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Υποψήφιους Διευθυντές του 
κυρωμένου πίνακα υποψηφίων 
 
Περιφ. Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας 
Εκπ/σης Ανατ. Μακεδονίας & 
Θράκης 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/ντριας του 1ου 

                         Γ/σίου Κομοτηνής» 
 

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Ά/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του κεφ. Β' του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Ά/19-05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του 

εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του κεφ. Γ' 

του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Ά/14-05-2015 και με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 

78/τ.Ά/30-05-2017) και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 

78/τ.Ά/30-05-20Ι7). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Ά/02-10-2008), όπως τροποποιήθηκε με την 

παρ. 9 άρθρου 28 του N. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Ά/30-05-2017). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 ( Φ.Ε.Κ 102 τ. Α’/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών 

υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

5. Την υπ' αριθμ. Φ.361.22/63/132702/Ε3/03-08-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την 

κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

και Ε.Κ. για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες».  

6. Την υπ' αριθμ. Φ.361.22/67/136658/Ε3/14-08-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την 

κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

και Ε.Κ.». 

7. Την υπ’ αρ. Φ.1.2/5659/25-07-2017 απόφαση της Περ/κης Δ/νσης Εκπ/σης ΑΜθ με θέμα: «Κύρωση 

αναμορφωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 

της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης». 



8. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/05-10-2018 (ΦΕΚ 4424 τ. Β’/05-10-2018) Υπουργικής 

Απόφασης με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των 

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων». 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  

την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/ντριας του 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής και καλούμε τους 

υποψήφιους/ες εκπαιδευτικούς του κυρωμένου πίνακα που δεν έχουν τοποθετηθεί ως Διευθυντές/ντριες 

σχολικών μονάδων, κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα και εφόσον πληρούν τις νόμιμες 

προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Ν. 4547/2018: «Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται 

εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή, οι 

οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες. Από τα 

ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί 

σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, έχοντας συμπληρώσει σε 

αυτά το 50% τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους ωραρίου»  

να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για το εν λόγω σχολείο την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και έως 

τις 11:30 π.μ.. 

 

 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 

 

 

 

ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ  ΚΟΣΜΙΔΟΥ 


