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          Σέρρες, 27/12/2022 
          Αριθμ. Πρωτ.: Φ. 11.1.Δ/ 11340 
 

ΠΡΟΣ:   
 

Σχολικές μονάδες αρμοδιότητας  
Π.Ε. Σερρών 

  
 
 
 
 

 

        ΘΕΜΑ: «Νέα διευκρίνιση για την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων». 
        Σχετικό: Φ.361.22/11/160421 /Ε3 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙ.Θ. με Θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία    

Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 εγκυκλίου με θέμα «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων»       

 
Σύμφωνα με τις  οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων, μετά 
την παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων :«… από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την 
Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00.» σας ενημερώνουμε ότι,στο Πληροφορικό σύστημα υποβολής 
αίτησης για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης  (https://schooldirectors.minedu.gov.gr/) έχει αναρτηθεί η εξής 
σημαντική παρατήρηση: 
 
«Όσοι των υποψηφίων έχουν ήδη υποβάλει οριστικά την αίτησή τους και κάποια ή κάποιες από τις υπηρεσίες 
τους περιορίστηκαν από την προηγούμενη ημερομηνία λήξης της περιόδου συμπλήρωσης – υποβολής 
28/12/2022, μπορούν να άρουν την οριστική υποβολή, να διορθώσουν την ημερομηνία-έως αυτών των 
υπηρεσιών επεκτείνοντας τες έως 09/01/2023 και να επαναλάβουν την οριστική υποβολή. Η εφαρμογή θα 
υπολογίσει εκ νέου τα σύνολα λαμβάνοντας υπ’ όψη τις νέες ημερομηνίες-έως των διορθωμένων υπηρεσιών. 
Δεν είναι αναγκαία η επανέκδοση του ΠΥΜ με την νέα ημερομηνία, οι επιτροπές αξιολόγησης των αιτήσεων θα 
είναι ενήμερες ώστε να δεχθούν τις επιπλέον ημέρες έστω και αν το αναρτημένο στην αίτηση ΠΥΜ αναφέρει την 
προηγούμενη ημερομηνία. Όσοι των υποψηφίων έχουν ήδη εκτυπώσει την αίτηση τους θα πρέπει να την 
τυπώσουν ξανά ώστε να φαίνονται οι διορθώσεις και ο νέος αριθμός πρωτοκόλλου». 
 
 
   Να ενημερωθούν όλοι οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στη σχολική σας μονάδα, ( οι οργανικά ανήκοντες, οι 
προσωρινά τοποθετημένοι, καθώς και όσοι  απουσιάζουν  λόγω απόσπασης, μακροχρόνιας  άδειας ή για 
οποιονδήποτε άλλο λόγο).  

         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

       Η Προϊσταμένη  Τμήματος 

                Α’ Διοικητικού 

        Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

            Εκπαίδευσης   Σερρών 

       ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 
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