η πιστοποιημένη γνώση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η 
οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.  

Ως διευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 και της παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 4547/2018 
(Φ.Ε.Κ. 102/τ.Α΄/12-06-2018), με τους περιορισμούς των παρ. 9 και 10 του άρθρου 22.  

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 22 του Ν. 
4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-18) δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της 
προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το 
αρμόδιο όργανο. 
 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής κατατίθενται από τους 

ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Φθιώτιδας. 

 

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει:  

 
α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.  
β) Βιογραφικό σημείωμα. 
γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.  
δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.  
ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή 

αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).  
στ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου.  
ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό - επιμορφωτικό έργο καθώς και 

στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά 
περίπτωση.  

η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη 
διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.  

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία βεβαιώνεται:  
αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή 

της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα 
(ν. 3528/2007 Α΄ 26),  

ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών, 
γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για 

σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.  
 

Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί 
από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 
 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 
δικαιολογητικά. 
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 Η θητεία στις θέσεις Διευθυντών του Γυμνασίου Αγίου Κωνσταντίνου και του 3ου ΕΠΑΛ Λαμίας 

ξεκινά από την τοποθέτησή τους και λήγει με την ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών.  
 
 
Συνημμένα: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας για θέση Διευθυντή/ντριας σχολικής μονάδας Δ.Ε.  
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (Α΄ 75) 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-18) 
4. Την υπ΄αριθμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 (Φ.Ε.Κ. 4424/τ.Β΄/05-10-18) Υ.Α.  

 
 
 
 
 
 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

                                        Δρ. Κωνσταντίνος Ε. Αργυρόπουλος 

          

 

 
          Κοινοποίηση: 

1. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
2. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Στ. Ελλάδας 
3. Διευθύνσεις Δ.Ε. 
4. Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Φθ/δας 
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