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ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣ ΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  ΕΒΡΟΤ  

 
Αλεξανδροφπολθ, 25 Σεπτεμβρίου 2019 
Αρικ. Ρρωτ.: Φ.11.1/13380 

Ταχ. Διεφκυνςθ : Διμθτρασ 19   

Ρόλθ : 681 31  Αλεξανδροφπολθ    
Γραφείο : Διευκυντι   
Ρλθροφορίεσ : Αποςτολακοφδθσ Στζργιοσ   
Τθλζφωνο : 25513-55370   
Fax : 25510-88987  

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  
Email : mail@dide.evr.sch.gr  
Ιςτοςελίδα : http://dide.evr.sch.gr   

ΘΕΜΑ: «Ρροκιρυξθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για  πλιρωςθ κενοφμενων και κενϊν κζςεων  
Υποδιευκυντϊν/ντριων Σχολικϊν Μονάδων, υποδιευκυντι και υπευκφνων τομζων  του 
Εργαςτθριακοφ Κζντρου (Ε.Κ.) Ορεςτιάδασ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ζβρου για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ». 

 

O Διευθυντήσ Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ζβρου 

Ζχοντασ υπόψθ: 

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

2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ υπ’ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφαςθσ του 
υπουργοφ Ρ.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 340/τ.Βϋ/16.10.2012): «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. Τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29.08.2018 εγκυκλίου του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. με 
κζμα: «Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) ςχετικά με θζματα Διευθυντών και 
Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιασ & Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και Ε.Κ.» 

4. Τθν με Αρικ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26.09.2018 (Φ.Ε.Κ. 4412/τ.Β/03.10.2018)  Υπουργικι 
Απόφαςθ, 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». 

5. Τον αρικμό των μακθτϊν των ςχολικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Ζβρου, όπωσ αυτόσ διαμορφϊκθκε ςτα μζςα του μινα Σεπτεμβρίου 2019 και 
αποτυπϊκθκε, μετά τθ λιξθ των εγγραφϊν των μακθτϊν, ςτθν εφαρμογι Myschool. 

6. Τθν ανάγκθ πλιρωςθσ των κενϊν και κενοφμενων κζςεων των Υποδιευκυντϊν ςχολικϊν 
μονάδων και των υπευκφνων τομζων του Εργαςτθριακοφ Κζντρου (Ε.Κ.) Ορεςτιάδασ τθσ 
Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ζβρου. 
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π ρ ο κ η ρ φ ς ς ε ι  

τθν πλιρωςθ των κενϊν και κενοφμενων κζςεων των υποδιευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων, 
υποδιευκυντι και υπευκφνων τομζα του Εργαςτθριακοφ Κζντρου (Ε.Κ.) Ορεςτιάδασ τθσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ζβρου. 

 

Α/Α Σχολικι Μονάδα 
 Αρικμόσ κζςεων 
Υποδιευκυντϊν 

προσ κάλυψθ  

1 Γενικό Λφκειο Φερϊν Μια (01) 

2 Εργαςτθριακό Κζντρο (Ε.Κ.) Ορεςτιάδασ Μια (01) 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ Ε.Κ. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΚΩΔ. ΤΟΜΕΙΣ 
ΑΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΡΕΥΘΥΝΩΝ 
ΤΟΜΕΑ 

01, 07 κϋ08 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΝΟΙΑΣ και ΕΥΕΞΙΑΣ Μια (01) 

02 ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Μια (01) 

03, 04 κϋ 06 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΓΕΩΡΟΝΙΑΣ, ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Μια (01) 

11 κϋ12 ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  Μια (01) 

 

Με τθν παροφςα προςκαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί τθσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ που ζχουν τα νόμιμα προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία  
επιλογισ να υποβάλουν αίτθςθ, από την Πζμπτη 26 επτεμβρίου 2019 ζωσ και την Σετάρτη 09 
Οκτωβρίου 2019 και ϊρα 14:00, ςτθ Διεφκυνςθ  Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  Ζβρου. 

 
Εκπαιδευτικοί οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ για να είναι υποψιφιοι για κζςεισ 
υποδιευκυντϊν Ε.Ρ.Α.Λ., και υποδιευκυντϊν ι υπευκφνων τομζων Ε.Κ., ζχουν δικαίωμα να 
υποβάλουν αίτθςθ για μια μόνο κζςθ, είτε υποδιευκυντι Ε.Ρ.Α.Λ., είτε υποδιευκυντι Ε.Κ., είτε 
υπευκφνου τομζα Ε.Κ. 

 

Η ΑΙΤΗΣΗ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα 
τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, 
ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, ο οποίοσ 
περιλαμβάνει:. 
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ΤΠΟΒΛΗΣΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Ρλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. 

2. Βιογραφικό ςθμείωμα. 

3. Ριςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) ι 
αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Η/Υ). 

4. Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλει ςτθ 
διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του Συμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ 
ςυγκρότθςισ του. 

5. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Αϋ 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 Υπαλλθλικοφ 
Κϊδικα (ν. 3528/2007 Αϋ 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. 

Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, 
πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων 
Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.)/Διαπανεπιςτθμιακό Κζντρο Αναγνϊριςθσ Τίτλων 
Σπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ ι το Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωςςεσ 
βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν 
αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

Μετά τη λήξη τησ προθεςμίασ υποβολήσ των αιτήςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπληρωματικά 
δικαιολογητικά. 

Η αίτθςθ υποβάλλεται με ευκφνθ του υποψθφίου, είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω 
εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου (γραφείο 4). 

ΗΜΕΙΩΗ: Η αίτθςθ, το Βιογραφικό Σθμείωμα και τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά είναι δυνατό να 
αποςτζλλονται με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, με απόδειξθ,  ςτθ διεφκυνςθ 
(mail@dide.evr.sch.gr). Τα αρχεία να είναι ςε μορφι PDF και υπογεγραμμζνα .  

Σε κάκε περίπτωςθ κα διευκόλυνε τθν υπθρεςία μασ θ αποςτολι μζςω Ηλεκτρονικοφ 
Ταχυδρομείου τουλάχιςτον τθσ Αίτθςθσ, του Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ και τθσ Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ. 

Χρονοδιάγραμμα διαδικαςίασ επιλογήσ υποψηφίων Τποδιευθυντϊν και υπευθφνων τομζα 
Ζκδοςθ προκθρφξεων από τθ ΔΙΔΕ ΕΒΟΥ 25.09.2019 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων υποψθφιότθτασ 08.10.2019 

Ρρόταςθ του οικείου ςυλλόγου διδαςκόντων, θ οποία διατυπϊνεται ςε 
ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία δεν ςυμμετζχουν τα μζλθ που κωλφονται ςφμφωνα με το 
άρκρο 7 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν. 2690/1999, Α'45), κακϊσ και οι 
αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί. 

09.10.2019 ζωσ 
11.10.2019 

Αποςτολι προτάςεων των οικείων ςυλλόγων διδαςκόντων ςτθ ΔΙΔΕ ΕΒΟΥ 14.10.2019 

Επιλογι από το Συμβοφλιο Επιλογισ  ζωσ 18.10.2019 

Ζκδοςθ απόφαςθσ τοποκζτθςθσ από το Διευκυντι τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΟΥ 21.10.2019 
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Θητεία 

Η επιλογι και τοποκζτθςθ ςτισ κενοφμενεσ κζςεισ γίνεται για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ αυτισ, 
ήτοι μζχρι την 31η Ιουλίου 2020. Οι τοποκετοφμενοι ςε κενζσ ι κενοφμενεσ κζςεισ εξακολουκοφν 
να αςκοφν τα κακικοντά τουσ και μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ μζχρι τθν ανάλθψθ τθσ 
υπθρεςίασ των νζων. 

 

υνημμζνα (03): 

1. Η με αρικ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26.09.2018 (Φ.Ε.Κ. 4412/τ.Β/03.10.2018) Απόφαςθ του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. 

2. Ρρότυπο Αίτθςθσ υποψθφίων Υποδιευκυντϊν και υπευκφνων τομζων Σχολικϊν Μονάδων 

3. Υπόδειγμα ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ που πρζπει να κατατεκεί μαηί με τθν ΑΙΤΗΣΗ 

 
 
 
 
 

 Ο Διευκυντισ τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΟΥ 
 

Αποςτολακοφδθσ Στζργιοσ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Ανϊτερο Συμβοφλιο Επιλογισ (ΑΣΕΡ) pom@asep.gr  

2. Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ 
Θράκθσ (pdeamthr@amaked-thrak.pde.sch.gr)  

3. ΔΙΔΕ τθσ χϊρασ 

4. Σχολικζσ μονάδεσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΟΥ 
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