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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ  ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ  

 
Αλεξανδροφπολθ, 12 Οκτωβρίου 2018 
Αρικμ. Πρωτ.:  Φ.11.1/13560 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  ΔΒΡΟΤ 

  

Σαχ. Διεφθυνςη: Διμθτρασ 19 ΠΡΟ: Σουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολικϊν 
μονάδων τθσ περιοχισ ευκφνθσ μασ 
 

(Δια των Διευκυντϊν/ντριων των 
ςχολικϊν μονάδων) 

Πόλη:   681 31 Αλεξανδροφπολθ   
Γραφείο: Διευκυντι  
Πληροφορίεσ: Αποςτολακοφδθσ τζργιοσ  
Σηλζφωνο: 25513-55370  
Fax: 25510-88987   
Email: mail@dide.evr.sch.gr   
Ιςτοςελίδα: http://dide.evr.sch.gr   

ΘΕΜΑ: «Προκιρυξθ - Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για  πλιρωςθ κζςεων 
υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων τθσ περιοχισ ευκφνθσ μασ» 

O Γιεσθσνηής Γιεύθσνζης Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης Έβροσ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’) «Δομή και Λειτουργία τησ 
Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και άλλεσ διατάξεισ» 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφαςθσ 
του υπουργοφ Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 340/16-10-2002 τ.Βϋ): «Καθοριςμόσ των ειδικότερων 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊςταμζνων των περιφερειακών υπηρεςιών 
πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ  εκπαίδευςησ, των διευθυντών και υποδιευθυντών 
των ςχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων» 

3. Σισ διατάξεισ του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102Α/2018) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ 

τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».  

4. Σισ διατάξεισ των άρκρων 11 παράγραφοσ 6 και 12 παράγραφοσ 6 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ 1 
τ.Α΄/3-1-2003) «Σφνθεςη, ςυγκρότηςη και λειτουργία των υπηρεςιακών ςυμβουλίων 
πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ και ειδικήσ αγωγήσ, αρμοδιότητεσ 
αυτών, όροι, προχποθζςεισ και διαδικαςία εκλογήσ των αιρετών τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών των ςυμβουλίων αυτών». 

5. Σο υπ’ αρικ. πρωτ.: Φ.361.22/36/140338/Ε3/29.08.2018 ζγγραφο του ΤΠΠΕΘ με κζμα: 
«Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) ςχετικά με θζματα Διευθυντών και 
Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιασ & Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και 
Ε.Κ.» 

6. Σθν υπ’ αρικ. Φ.11.1/10408/12.09.2017 απόφαςθ του Διευκυντι τθσ ΔΙΔΕ Ζβρου με κζμα:  
«Σοποκζτθςθ υποδιευκυντϊν χολικϊν Μονάδων, υποδιευκυντι και υπευκφνων τομζα του 
Εργαςτθριακοφ Κζντρου Αλεξανδροφπολθσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  Περιφερειακισ 
Ενότθτασ Ζβρου». 
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7. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ.: Φ.361.22/39/159796/Ε3/26.09.2018 Τ.Α. (ΦΕΚ 4412Β/2018)  με 
κζμα: «Καθοριςμόσ των προθεςμιών και τησ διαδικαςίασ υποβολήσ αιτήςεων καθώσ και 
κάθε άλλου θζματοσ ςχετικοφ με τη διαδικαςία επιλογήσ και τοποθζτηςησ των 
υποδιευθυντών ςχολικών μονάδων και Εργαςτηριακών Κζντρων, καθώσ και των 

υπευθφνων τομζων Εργαςτηριακών Κζντρων». 

π ρ ο κ η ρ φ ς ς ε ι  

τθν πλήρωςη των κζςεων υποδιευκυντϊν των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων. 

Α/Α ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΘΕΕΙ 

ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ 

1 3ο  ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 2 

2 ΜΟΤΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 1 

3 2ο  ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 1 

4 1ο  ΓΤΜΝΑΙΟ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 1 

5 2ο  ΓΕΛ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 1 

6 3ο  ΓΤΜΝΑΙΟ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 1 

7 2ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 1 

8 3ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 1 

Με τθν παροφςα προςκαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί των ωσ άνω ςχολικϊν 
μονάδων που ζχουν τα νόμιμα προςόντα και επικυμοφν να αςκιςουν κακικοντα υποδιευκυντι 
ςχολικισ μονάδασ, να υποβάλουν ΑΙΣΗΗ ςτθ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ, από τθ Δευτζρα 15 Οκτωβρίου 2018 
ζωσ και την Παραςκευή 19 Οκτωβρίου 2018.  

Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, ο οποίοσ 
περιλαμβάνει: 

α)  Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. 

β)  Βιογραφικό ςθμείωμα. 

γ) Πιςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Σεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε.) ι 
αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι (Η/Τ). 

δ) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ 
διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του υμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ 
ςυγκρότθςισ του, κακϊσ και περί τθσ ςυνδρομισ των λοιπϊν κριτθρίων τθσ παρ. 2 του άρκρου 
23 του Ν.4547/2018. 

ε)  Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α' 75) με τθν οποία βεβαιϊνεται: 

αα) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν 
ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Τπαλλθλικοφ 
Κϊδικα (ν. 3528/2007 Α' 26), 

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

γγ)  ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ 
για ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ των υπθρεςιακϊν του κακθκόντων. 
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ΠΡΟΟΧΗ: Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται πρζπει να ζχουν επίςθμα 
μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο 
όργανο. 

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

Η επιλογι κα γίνει ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτα υπ’ αρικ. 3 και  7 ςτοιχεία 
του προοιμίου. 

ε κάκε περίπτωςθ ο επιλεγείσ υποδιευκυντισ ςχολικισ μονάδασ πρζπει να ςυμπλθρϊνει το 
υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ του υποδιευκυντι ςτθ ςχολικι μονάδα που ζχει επιλεγεί και να 
μθν ζχει κρικεί υπεράρικμοσ κατά το χρόνο τθσ επιλογισ, ςφμφωνα με το άρκρο 14 του π.δ. 
50/1996 (Α' 45). 

 

υνθμμζνα: 

1. Τπόδειγμα ΑΙΣΗΗ (2 Φφλλα) 

2. Τπόδειγμα Τπεφκυνθσ Διλωςθσ 

3. Η υπ’ αρικ. πρωτ.: Φ.361.22/39/159796/Ε3/26.09.2018 Τ.Α. (ΦΕΚ 4412Β/2018)   

4. Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102Α/2018) 

 

 

 Ο Διευκυντισ τθσ ΔΙΔΕ  ΕΒΡΟΤ  
 
 

Αποςτολακοφδθσ τζργιοσ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
1. χολικζσ μονάδεσ 
2. Ενδιαφερόμενουσ 
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