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       Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

 
 

ΘΕΜΑ: «Προκιρυξθ πλιρωςθσ κζςθσ Διευκυντι/ντριασ ςτο 1Ο Πειραματικό 

Δθμοτικό  χολείο Αλεξανδροφπολθσ». 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΒΡΟΤ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1) Τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167, τ. Αϋ/30-9-85) «Δομι 

και Λειτουργία τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ 

διατάξεισ». 

2) Τισ διατάξεισ του άρκρου 2,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,35 και 36 του 

ν.4547/12-06-2018(ΦΕΚ 102/τ.Αϋ)«Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

3) Τθ με αρικμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα 

«Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των 

προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των 

ςχολικϊν μονάδων και ΣΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων». 

4) Τθ με αρικ αρικμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/05-10-2018 Υ.Α «φκμιςθ κεμάτων 

ςχετικϊν με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Διευκυντϊν Σχολικϊν 

Μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων». 
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5) Τθ με αρικμ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-8-2018 εγκφκλιο του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ με 

κζμα: «Εφαρμογι διατάξεων του ν.4547/2018 (Α’ 102) ςχετικά με κζματα 

Διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων Ρρωτοβάκμιασ & 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ε.Κ.». 

6)  Τθ με αρικ. Φ.1.2/5633/24-07-2017 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι 

Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ – 

Θράκθσ με κζμα: «Κφρωςθ αναμορφωμζνου τελικοφ ενιαίου αξιολογικοφ 

πίνακα υποψθφίων Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ 

Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ζβρου». 

7)  Το γεγονόσ ότι ζχουν γίνει όλεσ οι προβλεπόμενεσ ενζργειεσ ςχετικά με τον 

αξιολογικό πίνακα των υποψιφιων Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και θ κζςθ 

του Διευκυντι ςτο 1ο Ρειραματικό Δθμοτικό Σχολείο Αλεξανδροφπολθσ 

παραμζνει κενι. 

 

Κ α λ ο φ μ ε 

 

Τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ Ρ.Ε. όλων των κλάδων, οι οποίοι 

πλθροφν τισ προχποκζςεισ επιλογισ ςφμφωνα με το άρκρο 22 του ν.4547/2018 και 

επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ 

Διευκυντι/ντριασ ςτο 1Ο Πειραματικό Δθμοτικό χολείο Αλεξανδροφπολθσ τθσ 

Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ζβρου, να υποβάλουν αίτθςθ που κα 

ςυνοδεφεται από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, εντόσ προκεςμίασ που ορίηεται 

από τθν Σρίτθ 16-10-2018 ζωσ και τθν Παραςκευι 26-10-2018 . 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΚΩΛΤΜΑΣΑ 

Ρροχπόκεςθ για τθν επιλογι ςε κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ, πλθν των 

προϊςταμζνων δικζςιων και τρικζςιων δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων, είναι 

θ κατοχι του βακμοφ Αϋ, κακϊσ και θ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Τεχνολογιϊν 

Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) Αϋ επιπζδου, θ οποία τεκμαίρεται για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ86. Η γνϊςθ Τ.Ρ.Ε. Αϋ επιπζδου αποδεικνφεται με τθ 

ςχετικι πιςτοποίθςθ ι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 6 του άρκρου 26 του 

π.δ. 50/2001 (Αϋ 39) για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ 

Υπολογιςτι (Η/Υ). 
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Εκπαιδευτικόσ ςτον οποίο, μετά τθν εξάντλθςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ 

ζχει επιβλθκεί για πεικαρχικό παράπτωμα θ ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ, 

ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 109 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007, 

Αϋ 26), δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ. Εκπαιδευτικόσ του οποίου τα 

πιςτοποιθτικά των τυπικϊν προςόντων, ςφμφωνα με το άρκρο 24,που 

προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ είναι πλαςτά ι υποβάλλει ςτθ 

διαδικαςία αυτι αναλθκείσ δθλϊςεισ, κακϊσ και εκπαιδευτικόσ που ζχει απαλλαγεί 

από τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 31 ι ζχει βακμολογθκεί ωσ ανεπαρκζσ ι ακατάλλθλο ςτζλεχοσ, ςφμφωνα 

με τισ παραγράφουσ 9 και 10 του άρκρου 40, δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ 

εκπαίδευςθσ. 

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω 

ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ ενόσ(1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ των υποψθφιοτιτων, δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ 

υποψθφιότθτασ για κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ. 

Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ 

λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα 

επιλογισ δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ από το 

αρμόδιο όργανο. 

Υποψιφιοι για τισ κζςεισ διευκυντϊν των πειραματικϊν και πρότυπων 

ςχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που ζχουν 

δεκαοκτϊ (18) τουλάχιςτον μινεσ προχπθρεςία με οργανικι κζςθ ι κζςθ επί 

κθτεία ςε πειραματικό ι πρότυπο ςχολείο και διακζτουν τα προςόντα άςκθςθσ 

κακθκόντων διευκυντι ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Ρ.Ε. Ρρόςκετθ προχπόκεςθ 

υποβολισ υποψθφιότθτασ ςε κζςθ διευκυντι πειραματικοφ ι πρότυπου ςχολείου 

ςυνιςτά θ κατοχι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ 

ειδίκευςθσ. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ ςτθ Διεφκυνςθ 

Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όπου ζχουν οργανικι κζςθ. Με τθν αίτθςθ 
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υποψθφιότθτασ δθλϊνεται θ Διεφκυνςθ Ρ.Ε Ζβρου για το Ρειραματικό Δθμοτικό 

Σχολείο τθσ οποίασ ο υποψιφιοσ εκδθλϊνει ενδιαφζρον για ςυμμετοχι ςτθ 

διαδικαςία επιλογισ. 

2.  Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται 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: 

α) Ρλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. 

β) Βιογραφικό ςθμείωμα. 

γ) Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ. 

δ) Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν. 

ε) Ριςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν 

(Τ.Ρ.Ε.) ι αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Η/Υ). 

ςτ) Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου. 

η) 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. 

θ) 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. 

κ) 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 

άρκρο109 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 
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(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 τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά 

ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά. 

Σε κάκε περίπτωςθ ο επιλεγείσ διευκυντισ/ντρια ςτο 1Ο Ρειραματικό 

Δθμοτικό Σχολείο Αλεξανδροφπολθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνει το υποχρεωτικό 

ωράριο τθσ κζςθσ του διευκυντι ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςχολικι μονάδα. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Η επιλογι και θ τοποκζτθςθ Διευκυντι/ντριασ ςτθν κενοφμενθ κζςθ του 1ου 

Ρειραματικοφ Δθμοτικοφ Σχολείου Αλεξανδροφπολθσ κα πραγματοποιθκεί 

ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του κεφαλαίου Γϋ του Ν.4547/2018 

και ςτισ διατάξεισ τθσ υπϋαρικ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/5-10-2018 Υπουργικισ 

Απόφαςθσ (ΦΕΚ 4424). 

Η τοποκζτθςθ γίνεται για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ, θ οποία κα ξεκινιςει με 

τθν τοποκζτθςθ και κα λιξει ςτισ 31-07-2020. Πςοι τοποκετοφνται ςε κζςεισ 

ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ εξακολουκοφν να αςκοφν τα κακικοντα τουσ και μετά τθ 

λιξθ τθσ κθτείασ τουσ, μζχρι τθν ανάλθψθ τθσ υπθρεςίασ των νζων ςτελεχϊν. 

 
Ο Αναπλθρωτισ Διευκυντισ 

Π.Ε. Ζβρου 
 
 
 

Δθμιτριοσ Ουηοφνθσ 

 

Πίνακασ Αποδεκτών: 

-Ανϊτερο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ (ΑΣΕΡ) 
(για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του) 
 Email:helpdesk@asep.gr,enimerosi@asep.gr 
-Ρεριφερειακι Δ/νςθ Ρ & Δ Εκπ/ςθσ ΑΜΘ 
-Σχολικζσ Μονάδεσ Διεφκυνςθσ Ρ.Ε. Ζβρου 
 (ενυπόγραφθ ενθμζρωςθ όλων των εκπαιδευτικϊν) 
-Διευκφνςεισ Ρ.Ε τθσ χϊρασ  

 
 

Δθμιτριοσ Ουηοφνθσ 
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