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ΘΕΜΑ:  «Διαδικαστικά θέματα για την επιλογή των Διευθυντών των σχολικών μονάδων της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» 

 

    ΣΧΕΤ.: 1. Ο Νόμος 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 136/Α’/03-08-2021) και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 33, 35 έως και 37, 39 έως και 43, 

49 και 232 αυτού, όπως ισχύουν. 

2. Η με αρ. πρωτ. 5849/08-12-2022 «Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

επιλογή των Διευθυντών των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Φλώρινας». 

3. Η με αρ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (Φ.Ε.Κ. 6141/Β/03-12-2022) Υ.Α. «Ρύθμιση 

θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και 

Εργαστηριακών Κέντρων» 

4. Η με αρ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/ 07-12-2022, (ΑΔΑ: Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ) εγκύκλιος «Επιλογή 

υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης και 

Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)» του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

 

Ενόψει των επικείμενων διαδικασιών επιλογής Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, και προκειμένου να διασφαλίσουμε την εύρυθμη και 

αποτελεσματική διευθέτηση των ζητημάτων που θα προκύψουν, καλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες 

να υποβάλουν το συντομότερο ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Φλώρινας, στη διεύθυνση:   

http://dipe.flo.sch.gr/dipe_new/index.php?option=com_content&view=article&id=500&Itemid=204, για 

την έκδοση του απαιτούμενου Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών, καθώς και άλλων 

βεβαιώσεων, οι οποίες απαιτείται να εκδοθούν από τη Διεύθυνση ως αποδεικτικά για την πιστοποίηση 

ορισμένων μοριοδοτούμενων κριτηρίων. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να προηγηθεί μια εμπεριστατωμένη μελέτη της σχετικής 

Πρόσκλησης – Προκήρυξης από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης (βλ. σχετ.), του Νόμου 4823/2021 
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«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 136/Α’/03-08-

2021) και ιδίως των άρθρων 30 έως και 33, 35 έως και 37, 39 έως και 43, 49 και 232 αυτού, όπως ισχύουν, 

καθώς και μια ενδελεχής περιήγηση της πλατφόρμας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για τη 

συμμετοχή στη διαδικασία στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr, όπου η είσοδος 

γίνεται με τους κωδικούς του TAXISnet, προκειμένου να εντοπιστούν από τους/τις υποψήφιους/ες τα 

απαιτούμενα αποδεικτικά και τεκμήρια για την κάθε επιμέρους περίπτωση. Η προσωρινή αποθήκευση 

που επιτρέπει η πλατφόρμα διευκολύνει τη σταδιακή ανάρτηση των απαιτούμενων παραστατικών σε 

ψηφιακή μορφή (pdf). 

Να σημειωθεί ότι ο/η Διευθυντής/ντρια κάθε σχολικής μονάδας οφείλει να βεβαιώσει όσα 

αποδεικτικά  υποψηφίων συναδέλφων/ισσών εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και τεκμηριώνονται με τα 

αντίστοιχα παραστατικά, εφόσον του/της ζητηθούν σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής της 

αίτησης των υποψηφίων, η οποία ισχύει από την Παρασκευή 09-12-2022 έως και την Τετάρτη 28-12-

2022 και ώρα 16:00. Τα αποδεικτικά που αφορούν σε βεβαιώσεις των ίδιων των Διευθυντών/ντριών ως 

υποψηφίων βεβαιώνονται είτε από τον/την Υποδιευθυντή/ντρια, εφόσον διαθέτει η σχολική μονάδα, είτε 

από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης σε περίπτωση που δεν υφίσταται Υποδιευθυντής/ντρια, ύστερα από 

αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης και προσκόμιση των απαιτούμενων ανά περίπτωση παραστατικών. 

  Οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης θα διευκολύνουν τη συμμετοχή όλων στις διαδικασίες επιλογής σε 

αγαστή συνεργασία με κάθε ενδιαφερόμενο/η σχετικά με θέματα που αφορούν αποκλειστικά στις 

αρμοδιότητές τους. Η υποβολή της αίτησης εμπίπτει στην προσωπική ευθύνη του/της κάθε 

υποψήφιου/ας. 

 
 

Η Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας 
 
 
 
 
 

Όλγα Μούσιου Μυλωνά 
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