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Τις Σχολικές Μονάδες της
Περιφερείας μας

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της κενούμενης
θέσης Δεύτερου Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς»
Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς
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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και
λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις».
Τις διατάξεις των άρθρων 2,21 και 35 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-62018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης … και άλλες διατάξεις.»
Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του ν.4692 (ΦΕΚ 111/τ. Α΄/12-06-2020)
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.»
Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α) «Σύνθεση, συγκρότηση και
λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών,
όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και
αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών», όπως ισχύει.
Την Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (ΦΕΚ
1340/τ.Β΄/16.10.2002) με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων
και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων … των συλλόγων των διδασκόντων»,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. ιε του άρθρο 28 της Υπουργικής
Απόφασης Φ.353.1/26/153324/Δ1/25.9.2014 (ΦΕΚ 2648/τ.Β΄/7.10.2014)
και το άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης 40023/Υ1/12.3.2018 (ΦΕΚ
867/τ.Β΄/12.3.2018) με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού»,… καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
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6. Την Υπουργική Απόφαση Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-9-2018 (ΦΕΚ 4412/τ.Β΄
/3-10-2018) «Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής
αιτήσεων … Εργαστηριακών Κέντρων» Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
7. Την Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-8-2020 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα
«Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης».
8. To με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/48/175888/Ε3/19-10-2018 έγγραφο του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποδιευθυντών σχολικών
μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων καθώς και των υπευθύνων τομέων
Εργαστηριακών Κέντρων».
9. Την ανάγκη πλήρωσης της κενούμενης θέσης Δεύτερου Υποδιευθυντή του
ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς.

προσκαλεί
Τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα (του ν. 4547/2018) και
επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Δεύτερου Υποδιευθυντή στο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς,
να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, η οποία και
επισυνάπτεται, από την Τρίτη 22-09-2020 έως και την Δευτέρα 05-10-2020.
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο
εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών
προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει:
α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
β) Βιογραφικό σημείωμα.
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.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά
συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενές - κενούμενες θέσεις υποδιευθυντών και
υπευθύνων τομέων Ε.Κ γίνεται έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη
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υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν.4692 (Φ.Ε.Κ. 111/τ.
Α΄/12-06-2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.».
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Καστοριάς και κοινοποιείται
στον Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Ανώτερο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ) (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του)
Email:pom@asep.gr
- Περ. Δ/νση Α΄/θμιας & Β΄/θμιας
Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας
-. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε

Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς

Όλγα Βασιλειάδου

