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ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων προσωρινών 

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων περιοχής του ΠΥΣΔΕ Έβρου» 

 

O Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.1.2/4210/10-8-2001 (ΑΔΑ: 4ΑΜ79-ΑΡΧ) απόφαση του  
Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, «Κύρωση πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου». 

2. Την με αριθμό Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-02 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 
των Προϊσταμένων των Περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των 
συλλόγων των διδασκόντων». 

3. Τις παραγράφους 10, 11 και 12 του άρθρου 24 του N.3848/10 (ΦΕΚ 71 Α/19-5-2010)  
«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας 
στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». 

4. Την παράγραφο Β. της  εγκυκλίου με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.353.1/92 /119323/Δ1/24-
9-2010 του ΥΠΑΙΘΠΑ «Διαδικασία πλήρωσης κενούμενων θέσεων στελεχών εκπαίδευσης» 

5. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 99821/Δ2/27-6-2014 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ: «Παρέχονται 
πληροφορίες για την κάλυψη κενών και κενουμένων θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων» 

6. Το γεγονός ότι όσοι περιλαμβάνονται στον κυρωμένο αξιολογικό πίνακα Διευθυντών έχουν 
τοποθετηθεί σε θέση Διευθυντή ή έχουν  νόμιμα διαγραφεί από αυτόν. 

κ α λ ο ύ μ ε  
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τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητας της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, που έχουν τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά 

προσόντα και ενδιαφέρονται να καλύψουν τις κενές θέσεις προσωρινών Διευθυντών στις παρακάτω 

σχολικές μονάδες, να υποβάλουν αίτηση, από 27 Αυγούστου έως και 2 Σεπτεμβρίου 2014, 

συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά: 
 

- Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (εκδίδεται από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Έβρου, κατόπιν αίτησης)  

- Βιογραφικό Σημείωμα.  

- Φωτοαντίγραφα τίτλου σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών και διδακτορικών  σπουδών, μετεκπαίδευσης 

και επιμόρφωσης.  

- Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.  

- Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.  

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται ότι:  

α). Ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα  και  

β). Δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής 

πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ (τέως ΔΙΚΑΤΣΑ) και οι ξενόγλωσσες βεβαιώσεις 

πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από αρμόδιο κατά το νόμο όργανο.  

Η  αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 10, 11 
και 12 του άρθρου 24 του N.3848/10 (ΦΕΚ 71 Α/19-5-2010)  «Αναβάθμιση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές 
διατάξεις». 

Οι Διευθυντές/ντριες που θα τοποθετηθούν θα καλύψουν προσωρινά τις αντίστοιχες θέσεις έως 
τις 31 Αυγούστου 2015. 
 

Α/Α Κενές θέσεις Διευθυντών σε Σχολικές Μονάδες της περιοχής Δ.Δ.Ε. Έβρου 

1 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης 

2 4ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης 

3 2ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης 

4 Ημερήσιο Γυμνάσιο Φερών 

5 Ημερήσιο Γυμνάσιο Σαμοθράκης 

6 2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ορεστιάδας 

7 Ημερήσιο Γυμνάσιο Ν. Βύσσας 

8 Ημερήσιο Γυμνάσιο Κυπρίνου 

9 Ημερήσιο Γυμνάσιο Δικαίων 

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου τους. 

 Ο Διευθυντής 
της Δ.Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ  

 

Αποστολακούδης Στέργιος 

 


