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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---------------- 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ 

 

  

 

 

Φλϊρινα, 08-12-2022 

Αρ. Ρρωτ.: 5849 

Πληροφορίεσ :  

Tαχ. Δ/νςη      : 

Ευαγγελία Δογοφλθ, Μιχαιλ Χαλβατηισ  

Διοικθτιριο, Φλϊρινα 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ – 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

Σαχ. Κώδ.        : 531 00  

Ε-mail               : mail@dipe.flo.sch.gr  

Σηλζφωνο       : 2385054584  

   

 

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη – πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την επιλογή των Διευθυντών των 

ςχολικών μονάδων τησ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Φλώρινασ 

 

Η Διευκφντρια τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Φλϊρινασ, ζχοντασ υπόψθ: 

 

1. Τισ διατάξεισ:  

α) του Νόμου 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/Α’/30-09-1985) «Δομι και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτε-

ροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, 

β) του Νόμου 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α’/09-03-1999) «Κφρωςθ του Κώδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλ-

λεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, 

γ) του Νόμου 4727/2020 (Φ.Ε.Κ. 184/Α’/23-9-2020) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι 

Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (Ε.Ε.) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (Ε.Ε.) 2019/1024) Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ 

(Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (Ε.Ε.) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ»,  

δ) του Νόμου 4823/2021 «Αναβάκμιςθ του ςχολείου, ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικών και άλλεσ διατά-

ξεισ» (Φ.Ε.Κ. 136/Α’/03-08-2021) και ιδίωσ των άρκρων 30 ζωσ και 33, 35 ζωσ και 37, 39 ζωσ και 43, 49 

και 232 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν, 

ε) του άρκρου 374 του Νόμου 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/Α’/21-07-2022) «Νζοι Ορίηοντεσ ςτα Ανώτατα Εκ-

παιδευτικά Ιδρφματα: Ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ, τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ ςφνδεςθσ των ΑΕΙ με τθν 

κοινωνία και λοιπζσ διατάξεισ», «Αποτίμθςθ κριτθρίων επιλογισ υποψιφιων ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευ-

ςθσ Τροποποίθςθ παρ. 6 άρκρου 33 ν. 4823/2021», 

ςτ) του άρκρου 190 του Νόμου 4964/2022 (Φ.Ε.Κ. 150/Α’/30-07-2022) «Διατάξεισ για τθν απλοποίθςθ τθσ 

περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, κζςπιςθ πλαιςίου για τθν ανάπτυξθ των Τπεράκτιων Αιολικών Πάρ-

κων, τθν αντιμετώπιςθ τθσ ενεργειακισ κρίςθσ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και λοιπζσ διατά-

ξεισ», «υκμίςεισ για επιλογι διευκυντϊν, προϊςταμζνων και υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και 

Εργαςτθριακϊν Κζντρων, κακϊσ και των υπευκφνων τομζων των Εργαςτθριακϊν Κζντρων - Τροποποί-

θςθ άρκρου 232 ν. 4823/2021», 

η) του άρκρου 78 του Νόμου 4997/2022 (Φ.Ε.Κ. 219/Α’/25-11-2022) «Εξορκολογιςμόσ αςφαλιςτικισ και 

ςυνταξιοδοτικισ νομοκεςίασ, ενίςχυςθ ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλεσ διατάξεισ», «υκμί-

ςεισ για τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ - Μεταβατικζσ διατάξεισ - Ρροςκικθ παρ. 5Α και τροποποίθςθ 

παρ. 12 ςτο άρκρο 232 του Νόμου 4823/2021», 
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θ) του Ρ.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31/Α’/23-02-2018) «Οργανιςμόσ Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευ-

μάτων» όπωσ ιςχφει, 

2. Τθν 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (Φ.Ε.Κ. 6273/Β/28-12-2021) Κ.Υ.Α. «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκό-

ντων και αρμοδιοτιτων των Διευκυντών Εκπαίδευςθσ», 

3. Τθν Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (Φ.Ε.Κ. 6141/Β/03-12-2022) Υ.Α. «Ρφκμιςθ κεμάτων ςχετικών με 

τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Διευκυντών χολικών Μονάδων και Εργαςτθριακών Κζ-

ντρων», 

4. Τθν Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦ446ΜΤΛΗ-29Ρ) Υ.Α. με κζμα: «Σοποκζτθςθ Διευκυ-

ντών Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ», 

5. Τον Νόμο 4624/2019 (Φ.Ε.Κ. 137/Α’/29-08-2019) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, 

μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 

27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικών προςώπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προ-

ςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

6. Τθν Φ.361.22/7/151151/Ε3/ 07-12-2022, (ΑΔΑ: Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ) εγκφκλιο «Επιλογι υποψθφίων Διευ-

κυντϊν Σχολικϊν Μονάδων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ και Εργαςτθριακϊν Κζ-

ντρων (Ε.Κ.)» του Υ.ΡΑΙ.Θ. 

 
 

 

Π ρ ο κ η ρ φ ς ς ε ι  

 
 

τθν πλιρωςθ, με επιλογι, είκοςι επτά (27) κζςεων Διευκυντϊν/ντριϊν των ακόλουκων Σχολικϊν Μονάδων 

τθσ περιοχισ ευκφνθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Φλϊρινασ και καλεί τουσ/τισ ενδιαφερό-

μενουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ και μζλθ Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ, οι οποί-

οι/εσ διακζτουν τα νόμιμα προςόντα και προχποκζςεισ και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία ε-

πιλογισ, να υποβάλουν αίτθςθ που ςυνοδεφεται από τα αναγκαία δικαιολογθτικά. 

 

 

Α/Α Οργανικότητα Δημοτικά χολεία Γενικήσ Αγωγήσ Κωδικόσ χολείου 

  Δήμοσ Αμυνταίου  

1 9/κζςιο 1
ο
 Δθμοτικό Σχολείο Αμυνταίου 9470002 

2 6/κζςιο 2
ο
 Δθμοτικό Σχολείο Αμυνταίου 9470004 

3 6/κζςιο 3
ο
 Δθμοτικό Σχολείο Αμυνταίου 9470218 

4 5/κζςιο Δθμοτικό Σχολείο Αγίου Ραντελειμονα 9470007 

5 6/κζςιο Δθμοτικό Σχολείο Αετοφ 9470011 

6 5/κζςιο Δθμοτικό Σχολείο Κζλλθσ 9470031 

7 6/κζςιο Δθμοτικό Σχολείο Λεβαίασ 9470037 

8 5/κζςιο Δθμοτικό Σχολείο Λεχόβου 9470039 

9 6/κζςιο Δθμοτικό Σχολείο Ξινοφ Νεροφ 9470054 

10 7/κζςιο Δθμοτικό Σχολείο Φιλϊτα 9470191 

 

 

Δήμοσ Πρεςπών 

11 6/κζςιο Δθμοτικό Σχολείο Αγίου Γερμανοφ 9470087 
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Δήμοσ Φλώρινασ 

12 12/κζςιο 1
ο
 Δθμοτικό Σχολείο Φλϊρινασ 9470071 

13 12/κζςιο 2
ο
 Δθμοτικό Σχολείο Φλϊρινασ 9470072 

14 12/κζςιο 3
ο
 Δθμοτικό Σχολείο Φλϊρινασ 9470073 

15 9/κζςιο 5
ο
 Δθμοτικό Σχολείο Φλϊρινασ «Θεόδωροσ Κάςτανοσ» 9470077 

16 12/κζςιο 6
ο
  Δθμοτικό Σχολείο Φλϊρινασ «Κων Δραγοφμθσ» 9470180 

17 6/κζςιο Δθμοτικό Σχολείο Αμμοχωρίου 9470092 

18 6/κζςιο Δθμοτικό Σχολείο Άνω Καλλινίκθσ 9470097 

19 6/κζςιο Δθμοτικό Σχολείο Αρμενοχωρίου 9470103 

20 6/κζςιο Δθμοτικό Σχολείο Βεφθσ 9470026 

21 6/κζςιο Δθμοτικό Σχολείο Ιτζασ 9470029 

22 6/κζςιο Δθμοτικό Σχολείο Κάτω Κλεινϊν 9470120 

23 6/κζςιο Δθμοτικό Σχολείο Μελίτθσ 9470046 

24 4/κζςιο Δθμοτικό Σχολείο Σιταριάσ 9470063 

25 6/κζςιο Δθμοτικό Σχολείο Υδροφςασ 9470175 

 

  

 

 

Α/Α Οργανικότητα Νηπιαγωγεία Γενικήσ Αγωγήσ 
 

1 4/κζςιο 8
ο
 Νθπιαγωγείο Φλϊρινασ 9470199 

 

 

 

  

Α/Α Οργανικότητα Δημοτικά χολεία  Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ Κωδικόσ χολείου 

1 4/κζςιο Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο Φλϊρινασ 9470182 

 

 

Η επιλογι και τοποκζτθςθ των Διευκυντϊν/ντριϊν Σχολικϊν Μονάδων γίνεται για τετραετι κθτεία, θ ο-

ποία ξεκινά με τθν τοποκζτθςι τουσ και λιγει τθν 31θ Ιουλίου του τζταρτου ζτουσ που ακολουκεί τθν επι-

λογι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 44 του Νόμου 4823/2021. Η επιλογι και θ τοποκζτθςθ ςτισ 

κενοφμενεσ κζςεισ γίνονται για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ. Πςοι τοποκετοφνται ςε κζςεισ Διευκυ-

ντϊν/ντριϊν Σχολικϊν Μονάδων εξακολουκοφν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ και μετά από τθ λιξθ τθσ 

κθτείασ τουσ, μζχρι τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ των νζων ςτελεχϊν. 

 

Οι πίνακεσ των Διευκυντϊν/ντριϊν Σχολικϊν Μονάδων οι οποίοι κα καταρτιςτοφν κα ιςχφςουν από τθν 

κφρωςι τουσ μζχρι τθν 31θ Ιουλίου του τρίτου ζτουσ που ακολουκεί τθν κφρωςθ, οι δε υποψιφιοι/εσ που 

κα περιλθφκοφν ςε αυτοφσ κα καλφπτουν τισ κενζσ ι κενοφμενεσ κζςεισ που κα προκφπτουν κατά τον χρό-

νο ιςχφοσ των πινάκων. 

 

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 

 

Ωσ Διευκυντζσ/ντριεσ Σχολικϊν Μονάδων τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ επιλζγονται εκπαιδευτικοί τθσ 

δημόςιασ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με τουλάχιςτον, δώδεκα (12) ζτη εκπαιδευτικήσ υπηρεςίασ, διδα-

κτική υπηρεςία οκτώ (8) τουλάχιςτον ετών εκ των οποίων τα τζςςερα (4) να ζχουν διανυθεί ςτην Πρωτο-

βάθμια Εκπαίδευςη και πιςτοποιημζνη γνώςη Σεχνολογιών Πληροφορίασ και Επικοινωνιών (ΣΠΕ) Α’ ε-

πιπζδου. 
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Η γνϊςθ Τ.Ρ.Ε. Α’ επιπζδου τθσ περ. β) αποδεικνφεται με τθ ςχετικι πιςτοποίθςθ ι ςφμφωνα με τα οριηό-

μενα ςτθν παρ. 6 του άρκρου 26 του Ρ.Δ. 50/2001 (Α’ 39) για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρο-

νικοφ Υπολογιςτι (Η/Υ) και τεκμαίρεται για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ86. 

 

Ειδικά για τισ Σχολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), εκτόσ των εκπαιδευτικϊν, 

μπορεί να επιλζγονται ωσ Διευκυντζσ/ντριεσ και μζλθ του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ με τουλάχι-

ςτον δϊδεκα (12) ζτθ εκπαιδευτικισ και οκτϊ (8) ζτθ υποςτθρικτικισ υπθρεςίασ, από τα οποία τα τζςςερα 

(4), τουλάχιςτον, ζτθ πρζπει να ζχουν υπθρετθκεί ςφμφωνα με τθν περ. δ) του άρκρου 31 του Νόμου 

4823/2021. 

 

Ειδικότερα :  

 

1. Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευθυντών/ντριών χολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ μπο-

ρεί να είναι: 

 

α) για τισ κζςεισ Διευθυντών/ντριών Δημοτικών χολείων εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτιτων των κλά-

δων που υπθρετοφν ςτθν Ρρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, ςτουσ οποίουσ ςυμπεριλαμβάνονται και οι εκπαι-

δευτικοί που αναφζρονται ςτο Ρ.Δ. 323/1993 (Α’ 139, διόρκ. ςφάλμ. Α’ 185) και ςτθν υπό ςτοιχεία 

172260/Ε1/17.10.2016 Κοινι Απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και του 

Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν (Β’ 3391). Εκπαιδευτικοί κλάδου Δαςκάλων με οργανικι κζςθ ςε 

Εργαςτιρια Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) μποροφν, εφόςον πλθροφν τισ προχποκζ-

ςεισ τθσ παροφςασ, να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ και για κζςθ Διευκυντι/ντριασ ςχολικισ μο-

νάδασ Ρρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

 

β) για τισ κζςεισ Διευθυντών/ντριών Νηπιαγωγείων εκπαιδευτικοί του κλάδου ΡΕ60. 

 

2. Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευθυντών/ντριών χολικών Μονάδων Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ 

(.Μ.Ε.Α.Ε.) μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευςθ ςτθν Ε.Α.Ε. και μζλθ του Ε.Ε.Ρ., ςφμφωνα με 

τισ υποπερ. δα) του άρκρου 31 του Νόμου 4823/2021, ωσ ακολοφκωσ: 

δα) για τισ κζςεισ Διευθυντών/ντριών των δημοτικών ςχολείων Ε.Α.Ε., μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των 

ειδικοτιτων των κλάδων που υπθρετοφν ςτθν Ρρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων και 

των εκπαιδευτικϊν του Ρ.Δ. 323/1993 και τθσ υπό ςτοιχεία 172260/Ε1/17.10.2016 κοινισ απόφαςθσ 

του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν, κα-

κϊσ και μζλθ του Ε.Ε.Ρ., εφόςον ζχουν τα προςόντα διοριςμοφ και τοποκζτθςθσ ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ζχουν 

ςυμπλθρϊςει διδακτικι υπθρεςία τεςςάρων (4), τουλάχιςτον, ετϊν ςε δθμοτικό ςχολείο Ε.Α.Ε. 

 

2. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 

 

Α. Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ/α για τθν επιλογι οφτε να τοποκετθκεί ςε κζςθ Διευκυντι/ντριασ 

Σχολικισ Μονάδασ, εκπαιδευτικόσ ι μζλοσ Ε.Ε.Ρ., ο/θ οποίοσ/α διανφει δοκιμαςτικι υπθρεςία με τθν 

επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παρ. 1 του άρκ. 78 του Νόμου 4997/2022 (Φ.Ε.Κ. 219/Α/25-11-2022) ι τε-

λεί ςε διακεςιμότθτα ι αργία ι ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 

του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ. (Νόμοσ 

3528/2007, Φ.Ε.Κ. 26/Α’/09-02-2007) ι του/τθσ ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι ποι-

νι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν, για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα 

μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του ίδιου Κϊδικα. 
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Β. Εκπαιδευτικόσ ι μζλοσ Ε.Ε.Ρ., ο/θ οποίοσ/α ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του/τθσ, ςφμφωνα με 

τθν περ. β) τθσ παρ. 1 του άρκρου 44 του Νόμου 4823/2022, δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για 

τθν επιλογι, οφτε να τοποκετθκεί ςε όμοια ι ανϊτερθ κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ για τα τζςςερα 

(4) ζτθ που ζπονται τθσ απαλλαγισ. Η ιεράρχθςθ των κζςεων των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ ακολουκεί 

τθ ςειρά αναγραφισ τουσ ςτο άρκρο 58 του Νόμου 4823/2022. Οι κζςεισ των περ. : i)ςτ) και η), ii) κ) ζωσ 

ια) και iii) ιβ) ζωσ ιδ) του άρκρου 58 του Νόμου 4823/2022 κεωροφνται όμοιεσ, ξεχωριςτά για κάκε πε-

ρίπτωςθ. 

 

Γ. Εκπαιδευτικόσ ι μζλοσ Ε.Ε.Ρ., του/τθσ οποίου/ασ τα πιςτοποιθτικά των τυπικϊν προςόντων, ςφμφωνα 

με τα άρκρα 33 ζωσ 35 του Νόμου 4823/2022, που προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ είναι 

πλαςτά ι υποβάλλει ςτθ διαδικαςία αυτι αναλθκείσ δθλϊςεισ, δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαί-

δευςθσ. 

 

Δ. Εκπαιδευτικόσ ι μζλοσ Ε.Ε.Ρ., ο/θ οποίοσ/α αποχωρεί υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιο-

δότθςθσ εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτι-

των, δεν επιτρζπεται να υποβάλει αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ. 

 

Ε. Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβο-

λισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά τον 

χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά τον χρόνο τοποκζτθ-

ςθσ από το αρμόδιο όργανο. 

 

3. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι/εσ υποβάλλουν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι τουσ ωσ Διευκυ-

ντϊν/τριϊν Σχολικϊν Μονάδων αποκλειςτικά και μόνον θλεκτρονικά ςτθ διαδικτυακι πφλθ 

https://schooldirectors.minedu.gov.gr. Η πιςτοποίθςθ των υποψθφίων για τθν είςοδο ςτθν πλατφόρμα 

τθσ αίτθςθσ γίνεται με τθ χριςθ των κωδικϊν TAXISnet (πρόςβαςθσ φυςικϊν προςϊπων ςε φορολογικζσ 

και λοιπζσ υπθρεςίεσ). Με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ δθλϊνεται θ Διεφθυνςη Πρωτοβάθμιασ Εκπαί-

δευςησ, για τα ςχολεία τθσ οποίασ και μόνο ο/θ υποψιφιοσ/α εκδθλϊνει ενδιαφζρον για ςυμμετοχι ςτθ 

διαδικαςία επιλογισ. 

 

2. Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων τουσ δικαιολογθ-

τικά, ςε ψθφιακι μορφι, τα οποία αναρτϊνται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα υποβολισ των αιτιςεων, ο-

μαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, ωσ εξισ: 

 
α) Βιογραφικό ςθμείωμα. 

β) Ριςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. 

γ) Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και επιμόρφωςθσ. 

δ) Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν. 

ε) Ριςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) ι αποδεικτικά 

γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Η/Υ).  

ςτ) Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ και ερευνθτικοφ ζργου. 

η) Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό ζργο κακϊσ και ςτθ διδακτικι, ςυμ-

βουλευτικι – κακοδθγθτικι και διοικθτικι – υποςτθρικτικι εμπειρία, τα οποία πρζπει να αναφζρουν 

χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ. 

κ) Υπεφκυνθ διλωςθ του Νόμου 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/11-06-1986,) με τθν οποία βεβαιϊνεται: 
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αα) ότι ο/θ εκπαιδευτικόσ δεν διανφει δοκιμαςτικι υπθρεςία ι εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ παρ. 1 

του άρκρου 78 του Νόμου 4997/2022, δεν τελεί ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν ζχει καταδικαςτεί τε-

λεςίδικα για τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν δι-

οικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ι δεν του/τθσ ζχει επιβλθκεί τελε-

ςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν, για 

οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα, μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του ίδιου κϊ-

δικα. 

ββ) θ γνθςιότθτα και αλικεια των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν, 

γγ) ότι ο/θ εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ ςφμ-

φωνα με τθν περ. β’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 44 του Νόμου 4823/2021 τα τζςςερα τελευταία ζτθ. 

δδ) ότι ο/θ εκπαιδευτικόσ δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ ε-

νόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων. 

 

3. Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να 

είναι αρμοδίωσ αναγνωριςμζνοι. Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει να ζχουν μεταφραςτεί επί-

ςθμα από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. Μετά 

τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά. 

 

4. Οι αιτιςεισ - δθλϊςεισ για τθ ςυμμετοχι ςτθν εν λόγω διαδικαςία επιλογισ υποβάλλονται θλεκτρονικά, 

μαηί με τα ωσ άνω αναγκαία δικαιολογθτικά, από τθν Παραςκευή 09-12-2022 ζωσ και τθν Σετάρτη 28-12-

2022 και ώρα 16:00. Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ δεν είναι 

δυνατι θ τροποποίθςι τθσ. 

 

5. Οι αιτιςεισ και τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά διατθροφνται ςε ψθφιακι μορφι ςτισ Διευκφνςεισ Εκπαί-

δευςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ κθτείασ των Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζ-

ντρων. 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, που αφοροφν διοικθτικά κζματα, οι ενδιαφερόμενοι/εσ μποροφν να επικοι-

νωνοφν με τθ Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Φλϊρινασ ςτα τθλζφωνα 2385054584 και 

2385054586, ενϊ για τεχνικά κζματα, που αφοροφν ςτθν πλατφόρμα υποβολισ αιτιςεων, μποροφν να ςτζλ-

νουν μινυμα με ερωτιματα ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: schooldirectors@epafos.gr.   

 

Η παροφςα να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Φλϊρινασ και τθσ 

«Διαφγειασ» και να διαβιβαςκεί ςτο Α.Σ.Ε.Ρ., προκειμζνου να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του. 

 

 

Η Διευκφντρια τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Φλϊρινασ 

 

 

 

Πλγα Μοφςιου Μυλωνά 
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