Ξάνθη, 05-08-2022
Αριθ. Πρωτ.:6057/Φ47
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
------------------------Διεύθυνση
: Διοικητήριο
Τ.Κ.-Πόλη
: 67133 – Ξάνθη
Ιστοσελίδα
: http://dide.xan.sch.gr
Πληροφορίες
: M. Ζλάτκου
Τηλέφωνο
: 25413 50305
Mail
: mail@die.xan.sch.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριων
σχολικών μονάδων αρμοδιότητας μας».
Η Δ/ντρια Δ/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11. Κεφ. Ε΄ του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α 30/09/1985) «Δομή και λειτουργία της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ'αριθμ. Φ.353.1/324 | 105657/Δ1 | 08/10/2002 υ.α. (ΦΕΚ 1340 τ.Β 16/10/2002) «Καθορισμός των
ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών
μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 Π.Δ. 1/2003, «Αρμοδιότητες ΠΥΣΔΕ».
4. Τις διατάξεις του του ν.4823/2021 (ΦΕΚ 102 τ.Α 03/08/2021) «Αναβάθμιση του Σχολείου, ενδυνάμωση
και άλλες διατάξεις».
5. Το με αρ. πρ. Φ.350/70/97134/Ε3/05-08-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Γνωστοποίηση ΦΕΚ».
6. Την υπ΄αρ 170405/ΓΓ1/28.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΛΠΦ46ΜΤΛΗ-Τ5Ν) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης».
7. Την υπ αρίθμ. Φ.353.1/120/88595/18-07-2022 Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
8. Το υπ΄αρ.πρ. Φ.36.22/7/77068/Ε3/22-06-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Αναπλήρωση Διευθυντών –
Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. -Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων
δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων» .
9. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης Διευθυντή/ντριας των σχολικών μας μονάδων, λόγω αποχώρησης των
Διευθυντών/ντριών από την ενεργό υπηρεσία και απουσία Υποδιευθυντή/ντριας, για την εύρυθμη
λειτουργία τους.

Καλούμε
Τους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα (δυνάμει της διάταξης του άρθρου 31 του
ν. 4823/2021) και υπηρετούν οργανικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, να υποβάλλουν αίτηση, για την
αναπλήρωση των κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ ντριών των παρακάτω σχολικών μας μονάδων:

1. Γυμνάσιο Ερασμίου
2. Γυμνάσιο Τοξοτών
3. Γυμνάσιο Γλαύκης
4. ΓΕΛ Γλαύκης
Η θητείας τους, που θα οριστεί κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά , θα αρχίζει με την έναρξη
της σχολικής χρονιάς 2022-2023 έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών και
σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της λήξης του σχολικού έτους 2022-2023.
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης ορίζεται από την Παρασκευή 05/08/2022 έως και την Τρίτη
09/08/2022 και ώρα 12:00 συνοδευόμενη από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο να περιέχονται :
• Βιογραφικό σημείωμα
• Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Α΄ Επιπέδου, ως
απαραίτητο προσόν
• Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αιτιολογούν όσα περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα του
Υποψηφίου/φιας.
Η αίτηση με το φάκελο υποψηφιότητας μπορεί να κατατίθεται αυτοπροσώπως στη Δ/νση Δ.Ε. Ξάνθης
(γραφείο 1) ή με email (στο mail@dide.xan.sch.gr ).Η επιβεβαίωση λήψης του email πραγματοποιείται στο
τηλέφωνο 2541350294.
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