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                                                                                                              ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

                                      ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΦΙΑΦΕΡΟΝΣΟ   
                                                                  
 
ΘΕΜΑ:  «Προκιρυξθ - Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν πλιρωςθ κζςεων  

                   Διευκυντϊν  χολικϊν Μονάδων  και Εργαςτθριακϊν Κζντρων Δευτεροβάκμιασ 
                   Εκπαίδευςθσ Πρζβεηασ» 
  

Ο Διευκυντισ Διεφκυνςθσ  Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πρζβεηασ 
 

         Ζχοντασ υπόψθ: 
 
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/1985 τ.Αϋ) «Δομι και Λειτουργία τθσ 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ»  
 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ αρικμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Τ.Α.(ΦΕΚ 
1340/16-10-2002 τ.Βϋ) «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των 
προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των 
ςυλλόγων διδαςκόντων, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 
3. Σισ διατάξεισ του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-05-2010 τ.Αϋ) «Αναβάκμιςθ του ρόλου του 

εκπαιδευτικοφ –κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ,  
ΠΑΙΔΕΙΑ  ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ,  

----- 

 Πρζβεηα, 25/05/2015 
 Αρ. Πρωτ.:  Φ.11.3/3325 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ Δ/ΝΘ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠ/Θ HΠΕΙΡΟΤ 

  

Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η   
ΠΡΕΒΕΖΑ 

 
  

   
   

Σαχ. Δ/νςθ  
Σαχ. Κϊδικασ 
Ιςτοςελίδα 
Πλθροφορίεσ 
Σθλζφωνο 
F A X 
e-mail 
 
 

Κολοκοτρϊνθ, περ. Νοςοκομείου 
48100 Πρζβεηα 
http://dide.pre.sch.gr 
Ευαγγζλου Κων/να 
2682024135 
2682089792 
mail@dide.pre.sch.gr 
 

ΠΡΟ:  
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ: 
 

Εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότθτασ 
Δ. Δ.Ε. Πρζβεηασ  
(μζςω των Διευκυντϊν των 
ςχολικϊν μονάδων) 
 
1. ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ.  Θπείρου 
2. Διευκφνςεισ Δ.Ε. όλθσ τθσ 

χϊρασ 
 

 
 

http://dide.pre.sch.gr/
mailto:mail@dide.pre.sch.gr
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4. Σισ διατάξεισ των άρκρων 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 και 28 του  Ν.4327/14-05-2015 (ΦΕΚ 

50/14-05-2015 τ.Αϋ)»Επείγοντα μζτρα για τθν Πρωτοβάκμια,  Δευτεροβάκμια, και 
Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ» 

 
5. Σθν με αρικμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 (ΦΕΚ 915/20-05-2015 τ.Αϋ) Τπουργικι 

Απόφαςθ που αφορά ςτθν επιλογι των υποψθφίων Διευκυντϊν όλων των τφπων χολικϊν 
Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Εργαςτθριακϊν Κζντρων. 
 

6. Σθν με αρικμ. Φ.361 22/27/80025/Ε3/19-05-2015 εγκφκλιο του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα 
διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποψθφίων Διευκυντϊν όλων των τφπων χολικϊν 
Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» 

 
7. Σθν με αρικμ. Φ.361.22/29/81443/Ε3/21-5-2015 εγκφκλιο του Τ.ΠΟ.Π.ΑΙ.Θ. με κζμα: 

«Παράταςθ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων για πλιρωςθ κζςεων Διευκυντϊν 
χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ»   
 

8. Σθν με αρικμ. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-5-2015 εγκφκλιο του Τ.ΠΟ.Π.ΑΙ.Θ. με κζμα: 
«Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποψθφίων Διευκυντϊν όλων των τφπων χολικϊν 
Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» 

 
9. Σθν με αρικμ. Φ.350/71/82429/Ε3/22-05-2015 Τπουργικι Απόφαςθ «Οριςμόσ επιπλζον μελϊν 

ςτα Π.Τ..Π.Ε. και Π.Τ..Δ.Ε. 
 

10. Σθν  με αρικμ. Φ361.22/32/82432/Ε3/22-05-2015 εγκφκλιο του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα 
«Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποψθφίων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν 
μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ»  

 
11. Σισ κζςεισ Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν μονάδων Δ.Δ.Ε. Πρζβεηασ 

 

                                                         π ρ ο κ θ ρ φ ς ς ε ι  
 

τθν πλιρωςθ των παρακάτω  είκοςι ζξι (26) κζςεων Διευκυντϊν Γυμναςίων, ΓΕ.Λ., Ε.Κ. και 
ΜΕΑΕ αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πρζβεηασ για όλουσ τουσ 
ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, οι οποίοι ζχουν τα νόμιμα 
προςόντα ςφμφωνα με τα ανωτζρω ςχετικά και επικυμοφν να υποβάλουν αίτθςθ 
ςυνοδευόμενθ από τα αναγκαία δικαιολογθτικά από τθν 28θ Μαΐου 2015 και εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ τεςςάρων (4) εργάςιμων θμερϊν για τθν κατάταξι τουσ ςτουσ 
πίνακεσ που κα καταρτιςτοφν ανά ςχολικι μονάδα και για τισ παρακάτω ςχολικζσ μονάδεσ: 

 

1. 1ο Γ/ςιο Πρζβεηασ 

2.  2ο Γ/ςιο Πρζβεηασ 

3. 3ο Γ/ςιο Πρζβεηασ 

4.  4ο Γ/ςιο Πρζβεηασ 

5.  Γ/ςιο Ηαλόγγου 

6.  Γ/ςιο Λοφρου 

7.  Γ/ςιο Θεςπρωτικοφ 

8.  1ο Γ/ςιο Φιλιππιάδασ 
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9.  2ο Γ/ςιο Φιλιππιάδασ 

10.  Γ/ςιο Καναλακίου 

11.  Γυμνάςιο Πάργασ 

12.  Εςπερινό Γ/ςιο Πρζβεηασ 

13.  Μουςικό χολείο Πρζβεηασ 

14.  1ο ΓΕ.Λ. Πρζβεηασ 

15.  2ο ΓΕ.Λ. Πρζβεηασ 

16.  ΓΕ.Λ. Λοφρου 

17.  ΓΕ.Λ. Θεςπρωτικοφ 

18.  1ο ΓΕ.Λ. Φιλιππιάδασ 

19.  ΓΕ.Λ. Καναλακίου 

20.  ΓΕ.Λ. Πάργασ 

21.  Εςπερινό ΓΕ.Λ. Πρζβεηασ 

22.  1ο ΕΠΑ.Λ. Πρζβεηασ 

23.  1ο ΕΠΑ.Λ. Φιλιππιάδασ 

24.  1ο ΕΠΑ.Λ. Καναλακίου 

25.  Ε.Κ. Πρζβεηασ 

26.  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πρζβεηασ 

Επιτρζπεται θ προςκόμιςθ των ςυνοδευτικϊν δικαιολογθτικϊν τθσ αίτθςθσ εντόσ προκεςμίασ 
δφο (2) εργάςιμων θμερϊν από τθ λιξθ τθσ προαναφερόμενθσ προκεςμίασ ( 3-6-2015 ) 

Οι υποψιφιοι Διευκυντζσ, υποβάλλουν τισ αιτιςεισ τουσ και τον φάκελο με τα ςυνοδευτικά 
δικαιολογθτικά, εντόσ τθσ παραπάνω προκεςμίασ ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ.Δ.Ε. Πρζβεηασ. Μετά τθ 
λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δε γίνεται δεκτι οποιαδιποτε μεταβολι ςτθ 
διλωςθ προτίμθςθσ. Οι υποψιφιοι, ςε περίπτωςθ που θ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ που ανικουν 
οργανικά δεν ταυτίηεται με τθ Διεφκυνςθ/νςεισ ςτθν αρμοδιότθτα τθσ/των οποίασ/ων  
υπάγονται οι ςχολικζσ μονάδεσ που κζτουν υποψθφιότθτα, υποβάλλουν τθν αίτθςι τουσ τόςο 
ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ όςο και ςτισ λοιπζσ εμπλεκόμενεσ 
Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ. Ο φάκελοσ υποψθφιότθτασ με τα ςυνοδευτικά ςτθν αίτθςθ 
δικαιολογθτικά υποβάλλεται μόνο ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ τθσ οργανικισ κζςθσ θ οποία 
είναι αρμόδια για τθ μοριοδότθςθ του υποψθφίου. Επιςθμαίνουμε ότι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ 
οργανικισ κζςθσ των εκπαιδευτικϊν που ανικουν ςε ΚΕΔΔΤ κεωρείται θ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ 
που ζχει ζδρα το ΚΕΔΔΤ. Παράλλθλα οι υποψιφιοι αποςτζλλουν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ για τισ 
οποίεσ ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον τοποκζτθςθσ όλα εκείνα τα ςτοιχεία που προβλζπονται 
ςτθν παρ. 4 του άρκρου 19 του Ν.4327/2015, τα οποία πρζπει να λάβει υπόψθ ο ςφλλογοσ 
διδαςκόντων κατά τθ διαδικαςία τθσ μυςτικισ ψθφοφορίασ 

Προχποκζςεισ επιλογισ (άρκρο 17 του ν.4327/2015) 

Ωσ Διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. επιλζγονται εκπαιδευτικοί τθσ οικείασ βακμίδασ με 
δεκαετι (10) τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία, οι οποίοι ζχουν αςκιςει διδακτικά 
κακικοντα για οκτϊ (8) τουλάχιςτον ζτθ ςτθν Πρωτοβάκμια ι Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. 
Από τα ανωτζρω οκτϊ (8) ζτθ άςκθςθσ διδακτικϊν κακθκόντων, τα τρία (3) τουλάχιςτον κα 
πρζπει να ζχουν αςκθκεί ςε αντίςτοιχουσ με τθν προσ κάλυψθ κζςθ τφπουσ ςχολείων τθσ 
οικείασ βακμίδασ, ςυμπλθρϊνοντασ ςε αυτά τουλάχιςτον το 50% του υποχρεωτικοφ τουσ 
ωραρίου.  
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Ειδικότερα: 

1. Τποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και 
Ε.Κ. μπορεί να είναι: 
 

• Για τισ κζςεισ Διευκυντϊν Γυμναςίων, ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί τθσ Δευτεροβάκμιασ 

  Εκπαίδευςθσ των κλάδων ΠΕ 01 ζωσ και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33. 

     •  Για τθ κζςθ Διευκυντι Ε.Κ., εκπαιδευτικοί τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των κλάδων ΠΕ 

        12, ι ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20. 

2.    Τποψιφιοι για τθ κζςθ Διευκυντι  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. μπορεί να είναι: 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των αντίςτοιχων προσ τα 

διδαςκόμενα γνωςτικά αντικείμενα κλάδων, εφόςον ζχουν τα προςόντα διοριςμοφ και 

τοποκζτθςθσ ςε .Μ.Ε.Α.Ε. ι υπθρετοφν οργανικά ςε .Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ. ι ζχουν 

διδακτικι υπθρεςία τουλάχιςτον τριϊν ετϊν ςε .Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ., κακϊσ και τα μζλθ 

του Ε.Ε.Π.  

Δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ, ο οποίοσ ζχει καταδικαςτεί 
τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ προςωρινισ ι τθσ οριςτικισ παφςθσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (κ. ν. 3528/2007, Α' 26) ι για 
τον οποίον ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 8 του ίδιου 
Κϊδικα. Επίςθσ, δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτικόσ, του οποίου τα 
πιςτοποιθτικά των αντικειμενικϊν κριτθρίων που προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ 
είναι πλαςτά ι αναλθκι με ςκοπό τθν παραπλάνθςθ τθσ υπθρεςίασ. 

Όπου ςτισ διατάξεισ του ν.4327/2015 προβλζπεται εκπαιδευτικι υπθρεςία, υπολογίηεται θ 
προχπθρεςία τόςο ςτθ δθμόςια όςο και ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ, κακϊσ και θ προχπθρεςία 
των υποψθφίων ωσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων με αναγωγι ςτο υποχρεωτικό 
εβδομαδιαίο ωράριο διδαςκαλίασ. Όπου ςτισ διατάξεισ του προαναφερόμενου νόμου 
προβλζπεται διδακτικι υπθρεςία, λογίηεται: α) θ άςκθςθ διδακτικοφ ζργου ςε μονάδεσ 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, β) οι άδειεσ κφθςθσ, λοχείασ, ανατροφισ 
τζκνου, γ) θ κθτεία ςχολικοφ ςυμβοφλου, δ) θ κθτεία ςε Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 
(Κ.Π.Ε.), ε) θ κθτεία ςε κζςεισ Τπευκφνων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ, Τγείασ, 
Πολιτιςτικϊν κεμάτων και ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, ςτ) θ κθτεία των υπευκφνων ΓΡΑΕΠ, 
ΚΕΤΠ, ΕΠ, ΚΕΠΛΘΝΕΣ, ΕΚΦΕ και υμβουλευτικϊν τακμϊν Νζων. 

Όπου ςτισ ίδιεσ διατάξεισ προβλζπεται εκπαιδευτικι ι διδακτικι υπθρεςία ςε .Μ.Ε.Α.Ε. ι 
ΚΕ.Δ.Δ.Τ., υπολογίηεται θ υπθρεςία των υποψθφίων ςε Κζντρα Διάγνωςθσ, Αξιολόγθςθσ και 
Τποςτιριξθσ (Κ.Δ.Α.Τ.) ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ., ςε αυτοτελείσ .Μ.Ε.Α.Ε., ςε Σμιματα Ζνταξθσ, ςε 
προγράμματα παράλλθλθσ ςτιριξθσ, ςε προγράμματα διδαςκαλίασ ςτο ςπίτι ι ςτισ 
εκπαιδευτικζσ δομζσ Ε.Α.Ε. που προβλζπονται ςτθν περίπτωςθ β' τθσ παρ. 4 του άρκρου 6 του ν. 
3699/2008 (Α' 199). 
 
Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Σα κωλφματα επιλογισ τθσ παραγράφου 
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6 του άρκρου 17 του ν.45327/2015 δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ από το 
αρμόδιο όργανο. 
 
Τποβλθτζα δικαιολογθτικά 
Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τοποκζτθςθ υποβάλλονται ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ που 
ανικει οργανικά ο υποψιφιοσ και ςυνοδεφονται από: 

1. Βιογραφικό ςθμείωμα 

2. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και μετεκπαίδευςθσ 

3. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν 

4. Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε. 

5. Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ 

6. Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ, ςτθν 

κακοδθγθτικι και διοικθτικι εμπειρία κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε υπθρεςιακά ςυμβοφλια, τα 

οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ. 

7. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι α) ο εκπαιδευτικόσ δεν 
ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ προςωρινισ ι τθσ 
οριςτικισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 
3528/2007 Α' 26) και β) δεν ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του 
ίδιου κϊδικα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 17 του ν. 4327/2015. 

8. Διλωςθ προτίμθςθσ και ςειρά προτίμθςθσ χολικϊν μονάδων και Ε.Κ. όπου κζτει 
υποψθφιότθτα ο εκπαιδευτικόσ. 

Οι βεβαιϊςεισ ι τα υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ, άςκθςθ 
διοικθτικϊν κακθκόντων, διδακτικοφ και κακοδθγθτικοφ ζργου, κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε 
υπθρεςιακά ςυμβοφλια, πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ. 

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνεται δεκτι οποιαδιποτε 
μεταβολι ςτθ διλωςθ προτίμθςθσ. 

Παράλλθλα οι υποψιφιοι αποςτζλλουν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ για τισ οποίεσ ζχουν εκδθλϊςει 
ενδιαφζρον τοποκζτθςθσ όλα εκείνα τα ςτοιχεία που προβλζπονται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 19 
του ν. 4327/2015, τα οποία πρζπει να λάβει υπόψθ ο ςφλλογοσ διδαςκόντων κατά τθ διαδικαςία 
τθσ μυςτικισ ψθφοφορίασ. 

Θ κατάταξθ των υποψθφίων ςτουσ, κατά τα ανωτζρω, πίνακεσ κα γίνει βάςει των προχποκζςεων 
επιλογισ και αποτίμθςθσ των κριτθρίων που ορίηονται ςτα άρκρα 18 και 19, του Ν.4327/2015 
(ΦΕΚ 50/14-05-2015) «Επείγοντα μζτρα για τθν Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια και Σριτοβάκμια 
Εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ».  

 
                                                      Σελικόσ πίνακασ μοριοδότθςθσ 
 
Με ευκφνθ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ καταρτίηεται ο τελικόσ πίνακασ υποψθφίων ανά 
ςχολικι μονάδα και εργαςτθριακό κζντρο που περιλαμβάνει το άκροιςμα τθσ μοριοδότθςθσ  τθσ 
επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ ςυγκρότθςθσ και κατάρτιςθσ, τθσ υπθρεςιακισ κατάςταςθσ 
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διοικθτικισ και κακοδθγθτικισ εμπειρίασ κακϊσ και τθσ μοριοδότθςθσ από τθν μυςτικι 
ψθφοφορία του ςυλλόγου διδαςκόντων. 
 
Οι ανωτζρω πίνακεσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ. Κατά των πινάκων αυτϊν 
δφνανται να υποβλθκοφν ενςτάςεισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριϊν (3) θμερϊν. 
 
Μετά τθν εκδίκαςθ των ενςτάςεων από το διευρυμζνο οικείο ΠΤΔΕ οι αναμορφωμζνοι πίνακεσ 
υποβάλλονται προσ κφρωςθ ςτον οικείο Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ και αναρτϊνται 
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ.  
 

Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ των χολείων να ενθμερϊςουν ενυπόγραφα τουσ εκπαιδευτικοφσ 
του ςχολείου ευκφνθσ τουσ. 

 
 

          Ο Διευκυντισ Δ.Ε. Πρζβεηασ 
 
 
 
               Χριςτόφοροσ Μπζλλοσ 
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