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ΠΡΟ:  
Τποψιφιουσ Διευκυντζσ χολικϊν 
Μονάδων τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Ζβρου. 
 

 
                                                                                                   

                                         
ΘΕΜΑ : «Τποβολι διλωςθσ προτίμθςθσ ςχολικϊν μονάδων» 

 
 

Καλοφνται οι υποψιφιοι Διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. 

Ζβρου που ςυμπεριλαμβάνονται ςτον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα, όπωσ αυτόσ 

υποβλικθκε για κφρωςθ ςτον Περιφερειακό Διευκυντι Εκπ/ςθσ Ανατ.Μακεδονίασ & 

Θράκθσ, να υποβάλουν διλωςθ προτίμθςθσ ςχολικϊν μονάδων όπου επικυμοφν να 

τοποκετθκοφν ωσ Διευκυντζσ. 

Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν ςτο 4/Θ Ειδικό Δ.. Αλεξανδροφπολθσ και 

ςτο 4/Θ Ειδικό Δ.. Ορεςτιάδασ πρζπει να πλθροφν τισ προχποκζςεισ που ορίηονται  ςτο 

άρκρο 11 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α’), όπωσ αντικαταςτάκθκε από το 

άρκρο 17 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/14-5-2015, τ.Α’) και όπωσ αντικαταςτάκθκε από το 

άρκρο 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/30-5-2017 τ. Α’). 

 Οι υποψιφιοι για τθ κζςθ Διευκυντι ςτο 1ο Πειραματικό Δ.. Αλεξανδροφπολθσ 

πρζπει να ζχουν 18 τουλάχιςτον μινεσ προχπθρεςία με οργανικι κζςθ ι κζςθ επί κθτεία 

ςε ζνα από τα ςχολεία τα οριηόμενα από το Ν. 4327/2015 ωσ πειραματικά ι ωσ πρότυπα, 

να διακζτουν τα προςόντα άςκθςθσ κακθκόντων Διευκυντι ςτα λοιπά ςχολεία 

αντίςτοιχθσ βακμίδασ και να είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι μεταπτυχιακοφ 

διπλϊματοσ ειδίκευςθσ (Φ.361.322/23/91322/Ε3/31-05-2017 εγκφκλιοσ ΤΠ.Π.Ε.Θ.).  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,  
ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΗ  Π/ΘΜΙΑ  ΚΑΙ  Δ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/Η 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΑΙ  ΘΡΑΚΗ 
Δ/ΝΗ  Π/ΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΒΡΟΤ 

  

 
 
Αλεξανδροφπολθ   24-07-2017 
Αρικ. Πρωτ:         5509 

 



Η υποβολι των δθλϊςεων κα γίνει μόνο τθν Σρίτθ 25/7/2017 ςτθ γραμματεία του 

Π.Τ..Π.Ε. Ζβρου από τισ 08.00 ζωσ τισ 15.00, από τον υποψιφιο αυτοπροςϊπωσ ι από 

νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν πρόςωπο. ε περίπτωςθ ςοβαροφ κωλφματοσ 

δφναται να αποςταλεί θλεκτρονικά ςτο mail@dipe.evr.sch.gr ι ςτο fax 2551026147. Οι 

δθλϊςεισ προτίμθςθσ που κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά ι με fax πρζπει να φζρουν 

υπογραφι και κα επιβεβαιϊνονται τθλεφωνικά ςτα τθλ. 2551355345 – 2551355344. 

  

υνημμένα: 1. Σελικόσ ενιαίοσ αξιολογικόσ πίνακασ 

  2. Ζντυπο διλωςθσ προτίμθςθσ ςχολικϊν μονάδων 

  3. Πίνακασ με τισ ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ κα τοποκετθκοφν 

Διευκυντζσ. 

 

Η Διευκφντρια Π.Ε. Ζβρου 

 

 

Κεχαγιά-Φανοφ Θεςςαλία 
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