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Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΒΡΟΤ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 1566/1985 (ΦΔΚ 167, η. Α΄/30-9-85) «Γνκή θαη 

Λεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ηνπ Ν.3848/2010 (ΦΔΚ 71/19-5-2010 η.Α’) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξψζεθαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ                   

Ν. 4327/2015, ηνπ Ν. 4351/2015 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4473/2017 (ΦΔΚ 

78/30-5-2017 η.Α’). 

3. Σε κε αξηζκ. Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 

Παηδείαο «Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ 

δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΔΚ θαη ησλ ζπιιφγσλ ησλ 

δηδαζθφλησλ». 

4. Σελ ππ’αξηζκ. 97115/Γ1/2017 (ΦΔΚ 2153/23-06-2017 η.Β’) Τπνπξγηθή Απφθαζε κε 

ζέκα: «Ιδξχζεηο, πξναγσγέο, Τπνβηβαζκνί, πγρσλεχζεηο θαη Καηαξγήζεηο Γεκνηηθψλ 

ρνιείσλ θαη Νεπηαγσγείσλ» 

5. Σελ ππ’αξηζκ. Φ.361.22/21/90780/Δ3/31-5-2017 (ΦΔΚ 1890/31-5-2017 η.Β’) Τπνπξγηθή 

Απφθαζε κε ζέκα: «Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ, επηινγήο θαη 

ηνπνζέηεζεο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ θέληξσλ». 

6. Σελ ππ’αξηζκ. Φ.361.22/23/91322/Δ3/31-5-2017 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. κε ζέκα: 

«Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ππνςεθίσλ δηεπζπληψλ φισλ ησλ ηχπσλ ρνιηθψλ 

Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δξγαζηεξηαθά Κέληξα 

(Δ.Κ.)». 

7. Σελ ππ’αξηζκ. Φ.361.22/63/132702/Δ3/3-8-2017 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. κε ζέκα: 

«Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε θελψλ ζέζεσλ Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ 

Πξσηνβάζκηαο - Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δ.Κ. γηα ηηο νπνίεο δελ ππνβιήζεθαλ 

ππνςεθηφηεηεο». 

8. Σελ ππ’αξηζκ. Φ.361.22/67/136658/Δ3/14-8-2017 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. κε ζέκα: 

«Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε θελψλ ζέζεσλ Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ 

Πξσηνβάζκηαο - Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δ.Κ.» 

  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 
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Σελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ ζηα παξαθάησ Νεπηαγσγεία: 

 

1. 5
ν 
5/ζέζην Νεπηαγσγείν Αιεμαλδξνχπνιεο 

2. 9
ν
 4/ζέζην Νεπηαγσγείν Αιεμαλδξνχπνιεο 

 

Η πιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ ζα γίλεη κε επηινγή θαη ηξηεηή ζεηεία θαη 

θαινχκε ηνπο/ηηο ελδηαθεξφκελνπο/λεο εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  πνπ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο επηινγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Ν.4327/2015 θαη ην άξζξν 

1 ηνπ Ν.4473/2017, λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά, από την Παρασκεσή 18-8-2017 έως και την Σρίτη 22-8-2017. 

   

 

Τπνβιεηέα Γηθαηνινγεηηθά 

 

Οη αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο γηα ηνπνζέηεζε ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Έβξνπ θαη ζπλνδεχνληαη απφ θάθειν ππνςεθηφηεηαο κε 

δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ππνβάιινληαη νκαδνπνηεκέλα ζε ππνελφηεηεο, φπσο απηέο 

αλαιχνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη πεξηιακβάλνπλ: 

1. Πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο 

ππνςεθηφηεηαο. 

2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

3. Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ θαη κεηεθπαίδεπζεο 

4. Απνδεηθηηθά γλψζεο μέλσλ γισζζψλ 

5. Πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ. 

6. Βεβαίσζε πηζηνπνίεζεο επάξθεηαο ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιψζζαο ή ηνπ 

θψδηθα γξαθήο Braille, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη 

7. Αληίγξαθα άιισλ ζρεηηθψλ ηίηισλ πνπ ηπρφλ έρεη απνθηήζεη ν ππνςήθηνο 

8. Βεβαηψζεηο ή ππεξεζηαθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, 

ζηελ θαζνδεγεηηθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε ππεξεζηαθά 

ζπκβνχιηα, ηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνπλ ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο, θαηά πεξίπησζε. 

9. Παξαζηαηηθά (αληίγξαθα, βεβαηψζεηο) πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ 

κνξηνδνηνχληαη θαη πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπο έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε θαη ζα ζπληείλνπλ νπζησδψο ζηε βέιηηζηε εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

φπσο άιιεο ζπνπδέο, επηκφξθσζε θαη κεηεθπαίδεπζε, νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ 

ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε απηά κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ εηζεγεηή, ηνπ κέινπο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ή ηνπ επηκνξθσηή, 

ζπγγξαθηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν, πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, 

πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ ζρεηηθή κε ηελ 

εθπαίδεπζε δηνηθεηηθή ή θαζνδεγεηηθή εκπεηξία, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα, επηηξνπέο ή 

νκάδεο εξγαζίαο θαη ζε φξγαλα δηνίθεζεο επηζηεκνληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ νξγαλψζεσλ, 

αλάιεςε θνηλσληθήο δξάζεο θαη ζπκκεηνρή ζηα θνηλά θαζψο θαη επίζεκεο δηαθξίζεηο. 

10. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη: 

α) φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα 

κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο ή ηεο νξηζηηθήο παχζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

109 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 3528/2007 Α΄ 26) 

β) φηη δελ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα δηνξηζκνχ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ 

θψδηθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 4327/2015 θαζψο φηη 

δελ έρεη απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

26 ηνπ λ. 3848/2010 θαη 
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γ) ε γλεζηφηεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο 

αιινδαπήο, πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. / ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην 

Ιλζηηηνχην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Σ.Δ.), ή ην πκβνχιην Αλαγλψξηζεο 

Δπαγγεικαηηθψλ Ιζνηηκηψλ (.Α.Δ.Ι.). Σπρφλ μελφγισζζεο βεβαηψζεηο ή έγγξαθα πξέπεη 

λα έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή 

άιιν αξκφδην θαηά λφκν φξγαλν. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ γίλνληαη δεθηά 

ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά.  

Οη ελδηαθεξφκελνη/λεο έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ αίηεζε θαη γηα ηηο δχν ζέζεηο 

Γηεπζπληψλ/ληξησλ Νεπηαγσγείσλ. 

Οη δειψζεηο ησλ Νεπηαγσγείσλ ππνβάιινληαη, κε εληαία ζεηξά πξνηίκεζεο, χζηεξα 

απφ ηελ αλάξηεζε ησλ ηειηθψλ εληαίσλ αμηνινγηθψλ πηλάθσλ. 

Η αίηεζε ππνβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ ζηε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Έβξνπ είηε απηνπξνζψπσο, είηε κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ. 

Γελ επηηξέπεηαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη 

ζπκπιεξψλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ ηεο επηινγήο έηνπο ζπλνιηθή πξαγκαηηθή 

ζπληάμηκε ππεξεζία θαζψο θαη ην φξην ειηθίαο γηα ππνρξεσηηθή απνρψξεζε απφ ηελ 

ππεξεζία. ε θάζε πεξίπησζε ν επηιεγείο δηεπζπληήο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη ην 

ππνρξεσηηθφ σξάξην ηεο ζέζεο ηνπ δηεπζπληή ζηε ζρνιηθή κνλάδα ή ην εξγαζηεξηαθφ 

θέληξν πνπ έρεη επηιέμεη. 

πλνδεπηηθά κε ηελ αίηεζε δηαβηβάδνληαη θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά, 

ην πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ην νπνίν είλαη 

απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ ην πκβνχιην επηινγήο ππνςήθησλ Γηεπζπληψλ λα θαηαξηίζεη ηνλ 

Πξνζσξηλφ Δληαίν Αμηνινγηθφ Πίλαθα. 

Η παξνχζα λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Γηεχζπλζεο Π.Δ. Έβξνπ, 

λα θνηλνπνηεζεί ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αξκνδηφηεηάο ηεο θαη λα δεκνζηεπηεί ζην 

δηαδίθηπν. Με επζχλε ησλ Γηεπζπληψλ θαη Πξντζηακέλσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ λα 

ελεκεξσζνχλ ελππφγξαθα φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θαζψο θαη φζνη είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη ζε απηφ θαη απνπζηάδνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

 

  

 
                                                                                           
                                                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Διευθφντρια Π.Ε.  Ζβρου 
 
 
 

Κεχαγιά Φανοφ Θεσσαλία 
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