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ΠΡΟ ΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων
Υποδιευθυντών σε Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Μαγνησίας»
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ. Α΄) «Αναδιάρθρωση των δομών υποστήριξης
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ΄αριθμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 (Φεκ 4412 τ. Β΄) Υ.Α. «Καθορισμός
των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος
σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των υποδιευθυντών σχολικών
μονάδων …».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ΄αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340
τ.Β'/16-10-2002) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης...», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις των άρθρων του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄/19-5-2010)
όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 25 παρ. 2 και 3 του
κεφαλαίου Γ΄ του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄/14-5-2015) «Επείγοντα μέτρα για την
Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και τις
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διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78 τ.Α΄/30-05-2017) «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης», όπως ισχύουν.
6. Την υπ΄αριθμ.

πρωτ.

Φ.353.1/Ε3/13-08-2020

Υπουργική

Απόφαση

τοποθέτησης

προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
7. Τα στοιχεία του μαθητικού δυναμικού των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε.
Μαγνησίας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν το μήνα Σεπτέμβριο 2020 και αποτυπώνονται
στο πληροφοριακό σύστημα myschool στις 08-09-2020.
8. Την κένωση θέσεων ευθύνης Υποδιευθυντών σε σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Μαγνησίας,
από 01-09-2020 λόγω συνταξιοδότησης των κατεχόντων αυτές εκπ/κών.
9. Την ανάγκη πλήρωσης των κενών και

κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών

Μονάδων αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Μαγνησίας.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ με
την πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών στις παρακάτω σχολικές μονάδες
αρμοδιότητάς μας, ως εξής :

Α/Α
1.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3

ο

2.

10

3.

14

4.

20

5

2

6.

2

7.

3

Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ

ο

Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ

ο

Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ

ο

Δ.Σ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ο

Δ.Σ. ΑΓΡΙΑΣ

ο

Δ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ
Δ.Σ. ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

8.
9.

Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ
ο

1

ο

Δ.Σ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4547/2018:
«6. Υποδιευθυντής ορίζεται στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν περισσότεροι από εκατόν
είκοσι (120) μαθητές. Αν στις σχολικές μονάδες του πρώτου εδαφίου φοιτούν περισσότεροι από
διακόσιους εβδομήντα (270) μαθητές, ορίζεται και δεύτερος Υποδιευθυντής.
Αν κατά τη διάρκεια της προκηρυχθείσας θητείας των Υποδιευθυντών ο αριθμός των
μαθητών της σχολικής μονάδας, όπως διαμορφώνεται μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, δεν δικαιολογεί
τον ορισμό ενός ή περισσότερων Υποδιευθυντών, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, με
απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων του
Υποδιευθυντή ή των Υποδιευθυντών που πλεονάζουν. Αν έχουν τοποθετηθεί Υποδιευθυντές Α΄ και
Β΄, θεωρείται ως πλεονάζων κατά προτεραιότητα ο υποδιευθυντής Β΄.
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Αν ο αριθμός των μαθητών, όπως διαμορφώνεται μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, δικαιολογεί τον
ορισμό ενός ή περισσότερων Υποδιευθυντών σε σχολική μονάδα για την οποία δεν είχε
προκηρυχθεί τέτοια θέση, επιλέγονται και τοποθετούνται ένας ή περισσότεροι Υποδιευθυντές,
αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου για το υπόλοιπο της τρέχουσας
θητείας, κατά το οποίο εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας».
Επομένως,
καλούνται
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να
συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν τη σχετική αίτηση υποψηφιότητας στη
Διεύθυνση Π.Ε. Μαγνησίας από την Πέμπτη 10‐09‐2020 μέχρι και την Δευτέρα 21‐09‐2020.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση και μόνο για τη θέση της σχολικής μονάδας στην
οποία υπηρετούν με οργανική θέση.
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων,
ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος
περιλαμβάνει:
1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή
αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει 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.
5. 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.
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Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά
συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Προϋποθέσεις – Κωλύματα Επιλογής
Προϋπόθεση για την επιλογή Υποδιευθυντή είναι η κατοχή του βαθμού Α΄, καθώς και η
πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου,
η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου
αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26
του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
Υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον
διδακτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση στη μονάδα
την οποία αφορά η επιλογή.
Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών
ετών που προηγούνται της επιλογής στη θέση του υποδιευθυντή της ίδιας σχολικής
μονάδας, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας. 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).
Για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ως υποδιευθυντές μπορεί να επιλέγονται, εκτός των εκπαιδευτικών, και
μέλη Ε.Ε.Π. με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο
επιλογής σε οργανική θέση στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε. την οποία αφορά η επιλογή.
Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της
οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας ή της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου, υποψήφιοι
μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση
Τ.Π.Ε., αντίστοιχα.
Εκπαιδευτικός στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί
για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), δεν επιλέγεται ως στέλεχος της
εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα

με το άρθρο 24 του ν. 4547/2018, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή
υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί
από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.
4547/2018 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις
παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 40 του ν. 4547/2018, δεν επιλέγεται ως στέλεχος 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,
δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης.
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Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.
Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας
υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο
όργανο.
Κριτήρια επιλογής
Κριτήρια επιλογής των Υποδιευθυντών δημοτικών σχολείων είναι η προσωπικότητα και η
γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η επιστημονική του συγκρότηση, η διοικητική και διδακτική του
εμπειρία, η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατικότητα και να
επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η συνεισφορά του
στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, η συμμετοχή του στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση δράσεων, καθώς και οι ικανότητες διοίκησης ή και οργάνωσης εκπαιδευτικών ή
παιδαγωγικών δράσεων.
Αρμόδια όργανα και διαδικασία επιλογής
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.
Αν σε σχολική μονάδα προβλέπεται και δεύτερος Υποδιευθυντής, σύμφωνα με την
παράγραφο 6 του άρθρου 30 του ν. 4547/2018, ο σύλλογος διδασκόντων προτείνει και τη σειρά
τοποθέτησης των δύο Υποδιευθυντών (Υποδιευθυντής Α΄ και Β΄).
Αν ο σύλλογος διδασκόντων δεν διατυπώσει πρόταση για την επιλογή των Υποδιευθυντών
σχολικών μονάδων ή για τη σειρά τοποθέτησης των Υποδιευθυντών, αποφασίζει σχετικά το
αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.
Στην περίπτωση που υποψήφιοι για τη θέση Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας είναι
περισσότεροι από τις θέσεις που προβλέπονται, ο σύλλογος διδασκόντων και το αρμόδιο
υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.
4547/2018 και ειδικότερα την ικανότητα του υποψηφίου να επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας και
ομαδικότητας, συνέπεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.
Τοποθέτηση
Οι Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων, ορίζονται και τοποθετούνται με απόφαση του
οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου, σύμφωνα με την
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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 και στην
περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί περί ολοκλήρωσης δύο συνεχόμενων θητειών.
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.
Θητεία
Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται έως και την επιλογή, τοποθέτηση και
ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών (άρθ. 52 του ν. 4692/2020 ΦΕΚ 111/τ.Α΄).
Της παρούσας προκήρυξης να λάβουν γνώση ενυπόγραφα

όλοι οι υπηρετούντες

εκπαιδευτικοί στις σχολικές μονάδες.

Ο Διευθυντής της Δ.Π.Ε. Μαγνησίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ

Συνημμένα :
1. Αίτηση υποψηφίου
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986
3. Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ. Α΄)
4. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 (Φεκ 4412 τ. Β΄) Υ.Α
Κοινοποίηση:
1. ΑΣΕΠ
2. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας
3. Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας Π.Ε. Μαγνησίας

