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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση άσκησης προσωρινών 
καθηκόντων Προϊσταμένων στα 1ο, 3ο, 8ο, 9ο, 13ο Νηπιαγωγεία Κομοτηνής, στο 1ο 
Νηπιαγωγείο Σαπών και στα Δημοτικά Σχολεία Σώστη και  Φαναρίου» 
 

H  Διευθύντρια ΠΕ Ροδόπης 
                         Έχοντας υπόψη:  

1) Τις διατάξεις της παρ. 1, του Κεφ. Ε’ «Αναπλήρωση», του άρθρου 11 
«Όργανα, επιλογή, τοποθέτηση, υπηρεσιακή κατάσταση, καθήκοντα», του 
Κεφ. Δ’ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», του ν. 1566/1985 (167/Α), με θέμα: 
«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και  εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2) Τις διατάξεις των παρ. 1, 6 και 8 του άρθρου 31 και της παρ. 3 του άρθρου 
39 του ν. 4823/2021 (136/Α). 

3) Τις διατάξεις της παρ. 3, της με Α.Π. Φ.350/70/97134/5.8.2021 (ΑΔΑ: 
69ΣΒ46ΜΤΛΗ-Τ46) Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, με θέμα «Γνωστοποίηση ΦΕΚ». 

4) Τις διατάξεις της παρ. 9, του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 170405/ΓΓ1/28.12.2021 
(6273/Β) Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

5) Το υπ’ αρ. Φ.361.22/7/77068/Ε3/22.6.2022 (ΑΔΑ: ΨΖ7Σ46ΜΤΛΗ-ΠΙΧ) 
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». 

6) Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 373 «Παράταση άσκησης καθηκόντων 
των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και 
Εργαστηριακών Κέντρων και των υπευθύνων τομέων των Εργαστηριακών 
Κέντρων και ρύθμιση συναφών θεμάτων» του Κεφ. Γ’ του ν.4957/2022 
(141/Α), με θέμα «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 
Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με 
την κοινωνία και λοιπές διατάξεις». 

7) Την ανάγκη (ανα)πλήρωσης κενούμενων θέσεων προϊστάμενων των 
παραπάνω σχολικών μονάδων. 



π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε 
 
τους/τις εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα παραπάνω Νηπιαγωγεία και Δημοτικά 
Σχολεία να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή άσκηση καθηκόντων 
προϊστάμενης/νου για το σχολικό έτος 2022-23 ή μέχρι την ανάληψη νέων στελεχών 
εντός του ιδίου έτους, από σήμερα 6-09-2022 έως και 9-09-2022 και ώρα 12:00΄, 
συνοδευόμενη από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο περιέχονται: 
   
Α) Αίτηση  
Β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών 
Γ) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που στηρίζουν τα στοιχεία του Βιογραφικού  
Δ) Βιογραφικό σημείωμα 
Ε) Πιστοποίηση ΤΠΕ τουλάχιστον Α’ επιπέδου 
            
 
                                                                                     Η  Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ  
 

                                                    
 
                                                                                      Αικατερίνη  Σαραφίδου       
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