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Αλεξανδροφπολθ, 16 Ιανουαρίου 2020 
Αρικ. Ρρωτ.: Φ.11.1/653 

Ταχ. Διεφκυνςθ : Διμθτρασ 19   

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

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

ΘΕΜΑ: «Ρρόςκλθςθ εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ για  πλιρωςθ κενοφμενθσ κζςθσ Διευκυντι του 
1ου Θμερθςίου Επαγγελματικοφ Λυκείου (1ου ΕΡΑ.Λ.) Αλεξανδροφπολθσ τθσ Διεφκυνςθσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 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. 340/16-10-2002 τ.Βϋ): «Καθοριςμόσ των ειδικότερων 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπηρεςιϊν 
πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ  εκπαίδευςησ, των διευθυντϊν και υποδιευθυντϊν των 
ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων». 

3. Τθν υπ’ αρικ. Φ1.2/5643/24.07.2017 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Ρρωτοβάκμιασ 
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ με κζμα:  «Κφρωςη 
αναμορφωμζνου τελικοφ ενιαίου αξιολογικοφ πίνακα υποψηφίων Διευθυντϊν χολικϊν 
Μονάδων τησ Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ζβρου». 

4. Τθν υπ’ αρικ. Φ1.2/5711/28.07.2017  (ΑΔΑ: Ω2ΨΑ4653ΡΣ-01Ψ) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ 
Διευκυντι Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ – 
Θράκθσ με κζμα:  «Σοποθζτηςη Διευθυντϊν χολικϊν Μονάδων τησ Διεφθυνςησ 
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ζβρου».  

5. Τθν υπ’ αρικ. Φ1.2/58041/02.08.2017  (ΑΔΑ: 7ΗΘ44653ΡΣ-3ΕΒ) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ 
Διευκυντι Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ – 
Θράκθσ με κζμα:  «Σοποθζτηςη Διευθυντϊν χολικϊν Μονάδων τησ Διεφθυνςησ 
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ζβρου».  

6. Τισ διατάξεισ του Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 102) «Αναδιοργάνωςη των δομϊν υποςτήριξησ τησ 
πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ και άλλεσ διατάξεισ». 
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7. 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 (Αϋ 102) ςχετικά με θζματα Διευθυντϊν και 
Τποδιευθυντϊν χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάθμιασ & Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και Ε.Κ.» 

8. Τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26.09.2018  (Φ.Ε.Κ. 4424Β/05.10.2018) 
Υ.Α. του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. με κζμα: «Ρφθμιςη θεμάτων ςχετικϊν με τη διαδικαςία επιλογήσ και 
τοποθζτηςησ των Διευθυντϊν χολικϊν Μονάδων και Εργαςτηριακϊν Κζντρων». 

9. Το γεγονόσ ότι θ κζςθ δεν καλφφκθκε μετά τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: Φ.11.1/62/07.01.2020 
πρόςκλθςθ τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΟΥ για τθν υποβολι νζασ διλωςθσ προτίμθςθσ των εγγεγραμμζνων 
ςτον κυρωμζνο αξιολογικό πίνακα. 

π ρ ο κ η ρ φ ς ς ε ι  

τθν πλιρωςθ τθσ κενοφμενθσ  κζςθσ Διευκυντι του 1ο υ  Ημερηςίου 
Επαγγελματικοφ Λυκείου (1ο υ  ΕΠΑ.Λ.)  Αλεξανδροφπολησ τθσ Διεφκυνςθσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ζβρου.  

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 Σετάρτη 16 Ιανουαρίου 2020 ζωσ και την Σρίτη 21 
Ιανουαρίου 2020 και ϊρα 14:00, ςτθ Διεφκυνςθ  Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  όπου ζχουν 
οργανικι κζςθ. 

Θ ΑΙΤΘΣΘ 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:. 

ΥΠΟΒΛΗΤΔΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Ρλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. 

2. Βιογραφικό ςθμείωμα. 

3. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ. 

4. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν. 

5. Ριςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) ι 
αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Θ/Υ). 

6. Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου. 

7. Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό - επιμορφωτικό ζργο 
κακϊσ και ςτθν διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο 
ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ.  

8. 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. 

9. 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, 
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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. 

δδ) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει υποβάλλει αίτθςθ (προθγουμζνωσ ι ςε κάκε περίπτωςθ) ςε 
άλλθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 27 
παράγραφοσ 3 του Ν.4547/2018. 

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. 

Θ αίτθςθ υποβάλλεται με ευκφνθ του υποψθφίου ςτθ ΔΙΔΕ τθσ οργανικισ του, για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ που ανικουν ςτθ ΔΙΔΕ Ζβρου θ αίτθςθ υποβάλλεται) είτε αυτοπροςϊπωσ είτε 
μζςω εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου (γραφείο 4). 

ΗΜΕΙΩΗ: Θ αίτθςθ, το Βιογραφικό Σθμείωμα και τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά είναι δυνατό να 
αποςτζλλονται με Θλεκτρονικό 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 Θλεκτρονικοφ 
Ταχυδρομείου τουλάχιςτον τθσ Αίτθςθσ, του Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ και τθσ Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ. 

Χρονοδιάγραμμα διαδικαςίασ επιλογήσ υποψηφίων Διευθυντϊν 

Ζκδοςθ προκθρφξεων από τθ ΔΙΔΕ ΕΒΟΥ 16.01.2020 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων υποψθφιότθτασ 21.01.2020 

Ανακοίνωςθ των πινάκων υποψθφίων οι οποίοι πλθροφν τα τυπικά 
προςόντα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία. Στον πίνακα των μθ δεκτϊν δεν 
αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο των υποψιφιων αλλά ο αρικμόσ μθτρϊου 
του εκπαιδευτικοφ, κακϊσ και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ αίτθςθσ 
υποψθφιότθτασ του 

22.01.2020 

Κατάκεςθ ενςτάςεων  
22.012020 

ζωσ 24.01.2020 

Εκδίκαςθ ενςτάςεων  27.01.2020 

Διαδικαςία μοριοδότθςθσ των υποψθφίων  28.01.2020 

Ανακοίνωςθ προςωρινϊν πινάκων κατάταξθσ των δεκτϊν υποψθφίων 28.01.2020 

Κατάκεςθ ενςτάςεων  
28.01.2020 

ζωσ 30.01.2020 

Εκδίκαςθ ενςτάςεων 31.01.2020 

Ανακοίνωςθ αναμορφωμζνων προςωρινϊν πινάκων κατάταξθσ με βάςθ τα 
αντικειμενικά μόρια κατά φκίνουςα ςειρά 

31.01.2020 

Ανακοίνωςθ προγράμματοσ ςυνεντεφξεων 31.01.2020 

Διενζργεια ςυνεντεφξεων 04.02.2020 

Ανάρτθςθ οριςτικοφ αξιολογικοφ πίνακα επιλογισ 05.02.2020 

Κφρωςθ Τελικοφ Ενιαίου Αξιολογικοφ Ρίνακα 06.02.2020 

Ζκδοςθ απόφαςθσ τοποκζτθςθσ από το Διευκυντι τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΟΥ 07.02.2020 
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Θητεία 

Θ 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. Θ με αρικ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26.09.2018 Απόφαςθ του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. 

2. Ρρότυπο Αίτθςθσ υποψθφίων Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων 

3. Υπόδειγμα ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ που πρζπει να κατατεκεί μαηί με τθν ΑΙΤΘΣΘ 

 
 
 
 

 Ο Διευκυντισ τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΟΥ 
 

Αποςτολακοφδθσ Στζργιοσ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

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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