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ΠΡΟ: 1 Δ.. ΡΑΦΗΝΑ
ο
1 Δ.. ΑΤΛΩΝΑ
ο
13 Δ.. ΑΧΑΡΝΩΝ

«Προκιρυξθ πλιρωςθσ κζςθσ Τποδιευκυντϊν (Β’) χολικϊν Μονάδων Π.Ε. Αν. Αττικισ »
Η Διευκφντρια Π.Ε. Ανατολικισ Αττικισ

Ζχοντασ υπόψθ:

1. Σθν αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Τπ. Απόφαςθ «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων των Περιφερειακϊν
Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντϊν και
Τποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των υλλόγων Διδαςκόντων»
(ΦΕΚ 1340/τΒ/16-10-2002) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν αρ.
40023/Τ1/9-3-2018 (ΦΕΚ 867/τ.Βϋ/ 12-3-18) Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ.
2. Σισ διατάξεισ των άρκρων 13 & 17 τθν παράγραφο 3 του άρκρου 16, των άρκρων
20 & 25 του Ν 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/14-05-2015) με κζμα «Επείγοντα μζτρα για
τθν Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια και Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθσ».
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ τ.Αϋ/102/12-6-2018) «Αναδιοργάνωςθ των
δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
4. Σθν αρικμ. Φ361.22/36/140338/Ε3/29-8-2018 «Εφαρμογι των διατάξεων του
ν.4547/2018 (Αϋ102)ςχετικά με κζματα Διευκυντϊν και Τποδιευκυντϊν χολικϊν
Μονάδων Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ε.Κ.»
5. Σθν αρικμ. Φ361.22/39/159796/Ε3 «Κακοριςμόσ των προκεςμιϊν και τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων κακϊσ και κάκε άλλου κζματοσ ςχετικοφ με τθν διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων , κακϊσ και των υπευκφνων τομζων Εργαςτθριακϊν Κζντρων».
6. Σο αρικμ. α.π.670/23-10-2018 ζγγραφο του Δ/ντι του 1ου Δ Ραφινασ.
7. Σο αρικμ. α.π. 300/23-10-2018 ζγγραφο τθσ Δ/ντριασ του 13ου Δ Αχαρνϊν.
8. Σο αρικμ. α.π. 564/23-10-2018 ζγγραφο τθσ Δ/ντριασ του 1ου Δ.. Αυλϊνα.
Καλεί

Σουσ Ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ , οι οποίοι ζχουν τα νόμιμα προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ Τποδιευκυντϊν των χολικϊν Μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Αν. Αττικισ 1ο Δ ΡΑΦΗΝΑ, 1ο Δ ΑΤΛΩΝΑ, 13ο Δ ΑΧΑΡΝΩΝ ,
να υποβάλουν αίτθςθ που κα ςυνοδεφεται από τα αναγκαία δικαιολογθτικά εντόσ τθσ

προκεςμίασ που προβλζπεται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ , θ ζναρξθ τθσ οποίασ ορίηεται
από 30-10-2018 θμζρα Σρίτθ και θ λιξθ ορίηεται 09-11-2018 θμζρα Παραςκευι.
Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλλουν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι τουσ ωσ
Τποδιευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ (Λ. Λαυρίου 150 & Ανδρίκου
4 Γλυκά Νερά 1οσ όροφοσ) , οι οποίεσ κα ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον
οποίο εμπεριζχονται όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν
προςόντων των υποψθφίων , ο οποίοσ κα περιλαμβάνει:
α) Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν
β) Βιογραφικό ςθμείωμα.
γ) Πιςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Σεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε.)
ι αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι (Η/Τ).
δ) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλλει
ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του υμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ
ςυγκρότθςισ του, κακϊσ και περί τθσ ςυνδρομισ των λοιπϊν κριτθρίων τθσ παρ. 2 του
άρκρου 23 του ν. 4547/2018.
ε) Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α' 75) με τθν οποία βεβαιϊνεται:
αα) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με
τθν ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007 Α' 26),
ββ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν,
γγ) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ για ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ των υπθρεςιακϊν του κακθκόντων.
Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά
νόμο όργανο.
Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά.
Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ των υποδιευκυντϊν χολικϊν Μονάδων μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για τισ κζςεισ των ςχολικϊν μονάδων όπου κατζχουν οργανικι κζςθ.
Εκπαιδευτικοί που ζχουν ολοκλθρϊςει δφο ςυνεχόμενεσ κθτείεσ πλιρων διδακτικϊν
ετϊν που προθγοφνται τθσ επιλογισ ςτθ κζςθ του υποδιευκυντι τθσ ίδιασ ςχολικισ
μονάδασ, δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ.
ε κάκε περίπτωςθ ο επιλεγείσ υποδιευκυντισ ςχολικισ μονάδασ πρζπει να ςυμπλθρϊνει το υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ του υποδιευκυντι ςτθ ςχολικι μονάδα που ζχει
επιλεγεί και να μθν ζχει κρικεί υπεράρικμοσ κατά το χρόνο τθσ επιλογισ, ςφμφωνα με το
άρκρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α' 45). Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ των υποδιευκυντϊν και
υπευκφνων τομζων Εργαςτθριακϊν Κζντρων μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για τισ αντίςτοιχεσ κζςεισ ςε Ε.Κ., τα οποία εξυπθρετοφν τισ ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ κατζχουν οργανικι κζςθ και καλφπτουν το υποχρεωτικό ωράριο του υποδιευκυντι ι του υπευκφνου τομζα Ε.Κ. με τθν προχπόκεςθ να ζχουν υπθρετιςει ςε Ε.Κ. για δφο (2) τουλάχιςτον ςχολικά ζτθ, είτε ωσ ςτελζχθ είτε ωσ εκπαιδευτικοί, με ωράριο οκτϊ (8) τουλάχιςτον διδακτικϊν ωρϊν τθν εβδομάδα. Εκπαιδευτικοί που ζχουν ολοκλθρϊςει δφο ςυνεχόμενεσ κθτείεσ πλιρων διδακτικϊν ετϊν που προθγοφνται τθσ επιλογισ ςτθ κζςθ του
υποδιευκυντι ι του υπευκφνου τομζα Ε.Κ., δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για τθν ίδια κζςθ. ε κάκε περίπτωςθ οι επιλεγζντεσ ωσ υποδιευκυντζσ και
υπεφκυνοι τομζων Ε.Κ. πρζπει να ςυμπλθρϊνουν το υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ ςτο
Ε.Κ. όπου ζχουν τοποκετθκεί με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ
Δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων.

ΕΠΙΛΟΓΗ
Οι υποδιευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων, κακϊσ και οι υποδιευκυντζσ και οι υπεφκυνοι
των τομζων Ε.Κ. επιλζγονται από το αρμόδιο, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου
26 του ν. 4547/2018, υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, φςτερα από πρόταςθ του οικείου ςυλλόγου διδαςκόντων, θ οποία διατυπϊνεται ςε ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία δεν ςυμμετζχουν τα
μζλθ που κωλφονται ςφμφωνα με το άρκρο 7 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν.
2690/1999, Α'45), κακϊσ και οι αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί.
Η πρόταςθ, μαηί με το πρακτικό του ςυλλόγου των διδαςκόντων, διαβιβάηονται από τον
διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ ι του Ε.Κ. ςτο αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, το οποίο, φςτερα από ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων και τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ διαμόρφωςθσ τθσ πρόταςθσ, προτείνει ςτον οικείο Διευκυντι Εκπαίδευςθσ
τθν τοποκζτθςθ των υποδιευκυντϊν ι υπευκφνων τομζων Ε.Κ.
Αν ςε ςχολικι μονάδα προβλζπεται και δεφτεροσ υποδιευκυντισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου 30 του ν. 4547/2018, ο ςφλλογοσ διδαςκόντων προτείνει και τθ
ςειρά τοποκζτθςθσ των δφο υποδιευκυντϊν (υποδιευκυντισ Α' και Β'). Αν ο ςφλλογοσ
διδαςκόντων δεν διατυπϊςει πρόταςθ για τθν επιλογι των υποδιευκυντϊν ςχολικϊν
μονάδων, κακϊσ και των υποδιευκυντϊν και των υπευκφνων Ε.Κ. ι για τθ ςειρά τοποκζτθςθσ των υποδιευκυντϊν, αποφαςίηει ςχετικά το αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο. τθν
περίπτωςθ που υποψιφιοι για τθ κζςθ υποδιευκυντι ςχολικισ μονάδασ είναι περιςςότεροι από τισ κζςεισ που προβλζπονται, ο ςφλλογοσ διδαςκόντων και το αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο λαμβάνουν υπόψθ τα κριτιρια τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 23 του
ν. 4547/2018 και ειδικότερα τθν ικανότθτα του υποψθφίου να επιδεικνφει πνεφμα ςυνεργαςίασ και ομαδικότθτασ, ςυνζπεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ.
ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ
Οι υποδιευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων, κακϊσ και οι υποδιευκυντζσ και οι υπεφκυνοι
των τομζων Ε.Κ., ορίηονται και τοποκετοφνται με απόφαςθ του οικείου Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, φςτερα από πρόταςθ του αρμόδιου ςυμβουλίου, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 26 του ν. 4547/2018 και θ απόφαςθ τοποκζτθςθσ δθμοςιεφεται
ςτο Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ».
Αν δεν υποβλθκοφν υποψθφιότθτεσ, οι κζςεισ αυτζσ επαναπροκθρφςςονται και ςτθν
περίπτωςθ αυτι δεν εφαρμόηονται οι περιοριςμοί του δεφτερου και του πζμπτου εδαφίου τθσ παρ. 3 του άρκρου 2 τθσ παροφςασ περί ολοκλιρωςθσ δφο ςυνεχόμενων κθτειϊν. Αν, φςτερα από τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν του παραπάνω εδαφίου, δεν
ςυμπλθρωκοφν οι κενζσ και κενοφμενεσ κζςεισ ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ, τότε θ επιλογι γίνεται με τθν επαναπροκιρυξθ των κζςεων.
ΘΗΣΕΙΑ
Η επιλογι και τοποκζτθςθ των υποδιευκυντϊν χολικϊν Μονάδων κακϊσ και των υποδιευκυντϊν και υπευκφνων τομζων Εργαςτθριακϊν Κζντρων γίνεται για τριετι κθτεία, θ
οποία ξεκινά με τθν τοποκζτθςι τουσ και λιγει τθν 31θ Ιουλίου του τρίτου ζτουσ που
ακολουκεί τθν επιλογι τουσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 30 του ν.
4547/2018. Η επιλογι και τοποκζτθςθ ςτισ κενοφμενεσ κζςεισ γίνεται για το υπόλοιπο
τθσ κθτείασ αυτισ. Οι τοποκετοφμενοι ςε κενζσ ι κενοφμενεσ κζςεισ εξακολουκοφν να
αςκοφν τα κακικοντα τουσ και μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ μζχρι τθν ανάλθψθ τθσ υπθρεςίασ των νζων.
Η παροφςα προκιρυξθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Αν. Αττικισ

Η Διευκφντρια Π.Ε.
Ανατολικισ Αττικισ
Ξυκάλθ Βαςιλικι
Κοιν:1. Α..Ε.Π.

