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Θζμα: «Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για πλιρωςθ κενϊν και κενοφμενων κζςεων Β’
Υποδιευκυντϊν όλων των τφπων Σχολικϊν Μονάδων και Σ.Μ.Ε.Α.Ε τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Δϋ Ακινασ»

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔϋΑΘΗΝΑ
Ζχοντασ υπόψη:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Y.A. (Φ.Ε.Κ.
1340/16-10-2002 τ.Βϋ) : «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των
Ρροϊςταμζνων των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ, των Διευκυντϊν και Υποδιευκυντϊν των Σχολικϊν Μονάδων και ΣΕΚ και των
ςυλλόγων των διδαςκόντων.»
2. Τισ διατάξεισ των άρκρων 26 και 27 του Κεφαλαίου Βϋ του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19-5-2010
τ.Αϋ): «Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ – κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και
αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκαν ςυμπλθρϊκθκαν
και αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ του κεφ. Γ’ του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Αϋ/14-05-2015
και με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Αϋ/30-05-2017).
3. Τισ διατάξεισ των άρκρων 22(παρ.1), 27(παρ.3, εδάφιο θ) και 30 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γϋ «Επιλογι
Στελεχϊν τθσ Εκπαίδευςθσ» του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τΑ’/12-06-2018) «Αναδιοργάνωςθ των
δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ.»
4. Το υπ’αρικμ. πρωτ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 ζγγραφο του Υπουργείου Ραιδείασ,
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα : «Εφαρμογι διατάξεων του Ν.4547/2018 (Α’ 102) ςχετικά
με κζματα Διευκυντϊν και Υποδιευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων Ρρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ε.Κ.»
5. Τθν υπϋαρικμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4412/ τ. Β'/ /03-10-2018) Υ. Α. του
ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. «Κακοριςμόσ των προκεςμιϊν και τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων κακϊσ και

6.

7.
8.
9.

κάκε άλλου κζματοσ ςχετικοφ με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των υποδιευκυντϊν
ςχολικϊν μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων, κακϊσ και των υπευκφνων τομζων
Εργαςτθριακϊν Κζντρων.» υπουργικι απόφαςθ του ΥΡΕΡΘ.
Τα ςτοιχεία του μακθτικοφ δυναμικοφ, όπωσ αυτά παραςχζκθκαν από τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ
Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δ’ Ακινασ και όπωσ αυτά αντλικθκαν από το
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα myschool.
Τισ Διατάξεισ του αρ.22,παρ.7, εδάφιο 4, του Ν.4547/2018.
Τισ Διατάξεισ του αρ.30,παρ.6 του Ν.4547/2018.
Το με αρ. πρωτ. 24653/13-10-2020 ζγγραφο του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Δθμθτρίου «Ρροκιρυξθ Θζςθσ
Υποδιευκυντι Β’».

Προκηρφςςουμε
τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ Β’ Τποδιευθυντή ςτο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Δημητρίου.

Με τθν παροφςα καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που ζχουν τα νόμιμα προςόντα και
επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ υποψθφιότθτασ
κατόπιν ραντεβοφ(τηλ. 2131617330 Κα αμίου), ςτο Γραφείο Ρρωτοκόλλου τθσ Διεφκυνςθσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ΔϋΑκινασ, λεωφ. Συγγροφ 165, 4οσ όροφοσ, από τθν 16η Οκτωβρίου ζωσ
και την 30η Οκτωβρίου 2020.
Η αίτθςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα
απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, όπωσ
περιγράφονται από το άρκρο 2, παρ. 2 τθσ υπϋαρικμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4412/
τ. Β'/ /03-10-2018) υπουργικισ απόφαςθσ του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ
 Η κατοχή του βαθμοφ Α'.
 Η πιςτοποιημζνη γνϊςη Σ.Π.Ε. Α' επιπζδου, θ οποία αποδεικνφεται με τθ ςχετικι πιςτοποίθςθ
ι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 6 του άρκρου 26 του Ρ.Δ. 50/2001, όπωσ ιςχφει, για τθν
απόδειξθ γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ. Η γνϊςη Σ.Π.Ε. Α' επιπζδου τεκμαίρεται για τουσ εκπαιδευτικοφσ
του κλάδου ΠΕ86.
 Οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να ζχουν αςκιςει διδακτικά κακικοντα τουλάχιςτον οκτϊ ζτθ ςε
ςχολικζσ μονάδεσ (κατά τον οριςμό του εδ. θ' τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του Ν. 4547/2018 δθλαδι
άςκθςθ διδακτικϊν κακθκόντων ςε ςχολικι μονάδα, κακϊσ και ςτισ Δ.Υ.Ε.Ρ. που λειτουργοφν ςτισ
μονάδεσ αυτζσ.
Να υπθρετοφν με οργανικι κζςθ ςτθ ςχολικι μονάδα ςτθν οποία αφορά θ επιλογι.
 Να καλφπτουν το υποχρεωτικό ωράριο του/τθσ Υποδιευκυντι/ντριασ τθσ ςχολικισ τουσ
μονάδασ.
 Να μθν ζχουν κρικεί υπεράρικμοι κατά το χρόνο επιλογισ με βάςθ το άρκρο 14 του
Ρ.Δ.50/1996.
 Αν οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ δεν πλθροφν τθν προχπόκεςθ τθσ οκταετοφσ
διδακτικισ υπθρεςίασ ι τθσ πιςτοποιθμζνθσ γνϊςθσ ΤΡΕ Α’ επιπζδου υποψιφιοι μπορεί να είναι
και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπθρεςίασ ι χωρίσ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ΤΡΕ αντίςτοιχα.
 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 υποβάλλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ.
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
 Με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ που υποβάλλεται ςτθ Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ όπου
ανικουν οργανικά, ο/θ υποψιφιοσ/-α εκδθλϊνει ενδιαφζρον για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ .


Η τοποκζτθςθ ςτισ εν λόγω κενοφμενεσ κζςεισ διαρκεί ζωσ τθν επιλογι, τοποκζτθςθ και

ανάλθψθ υπθρεςίασ νζων Στελεχϊν Εκπαίδευςθσ (αρ.52 του Ν.4692/12-06-2020, ΦΕΚ
111/Α’/12-06-2020).


Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα

απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων,
ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, ο οποίοσ
περιλαμβάνει:
α) Ρλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν.
β) Βιογραφικό ςθμείωμα.
γ)Ριςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) ι
αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Η/Υ).
δ) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλει ςτθ
διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του Συμβουλίου 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) Υπεφκυνθ 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 Υπαλλθλικοφ 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.


Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ

αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ
Τίτλων

Ακαδθμαϊκϊν

και

Ρλθροφόρθςθσ

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.)/

Διαπανεπιςτθμιακό

Κζντρο

Αναγνϊριςθσ Τίτλων Σπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ ι το Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ
(Ι.Τ.Ε.).


Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί

από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.


Ωσ υποψιφιοι/-ιεσ για τισ κενζσ ι κενοφμενεσ κζςεισ Υποδιευκυντϊν/-ριϊν ςχολικϊν μονάδων

και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Δϋ Ακινασ μποροφν να υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί που ανικουν
οργανικά ςτο εν λόγω ςχολείο.


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.


Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ

υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο
κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο
τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο.


Σα πρακτικά των ςυλλόγων των διδαςκόντων θα αποςταλοφν με διαβιβαςτικό από τον

διευθυντή τησ ςχολικήσ μονάδασ ςτη Δ/νςη Δ.Ε. Δϋ Αθήνασ το αργότερο ζωσ 02-11-2020. τα
πρακτικά θα αναφζρεται με ςαφήνεια, απαραιτήτωσ, το προτεινόμενο πρόςωπο με πλήρη
αιτιολόγηςη .Αν υπάρχει μία μόνη υποψηφιότητα, θα αναφζρεται επίςησ με ςαφήνεια.


Αν ο ςφλλογοσ διδαςκόντων δεν διατυπϊςει πρόταςθ για τθν επιλογι των υποδιευκυντϊν

ςχολικϊν μονάδων ι για τθ ςειρά τοποκζτθςθσ των υποδιευκυντϊν, αποφαςίηει ςχετικά το αρμόδιο
υπθρεςιακό ςυμβοφλιο.


Στθν 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 («Κριτιρια επιλογισ των ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 21 είναι
θ προςωπικότθτα και θ γενικι ςυγκρότθςθ του υποψθφίου, θ επιςτθμονικι του ςυγκρότθςθ, θ
διοικθτικι και διδακτικι του εμπειρία, θ ικανότθτά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ, να
επιδεικνφει ςυνεργατικότθτα και να επιλφει προβλιματα, ιδίωσ διδακτικά, διοικθτικά, οργανωτικά
και λειτουργικά, θ ςυνειςφορά του ςτθ δθμιουργία κατάλλθλου παιδαγωγικοφ κλίματοσ, θ
ςυμμετοχι του ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ δράςεων, κακϊσ και οι ικανότθτεσ διοίκθςθσ ι
και οργάνωςθσ εκπαιδευτικϊν ι παιδαγωγικϊν δράςεων.») και ειδικότερα τθν ικανότθτα του
υποψθφίου να επιδεικνφει πνεφμα ςυνεργαςίασ και ομαδικότθτασ, ςυνζπεια και να αναλαμβάνει
πρωτοβουλίεσ.


Οι υποψιφιοι ζχουν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ςτοιχεία που αφοροφν λοιποφσ υποψθφίουσ,

προκειμζνου να αςκιςουν τα εκ του νόμου δικαιϊματά τουσ ςφμφωνα με τθ με αρικμ. 17/2002
Απόφαςθ τθσ Αρχισ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων.


Μετά τη λήξη τησ προθεςμίασ υποβολήσ των αιτήςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπληρωματικά

δικαιολογητικά.
Καλοφνται οι υποψιφιοι και οι υποψιφιεσ να μελετιςουν προςεκτικά και να τθριςουν πιςτά τα
παραπάνω.

Ο Διευθυντήσ

Γιαλοφρησ Παραςκευάσ
Συνθμμζνα:
-

Υπόδειγμα Υπεφκυνθσ Διλωςθσ

-

Υπόδειγμα Αίτθςθσ

Κοινοποίθςθ:
1.
2.
3.
4.

Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Ρ.Ε. & Δ.Ε. Αττικισ
Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.)
Διευκφνςεισ Ρ.Ε. και Δ.Ε.
Σχολικζσ μονάδεσ αρμοδιότθτασ ΔΔΕ Δ’ Ακινασ

