
 

 

 

 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

 Καβάλα,   11 – 08 – 2017 

 Αρ.Πρωτ:     7549/Φ.33.1 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Α.Μ.Θ. 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
  

Ταχ. ∆/νση : Εθνικής Αντίστασης 20     

Τ.Κ.-Πόλη : 65110 – Καβάλα  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Τ.Θ. : 1152   

Email : mail@dide.kav.sch.gr   

Ιστοσελίδα : http://dide.kav.sch.gr   

Πληροφορίες : Πεσκελίδης Σάββας   

Τηλέφωνο : 2513 503 545   

Τέλεφαξ : 2513 503 502   
 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής ∆ιευθυντή 
Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου – Λυκείου Καβάλας» 

 
 

Ο ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Καβάλας 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄/19-05-2010) όπως τροποποιήθηκε µε 

το Κεφάλαιο Γ΄ του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ.Α΄/14-05-2015), το άρθρο 46 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 

τ.Α΄/04-12-2015) και το άρθρο 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78 τ.Α΄/30-05-2017), 

2. την υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΚ 1890 τ.Β΄/31-05-2017) Υπουργική 

Απόφαση µε θέµα: «Καθορισµός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης 

διευθυντών σχολικών µονάδων και εργαστηριακών κέντρων», 

3. την υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 (Α∆Α: ΨΛ9Ξ4653ΠΣ-1ΚΡ) εγκύκλιο του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. µε θέµα: «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων των τύπων 

Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)», 

4. τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/∆1/08-10-2002 Υπουργικής 

Απόφασης (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-2002), 

5. τις κάτωθι διευκρινιστικές εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 

• Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 

• Φ.361.22/28/96968/Ε3/09-06-2017 

• Φ.361.22/29/99136/Ε3/13-06-2017 

• Φ.361.22/43/113620/Ε3/05-07-2017 

• Φ.361.22/45/123511/Ε3/19-07-2017 

• Φ.361.22/63/132702/Ε3/03-08-2017 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  
 

εκ νέου την πλήρωση της θέσης του ∆ιευθυντή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου - Λυκείου 

Καβάλας µε επιλογή και τριετή θητεία και  κ α λ ο ύ µ ε  τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις 

προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων, να υποβάλουν αίτηση (παρακαλούµε να χρησιµοποιηθεί το 

έντυπο που επισυνάπτεται) µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη ∆.∆.Ε. Καβάλας,  από 11-08-2017 έως 

18-08-2017, εφόσον επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία. 

Α.   Ως ∆ιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε 
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δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για οκτώ (8) 

τουλάχιστον έτη στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών 

καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους µε την προς κάλυψη θέση 

τύπους σχολείων της οικείας βαθµίδας, συµπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού 

τους ωραρίου. 

Στην περίπτωση που η θέση προκηρύσσεται εκ νέου µπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα και 

εκπαιδευτικοί µε µικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον ως άνω προβλεπόµενο. 

Ειδικά, για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκπαιδευτικών, µπορούν να επιλέγονται ως ∆ιευθυντές και µέλη 

ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού µε δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή 

ΚΕ.∆.∆.Υ. από την οποία τα τρία (3) τουλάχιστον έτη να έχουν υπηρετηθεί σε αντίστοιχο µε την προς 

κάλυψη θέση τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 

Ειδικότερα, υποψήφιοι για τη θέση ∆ιευθυντή Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου - Λυκείου 

µπορεί να είναι µόνιµοι εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ20, ΠΕ32 

και ΠΕ33, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισµού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συµπληρώσει 

διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.∆.∆.Υ., καθώς και τα µέλη του Ε.Ε.Π. 

Β.   Η αίτηση, η οποία υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Καβάλας, θα συνοδεύεται 

από φάκελο υποψηφιότητας µε δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται οµαδοποιηµένα σε υποενότητες, 

όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σηµείωµα και περιλαµβάνει: 

1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας. 

2. Βιογραφικό σηµείωµα  

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και µετεκπαίδευσης 

4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών  

5. Πιστοποιητικό επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 

6. Βεβαίωση πιστοποίησης επάρκειας της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ή του κώδικα γραφής Braille, 

στις περιπτώσεις όπου απαιτείται 

7. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος 

8. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική 

και διοικητική εµπειρία καθώς και τη συµµετοχή σε υπηρεσιακά συµβούλια ως αιρετά µέλη, τα οποία 

πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 

9. Παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις ) προσόντων των υποψηφίων που δεν µοριοδοτούνται και που 

κατά την κρίση τους έχουν συµβάλει στην επαγγελµατική ανάπτυξη και θα συντείνουν ουσιωδώς στη 

βέλτιστη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως άλλες σπουδές, επιµόρφωση και µετεκπαίδευση, 

οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεµιναρίων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων ή συµµετοχή σε 

αυτά µε την ιδιότητα του εισηγητή, του µέλους της επιστηµονικής οµάδας ή του επιµορφωτή, 

συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση µε το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων και εφαρµογή καινοτοµιών σχετική µε την εκπαίδευση διοικητική ή 

καθοδηγητική εµπειρία, συµµετοχή σε συµβούλια, επιτροπές ή οµάδες εργασίας και σε όργανα 

διοίκησης επιστηµονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων, ανάληψη κοινωνικής δράσης και 

συµµετοχή στα κοινά καθώς και επίσηµες διακρίσεις.  

10. 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 και καθώς ότι δεν έχει απαλλαγεί από τα 

καθήκοντά του σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3848/2010 και γ) τη 

ΑΔΑ: 6ΛΠΨ4653ΠΣ-Χ7Κ



 

γνησιότητα των υποβαλλόµενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών. 

Προκειµένου για τίτλους σπουδών, οι οποίοι προέρχονται από ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης της 

αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ∆Ι.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. 

Μετά τις 18-08-2017 δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε µεταβολή στο περιεχόµενο των αιτήσεων και δε 

γίνονται δεκτά συµπληρωµατικά δικαιολογητικά. 

Η αίτηση υποβάλλεται µε ευθύνη του υποψηφίου στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Καβάλας είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω εξουσιοδοτηµένου προσώπου. 

∆εν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συµπληρώνουν κατά τη 

διάρκεια του επόµενου της επιλογής έτους συνολική πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία, καθώς και το όριο 

ηλικίας για υποχρεωτική αποχώρηση από την υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς διευθυντής 

σχολικής µονάδας πρέπει να συµπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική 

µονάδα που έχει επιλέξει. 

Γ.     Η ∆.∆.Ε. Καβάλας, µετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων, θα καταρτίσει προσωρινό ενιαίο αξιολογικό 

πίνακα υποψήφιων για τη θέση ∆ιευθυντή Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου - Λυκείου Καβάλας, 

στον οποίο θα ενταχθεί το σύνολο των υποψηφίων που θα υποβάλουν αίτηση, µε βάση το σύνολο των 

µορίων που θα προκύψουν από την αποτίµηση των κριτηρίων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14 του 

Ν. 3848/2010 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει), µε ειδική µνεία των υποψηφίων που δεν θα πληρούν τις 

προϋποθέσεις επιλογής.  

Ο ανωτέρω πίνακας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης και θα αποσταλεί στις σχολικές 

µονάδες αρµοδιότητάς της για ενηµέρωση των υποψηφίων, οι οποίοι θα µπορούν να υποβάλουν εγγράφως 

ένσταση στο οικείο ΠΥΣ∆Ε της παραγράφου 13 του άρθρου 16 του Ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε 

και ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) ηµερών από την ανάρτησή του.  

Το συµβούλιο θα αποφανθεί αιτιολογηµένα επί των ενστάσεων, θα ανασυντάξει κατά περίπτωση τον 

πίνακα και θα τον αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης. 

∆.   Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης (dide.kav.sch.gr) προκειµένου οι 

ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί να λάβουν γνώση αυτών και στη συνέχεια να προβούν στη σύνταξη και 

υποβολή της αίτησής τους. Επισηµαίνουµε την ανάγκη προσεκτικής µελέτης του νοµικού πλαισίου, έτσι 

ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήµατα στη διαδικασία επιλογής. 

 
  Ο   ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

α /α  
 

 
 

 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ  ∆ΑΝΙΗΛ     

   Συνηµµένα: Υπόδειγµα Αίτησης (excel τεσσάρων φύλλων)  
 
Κοινοποίηση: 
 

1. Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Π.Ε. & ∆.Ε. Α.Μ.Θ. 

2. Γραφεία Σχολικών Συµβούλων Καβάλας 

3. Σχολεία ∆.Ε. –  Ε.Κ.  – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καβάλας – Ειδικό  

Επαγγελµατικό Γυµνάσιο Καβάλας 

4. ΚΕ∆∆Υ, Σ.∆.Ε, Ι.Ε.Κ., Π.Ε.Κ., Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,  

ΚΕ.ΣΥ.Π., Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καβάλας και Κ.Π.Ε. Φιλίππων 
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