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Γλυκά Νερά, 5-10-2020
Αρ. πρωτ.: Φ.21/23910
ΠΡΟΣ: ΤΟ 1 ΔΣ ΣΠΑΤΩΝ (ΥΠΟΔ/ΝΤΗ Β΄)

Θέμα: Πρόσκληση πλήρωσης κενής θέσης Υποδιευθυντή Β΄ Σχολικής Μονάδας
της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Ο Διευθυντής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υπ. Απόφαση «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 Διδασκόντων» (ΦΕΚ 1340/τΒ/16-10-2002)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 40023/Υ1/9-3-2018 (ΦΕΚ 867/τ.Β΄/ 12-3-18)
Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ
2. Τις διατάξεις του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ τ.Α΄/102/12-6-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
3. Την αριθμ. Φ361.22/39/159796/Ε3 «Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας
υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων ,
καθώς και των υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4692/2020 /ΦΕΚ111/ τ. Α΄/12-6-2020
5. Το μαθητικό δυναμικό της σχολικής μονάδας του 1ου ΔΣ Σπάτων , όπως αυτό διαμορφώθηκε στις 30-9-2020 από το my school
Καλεί

Τους Ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς , οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν
να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντή Β΄ της Σχολικής Μονάδας του 1ου
ΔΣ Σπάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Αν. Αττικής, να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από
τα αναγκαία δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη
, η έναρξη της οποίας ορίζεται από Δευτέρα 5-10-2020 έως και Παρασκευή 9-10-2020.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Υποδιευθυντής Β΄ του 1ου ΔΣ Σπάτων , στα γραφεία της Δ/νσης (Λ. Λαυρίου 150 & Ανδρίκου 4
Γλυκά Νερά 1ος όροφος) , οι οποίες θα συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων.
α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
β) Βιογραφικό σημείωμα.
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γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή
αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη
διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του, καθώς και περί της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 23
του ν. 4547/2018.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία βεβαιώνεται:
αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την
ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 3528/2007 Α' 26),
ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,
γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.
Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολικών μονάδων όπου κατέχουν οργανική θέση.
Σε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς υποδιευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το
υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα που έχει επιλεγεί και
να μην έχει κριθεί υπεράριθμος κατά το χρόνο της επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του
π.δ. 50/1996 (Α' 45).
Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης
εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν
κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το
χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.
ΕΠΙΛΟΓΗ
Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων, επιλέγονται από το αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018, υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση
του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε συνεδρίαση, στην οποία δεν
συμμετέχουν τα μέλη που κωλύονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α'45), καθώς και οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.
Η πρόταση, μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, διαβιβάζονται από τον
διευθυντή της σχολικής μονάδας στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, ύστερα από
έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών .
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων, ορίζονται και τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου, σύμφωνα με
την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018 και η απόφαση τοποθέτησης δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες, οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται .
Αν, ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών του παραπάνω εδαφίου, δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, τότε η επιλογή γίνεται με
την επαναπροκήρυξη των θέσεων.
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ΘΗΤΕΙΑ
Η θητεία των Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων άρχεται από ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και λήγει με την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4692/2020 ΦΕΚ111 τ. Α΄/12-6-2020.
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Αν. Αττικής
Ο Διευθυντής Π.Ε.
Ανατολικής Αττικής

Δημήτριος Νικολετσόπουλος

Συνημμ:1. Ν. 4547/2018
2. Φ.361.22/39/159796/Ε3 Υ.Α./ΦΕΚ 4412
3. Υπεύθυνη Δήλωση
4. Αίτηση ενδιαφερόμενου

Κοιν:1. Α.Σ.Ε.Π.

