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Θέμα:  « Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή      
               Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης              
               Ν. Κεφαλληνίας »   

                 

 
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ.1 του κεφ.Ε΄του Ν.1566/1985(167/Α) 

2. Τις διατάξεις του ΠΔ 1/2003 

3. Τις διατάξεις του ν.2690/1999(Α’ 45) 

4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του ν.4727/2020(Α’184) 

5. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 (Α΄ 133) 

6. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137) 

7. Την υπ΄αριθμ 170405/ΓΓ1/28-12-2021 ΚΥΑ ΄΄Καθορισμός των ειδικότερων 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης΄΄ 

8. Την υπ΄αριθμ Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 ΥΑ ΄΄Τοποθέτηση Διευθυντών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης΄΄ 

9. Τις διατάξεις του ν.4823/2021 (Α’136) 

10.  Τις διατάξεις του άρθρου 374 του ν.4957/2022(Α’141) 

11.  Τις διατάξεις του άρθρου 190 του ν.4964/2022(Α΄150) 

12.  Την απόφαση 5836/22-11-2022 του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων για την συγκρότηση του Τοπικού 
Συμβουλίου Επιλογής  της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κεφαλληνίας 

13.  Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4997/25-11-2022 

14.  Τις  διατάξεις του άρθρου 1 της ΥΑ Φ.361.22/6/149788/Ε3(Β’6141)/2-12-2022 

15.  Τις διατάξεις της Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ 
 

 

               
 Προκήρυξη – Πρόσκληση 
 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
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Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
 την πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών των παρακάτω 23 Σχολικών 

Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας   

 

1 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ 

 

2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΘΑΚΗΣ 

 

3 1ο ΕΠΑ.Λ. ΙΘΑΚΗΣ 

 

4 
3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ "ΡΟΚΚΟΣ 

ΧΟΪΔΑΣ" 

 

5 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟΣ 

 

6 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - 

ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 

 

7 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ "ΙΩΣΗΦ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ" 

 

8 
ΕΕΕΕΚ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΕΕΕΕΚ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 

9 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 

10 
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ 

 

11 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 

12 ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

 

13 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΣΤΡΑΣ 

 

14 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΣΤΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΑΣΤΡΑΣ 

 

15 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

 

16 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - 

ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

 

17 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

 

18 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 

19 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

     

     20 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΠΕΤΡΙΤΣΕΙΟ 

 

21 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ -  ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 

 

22 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΗΣ 

 

23 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΗΣ 

  

ΑΔΑ: 6Ζ6Ε46ΜΤΛΗ-ΕΜΨ



π ρ ο σ κ α λ ε ί  

       τους  ενδιαφερόμενους  εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις 

και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων να 

υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη 

https://schooldirectors.minedu.gov.gr, από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την 

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00. 

 Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων μπορούν να υποβάλλουν 

αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων μίας μόνο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Με 

την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τα σχολεία της οποίας ο 

υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον. 

Προϋποθέσεις υποψηφιότητας : 

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων πρέπει να : 

Α) Είναι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με τουλάχιστον, δωδεκαετή εκπαιδευτική 

υπηρεσία. Για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΣΜΕΑΕ, εκτός των 

εκπαιδευτικών , μπορεί να επιλέγονται ως διευθυντές  και μέλη του Ε.Ε.Π. με τουλάχιστο δώδεκα έτη 

εκπαιδευτικής και οκτώ έτη υποστηρικτικής υπηρεσίας από τα οποία τα 4 τουλάχιστον έτη πρέπει να 

έχουν διανυθεί σύμφωνα με την περίπτωση δβ) του άρθρου 31 του ν. 4823/2021. 

Β) έχουν διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, εκ των οποίων τα τέσσερα(4) 

πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. 

Γ) έχουν πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών  ΤΠΕ Α’ 

επιπέδου. Η γνώση ΤΠΕ Α’ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 26 του ΠΔ 50/2001 (Α’39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού 

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. 

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας. 

Τα κωλύμματα επιλογής της παρ.11 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021 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.  

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων : 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ Φ.361.22/6/149788/Ε3(Β’6141)/2-12-2022 οι αιτήσεις 

πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, τα οποία 

αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα ομαδοποιημένα ως εξής : 

α) Βιογραφικό σημείωμα 

 β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών 

 γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης 

 δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών 
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ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή 

αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) 

στ) Αποδεικτικά συγγραφικού και ερευνητικού έργου 

 ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό έργο καθώς και στη διδακτική, 

συμβουλευτική - καθοδηγητική και διοικητική - υποστηρικτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να 

αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 

 η) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία βεβαιώνεται:  

αα) Ότι ο εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 

παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022, δεν τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχει καταδικαστεί 

τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή δεν του έχει επιβληθεί 

τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, 

για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου 

κώδικα. 

 ββ) η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών  

γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης 

σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021 τα τέσσερα τελευταία έτη.  

δδ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός 

ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.  

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της 

αλλοδαπής, πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι. Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει 

να έχουν επίσημα μεταφρασθεί 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. 

Επισημαίνεται ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας δεν είναι 

δυνατή η τροποποίησή της.  

 

 

 

 

Κοιν :  

Περιφερειακές Διευθύνσεις  Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης 

ΔΔΕ, ΔΠΕ  όλης της χώρας  

ΑΣΕΠ 

Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς μας 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 
 
 
 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 
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