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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ 

& ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΝΑΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΒΑΛΑ 
ΣΜΗΜΑ Γϋ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Σαχ. Διεφκυνςθ : Εκνικισ Αντίςταςθσ  20, Σ.Κ. 6510 
Πλθροφορίεσ : Αναςταςία Δεμερτηίδου 
Σθλζφωνα : 2513503527 
Fax : 2513503502 
Ηλ. Σαχ/μείο  : mail@dide.kav.sch.gr 

  2θ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ 
(ωσ προσ τα ςχολεία και τθν προκεςμία 

υποβολισ αιτιςεων) 
Καβάλα,      17-10-2018 
Αρ. Πρωτ. :  10352/Φ.33.1 
 

ΠΡΟ :  

χολικζσ Μονάδεσ  Β/κμιασ Καβάλασ 
 
ΚΟΙΝ. :  
 
1.  Περιφερειακι Δ/νςθ  Εκπ/ςθσ 
Ανατολικισ Μακεδονίασ & κράκθσ 
2.  Δ/νςεισ  Π.Ε. & Δ.Ε. όλθσ τθσ χώρασ 
 

   

Θζμα:   «Πρόςκληςη  Εκδήλωςησ  Ενδιαφζροντοσ   για  την  πλήρωςη  κενϊν ή 

κενοφμενων  θζςεων  υποδιευθυντϊν ςχολικϊν μονάδων  »  

 

Ο  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΒΑΛΑ  

Ζχοντασ υπόψη:  

1.  Σισ διατάξεισ του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102, Α΄) «Αναδιοργάνωςθ των δομών υποςτιριξθσ τθσ 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ»   

2.  Σθν υπ’ αρικμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ Β΄/4412/03-10-2018) Τπουργικι 

Απόφαςθ, με κζμα: «Κακοριςμόσ των προκεςμιών και τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων κακώσ και 

κάκε άλλου κζματοσ ςχετικοφ με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των υποδιευκυντών 

ςχολικών μονάδων και Εργαςτθριακών Κζντρων, κακώσ και των υπευκφνων τομζων Εργαςτθριακών 

Κζντρων.»   

3.  ΣΙσ με αρ.πρωτ.9486/01-10-2018 και 9655/01-10-2018 Αποφάςεισ με κζμα «Αναςτολι άςκθςθσ   

κακθκόντων Τποδιευκυντών»  

4.  Σθν ανάγκθ πλιρωςθσ των κενών και κενοφμενων κζςεων Τποδιευκυντών/ντριών χολικών 

Μονάδων τθσ Δ/νςθσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Καβάλασ.  

5. Σθν µε αρ. Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-2-2018 (ΑΔΑ:6714653Π-ΕΨ0) Τ.Α. µε κζµα    «Σοποκζτθςθ 

Διευκυντών Πρωτοβάκµιασ και Δευτεροβάκµιασ Εκπαίδευςθσ»  

6.  Σθν µε αρ.Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-06-2018 µε κζµα «Παράταςθ κθτείασ ςτελεχών     

Εκπαίδευςθσ»  
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7.   Τελ κε αξ. Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (Φ.Δ.Κ. 1340/η.Β΄/16-10-2002  Απφθαζε 

ηνπ ΥΠ.E.Π.Θ. «Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ 

Πξντζηακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο, ησλ Γ/ληψλ θαη 

Υπνδ/ληψλ ησλ Σρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΣΔΚ θαη Σπιιφγσλ ησλ Γηδαζθφλησλ»,  φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

Π ρ ο κ η ρ ύ σ  σ  ο υ μ ε  

ηελ  πιήξσζε  θελψλ  ή  θελνχκελσλ  ζέζεσλ  Υπνδηεπζπληψλ  ζε  ζρνιηθέο κνλάδεο, σο 

εμήο:   

Α/Α ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

1 ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ 

2 ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΤ 

3 ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΧΡΤΟΤΠΟΛΗ 

4 5ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΒΑΛΑ 

5 ΕΕΓΛ ΚΑΒΑΛΑ 

6 ΕΕΕΕΚ ΚΒΑΛΑ 

7 ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΤ 

8 ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ 

9 3ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΒΑΛΑ 

10 ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΤ 

11 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑ 

12 2ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑ 

 

Με  ηελ  παξνχζα  θαινχληαη  νη  ελδηαθεξφκελνη  εθπαηδεπηηθνί  πνπ  έρνπλ  ηα  λφκηκα 

πξνζφληα  θαη  επηζπκνχλ  λα  ζπκκεηάζρνπλ  ζηε  δηαδηθαζία  επηινγήο,  λα  ππνβάινπλ αίηεζε 

ππνςεθηφηεηαο ζηε Γηεχζπλζε Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Καβάιαο απφ ηε Πέκπηε  18  Οθησβξίνπ  

2018 έσο θαη ηελ Γεπηέξα  29 Οθησβξίνπ 2018.   

 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΠΙΛΟΓΗ  

-  Η θαηνρή ηνπ βαζκνχ Α’  

- Η πηζηνπνηεκέλε γλψζε Τ.Π.Δ. Α΄ επηπέδνπ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε ηε ζρεηηθή 

πηζηνπνίεζε ή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Π.Γ. 50/2001, φπσο 

ηζρχεη, γηα ηελ απφδεημε γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Υ. Η γλψζε Τ.Π.Δ. Α΄ επηπέδνπ ηεθκαίξεηαη γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ θιάδνπ ΠΔ86 

- Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα έρνπλ αζθήζεη δηδαθηηθά θαζήθνληα ηνπιάρηζηνλ νθηψ έηε 

ζε ζρνιηθέο κνλάδεο (θαηά ηνλ νξηζκφ ηνπ εδ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4547/2018 

δειαδή άζθεζε δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ ζε ζρνιηθή κνλάδα, θαζψο θαη ζηηο Γ.Υ.Δ.Π. πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηηο κνλάδεο απηέο ή σο παξαξηήκαηά ηνπο ή ζηηο ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο δ΄ -

άζθεζε δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ ζε Σρνιηθή Μνλάδα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 
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(Σ.Μ.Δ.Α.Δ.) ή Κ.Δ.Σ.Υ.: ε εθπαηδεπηηθή ή ε δηδαθηηθή ππεξεζία ή ε άζθεζε δηδαθηηθψλ 

θαζεθφλησλ, αληίζηνηρα, ζε απηνηειείο Σ.Μ.Δ.Α.Δ., Κ.Δ.Σ.Υ., ΚΔ.Γ.Γ.Υ. ή Κ.Γ.Α.Υ., θαζψο 

θαη ζε Τκήκαηα Έληαμεο (Τ.Δ.), ζε πξνγξάκκαηα παξάιιειεο ζηήξημεο θαη ζε πξνγξάκκαηα 

δηδαζθαιίαο καζεηψλ ζην ζπίηη. ή ζε Κ.Δ.Α. ή Κ.Π.Δ.  

- Υπεξεηνχλ κε νξγαληθή ζέζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηελ νπνία αθνξά ε επηινγή  

- Καιχπηνπλ ην ππνρξεσηηθφ σξάξην ηνπ Υπνδηεπζπληή/ληξηαο ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο  

-Γελ έρνπλ θξηζεί ππεξάξηζκνη θαηά ην ρξφλν επηινγήο κε βάζε ην άξζξν 14 ηνπ 

Π.Γ.50/1996  

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ   

Με ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο πνπ ππνβάιιεηαη ζηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Καβάιαο, ν/ε ππνςήθηνο-α εθδειψλεη ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία 

επηινγήο .   

Η ζεηεία ζα μεθηλήζεη κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ζα ιήμεη ζηηο 31-07-2021.   

Οη αηηήζεηο ζπλνδεχνληαη απφ θάθειν ππνςεθηφηεηαο ζηνλ νπνίν εκπεξηέρνληαη φια ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, 

νκαδνπνηεκέλα ζε ππνελφηεηεο, φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη:   

α) Πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ.   

β) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.   

γ) Πηζηνπνηεηηθά επηκφξθσζεο ζηηο Τερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Τ.Π.Δ.)  

ή απνδεηθηηθά γλψζεο ρεηξηζκνχ Ηιεθηξνληθνχ Υπνινγηζηή (Η/Υ).  

δ) Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο θξίζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ πεξί ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο γεληθήο ζπγθξφηεζήο 

ηνπ θαζψο θαη πεξί ηεο ζπλδξνκήο ησλ ινηπψλ θξηηεξίσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 

4547/2018   

ζ) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75) κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη: αα) φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα κε ηελ πνηλή ηεο 

πξνζσξηλήο παχζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 109 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 

3528/2007 Α΄ 26), ββ) ε γλεζηφηεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ινηπψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, γγ) φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ σο ζηέιερνο 

ηεο εθπαίδεπζεο γηα ζνβαξφ ιφγν αλαγφκελν ζε πιεκκειή άζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ 

θαζεθφλησλ.   

ΠΡΟΟΧΗ: Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ 

Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Γηαπαλεπηζηεκηαθφ 
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Κέληξν Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Σπνπδψλ ηεο Αιινδαπήο ή ην Ιλζηηηνχην Τερλνινγηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Ι.Τ.Δ.).   

Ξελφγισζζεο βεβαηψζεηο ή έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη πξέπεη λα έρνπλ επίζεκα 

κεηαθξαζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή άιιν αξκφδην θαηά 

λφκν φξγαλν.   

Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ γίλνληαη δεθηά ζπκπιεξσκαηηθά 

δηθαηνινγεηηθά.   

Σε θάζε πεξίπησζε νη Υπνςήθηνη-εο Υπνδηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξέπεη 

λα ζπκπιεξψλνπλ ην ππνρξεσηηθφ σξάξην ηεο ζέζεο ηνπ Υπνδηεπζπληή/ληξηαο ζηε ζρνιηθή 

ηνπο κνλάδα.  Γελ επηηξέπεηαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα ζέζε ζηειέρνπο ηεο  

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη απνρσξνχλ ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

ππνςεθηνηήησλ.   

Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ.   

Τα θσιχκαηα επηινγήο δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηφζν θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο φζν θαη θαηά ην ρξφλν ηνπνζέηεζεο απφ ην 

αξκφδην φξγαλν.   

Οη ππνδηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ επηιέγνληαη απφ ην αξκφδην, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4547/2018, ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, χζηεξα απφ πξφηαζε 

ηνπ νηθείνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ε νπνία δηαηππψλεηαη ζε ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία δελ 

ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε πνπ θσιχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο (λ. 2690/1999, Α'45), θαζψο θαη νη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί.   

Η πξφηαζε, καδί κε ην πξαθηηθφ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ, δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ 

δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν, χζηεξα απφ 

έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο 

ηεο πξφηαζεο, πξνηείλεη ζηνλ νηθείν Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

ππνδηεπζπληψλ .   

Αλ ζε ζρνιηθή κνλάδα πξνβιέπεηαη δεχηεξνο ππνδηεπζπληήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 

ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4547/2018, ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ πξνηείλεη θαη ηε ζεηξά ηνπνζέηεζεο 

ηνπ (ππνδηεπζπληήο Β')   

Αλ ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ δελ δηαηππψζεη πξφηαζε γηα ηελ επηινγή ησλ ππνδηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ή γηα ηε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ ππνδηεπζπληψλ, απνθαζίδεη ζρεηηθά ην 

αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην. Σηελ πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνη γηα ηε ζέζε ππνδηεπζπληή 

ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη, ν ζχιινγνο 
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δηδαζθφλησλ θαη ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ιακβάλνπλ ππφςε ηα θξηηήξηα ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4547/2018 θαη εηδηθφηεξα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα 

επηδεηθλχεη πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο, ζπλέπεηα θαη λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο 

Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ γίλνληαη δεθηά ζπκπιεξσκαηηθά 

δηθαηνινγεηηθά.   

Παξαθαινχκε γηα ηελ πξνζεθηηθή κειέηε θαη ηελ πηζηή ηήξεζή ηνπο εθ κέξνπο ησλ 

ππνςεθίσλ.  

υνημμένα: 

- Υπφδεηγκα αίηεζεο 

- Ν. 4547/2018 

- Φ.361.22/39/159796/Δ3/26-09-2018 (ΦΔΚ 4412, Β΄) Υπνπξγηθή Απφθαζε 

Κοινοποίηση: 

1. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Αλ. Μαθεδνλίαο Θξάθεο 

2. Αλψηαην Σπκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α.Σ.Δ.Π.) 

3. Γηεπζχλζεηο Π.Δ. θαη Γ.Δ.                                             

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ.Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑ 

 

 

ΑΠΟΣΟΛΟ Θ. ΒΑΓΕΝΑ 
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