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                                                                                                              Κέρκυρα, 03/12/2018 

                                                                                                              Αριθ. Πρωτ: 6191 

 
 
 
 

Πληροφορίες: Κ. Μπελέρχας 
ΑΛΤΚΕ     
49100 - ΚΕΡΚΥΡΑ 
Σηλ.: 26610-48877, Υαξ: 26610-38119 
Ηλ. Δ/νση: mail@dide.ker.sch.gr 
 

 

ΘΕΜΑ:  «Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για πλήρωςη κενϊν ή κενοφμενων θζςεων    

Τποδιευθυντϊν/‐ριϊν ςχολικϊν μονάδων τησ Δ.Δ.Ε. Κζρκυρασ» 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 

Ζχοντασ υπόψη: 

1. Τισ διατάξεισ των άρκρων 2/21 παρ. 1,3/22 παρ. 1/23 παρ. 2/25 παρ. 4/26 παρ. 1/27 παρ. 2,3
θ,κ/30 

παρ. 1,6,7 του Ν4547/2018 (ΦΕΚ 102, Αϋ) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

2. Τθν υπ’ αρικ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26‐09‐2018 (ΦΕΚ 4412/ τ. Βϋ/ /03‐10‐2018) Υ. Α. του 

ΥΡ.Ρ.Ε.Θ., με κζμα: «Κακοριςμόσ των προκεςμιϊν και τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων 

κακϊσ και κάκε άλλου κζματοσ ςχετικοφ με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των 

υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων, κακϊσ και των υπευκφνων 

τομζων Εργαςτθριακϊν Κζντρων.» 

3. Τθν με αρ.Φ.353.1/2/32966/Ε3/27‐2‐2018 (ΑΔΑ:6Σ714653ΡΣ‐ΕΨ0) Υ.Α. του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ., με 

κζμα: «Τοποκζτθςθ Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» 

4. Τθν υπ’ αρικ. Φ.361.22/27/108543/Ε3/29‐06‐2018 Υ.Α. του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ., με κζμα: «Παράταςθ 

κθτείασ ςτελεχϊν Εκπαίδευςθσ» 

5. Τθν υπ’ αρικ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8‐10‐2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Βϋ/16‐10‐2002 Απόφαςθ του 

ΥΡ.E.Ρ.Θ., με κζμα: «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των 

προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ, των 

διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΣΕΚ και ςυλλόγων των 

διδαςκόντων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

6. Το μακθτικό δυναμικό των ςχολικϊν μονάδων για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 

7. Τθν υπ’ αρ. Φ.361.22/146 / 152229 /E3/29-09-2015 Εγκφκλιο του ΥΡΡΕΘ 

8. Τθν ανάγκθ πλιρωςθσ κενϊν ι κενοφμενων κζςεων Υποδιευκυντϊν/‐ριϊν ςχολικϊν 

μονάδων τθσ Δ.Δ.Ε. Κζρκυρασ. 

Π ρ ο κ η ρ φ ς ς ο υ μ ε 

τθν πλιρωςθ κενϊν ι κενοφμενων κζςεων Υποδιευκυντϊν/‐ριϊν των παρακάτω ςχολικϊν 

μονάδων τθσ Δ.Δ.Ε. Κζρκυρασ: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & 

ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  
Α΄ ΒΑΘΜΙΑ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΙOΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ   

ΚΕΡΚΤΡΑ ΠΡΟ: 

Αναφερόμενες χολικές Μονάδες 

mailto:mail@dide.ker.sch.gr
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1. 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΛΕΤΚΙΜΜΗ, λόγω του μακθτικοφ δυναμικοφ, το οποίο υπερβαίνει τον 
ελάχιςτο απαιτοφμενο αρικμό μακθτϊν (Ν. 4547/2018, άρκρο 30, παρ. 6/ΦΕΚ 102Α) 

2. 

ΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ, λόγω του μακθτικοφ δυναμικοφ, το οποίο υπολείπεται 

του ελάχιςτου απαιτοφμενου αρικμοφ για τθ διατιρθςθ δφο κζςεων υποδιευκυντϊν (Ν. 

4547/2018, άρκρο 30, παρ. 6/ΦΕΚ 102Α), γεγονόσ που επιβάλλει τθν επανάλθψθ τθσ 

διαδικαςίασ επιλογισ υποδιευκυντι για τθν μία πλζον κζςθ (Φ.361.22/146/152229 

/E3/29-09-2015 Εγκφκλιοσ του ΥΡΡΕΘ, επιςιμανςθ Β) 

3. 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΚΕΡΚΤΡΑ, λόγω του μακθτικοφ δυναμικοφ, το οποίο υπερβαίνει τον ελάχιςτο 

απαιτοφμενο αρικμό μακθτϊν (Ν. 4547/2018, άρκρο 30, παρ. 6/ΦΕΚ 102Α) 

 

Με τθν παροφςα καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που ζχουν τα νόμιμα προςόντα 

και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, να υποβάλουν αίτθςθ 

υποψθφιότθτασ ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κζρκυρασ από τθν Σρίτη, 04 

Δεκεμβρίου 2018 ζωσ και τη  Πζμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 

Δικαίωμα υποβολισ υποψθφιότθτασ ζχουν όςοι:  

 Κατζχουν το βακμό Α’ 

 Ζχουν πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Τ.Ρ.Ε. Αϋ 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 γνϊςθ Τ.Ρ.Ε. Αϋ επιπζδου τεκμαίρεται για 

τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ86 

 Ζχουν αςκιςει διδακτικά κακικοντα τουλάχιςτον οκτϊ ετϊν ςε ςχολικζσ μονάδεσ, κακϊσ και 

ςτισ Δ.Υ.Ε.Ρ. που λειτουργοφν ςτισ μονάδεσ αυτζσ ι ωσ παραρτιματά τουσ ι ζχουν 

εκπαιδευτικι ι διδακτικι υπθρεςία ι ζχουν αςκιςει διδακτικά κακικοντα ςε Σχολικι 

Μονάδα Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ι Κ.Ε.Σ.Υ.: ζχουν εκπαιδευτικι ι 

διδακτικι υπθρεςία ι ζχουν αςκιςει διδακτικά κακικοντα, αντίςτοιχα, ςε αυτοτελείσ 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ι Κ.Δ.Α.Υ., κακϊσ και ςε Τμιματα Ζνταξθσ (Τ.Ε.), ςε 

προγράμματα παράλλθλθσ ςτιριξθσ και ςε προγράμματα διδαςκαλίασ μακθτϊν ςτο  ςπίτι. ι 

ςε Κ.Ε.Α. ι Κ.Ρ.Ε. 

 Υπθρετοφν με οργανικι κζςθ ςτθ ςχολικι μονάδα ςτθν οποία αφορά θ επιλογι 

 Καλφπτουν το υποχρεωτικό ωράριο του Υποδιευκυντι/ντριασ τθσ ςχολικισ τουσ μονάδασ 

 Δεν ζχουν κρικεί υπεράρικμοι κατά το χρόνο επιλογισ με βάςθ το άρκρο 14 του Ρ.Δ.50/1996 

 Αν οι υποψιφιοι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ 
οκταετοφσ διδακτικισ υπθρεςίασ ι τθσ πιςτοποιθμζνθσ γνϊςθσ Τ.Ρ.Ε. Αϋ επιπζδου, 
υποψιφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπθρεςίασ ι χωρίσ 
πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Τ.Ρ.Ε., αντίςτοιχα. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

Με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ που υποβάλλεται ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Κζρκυρασ, ο/θ υποψιφιοσ/‐α εκδθλϊνει ενδιαφζρον για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ. 

 Η κθτεία κα ξεκινιςει με τθν τοποκζτθςθ και κα λιξει ςτισ 31‐07‐2020. 

 Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, 
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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 (Αϋ 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 Αϋ 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.), το Διαπανεπιςτθμιακό Κζντρο 

Αναγνϊριςθσ Τίτλων Σπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) 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. 

 Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά 

δικαιολογθτικά. 

 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. 

 Οι υποδιευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων επιλζγονται από το αρμόδιο, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 26 του Ν4547/2018, υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, φςτερα από πρόταςθ 

του οικείου ςυλλόγου διδαςκόντων, θ οποία διατυπϊνεται ςε ςυνεδρίαςθ, θ οποία κα 

πραγματοποιθκεί φςτερα από επίςθμθ ενθμζρωςθ από τθ ΔΔΕ Κζρκυρασ για τισ 

υποψθφιότθτεσ ανά ςχολικι μονάδα και τθν προκεςμία υποβολισ τθσ πρόταςθσ. Στθ 

ςυνεδρίαςθ δεν ςυμμετζχουν οι αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί, οφτε τα μζλθ που 

κωλφονται ςφμφωνα με το άρκρο 7 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν. 2690/1999, Α'45), 

το οποίο ορίηει: 

«Αρθρο 7 
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Αμεροληψία των διοικητικϊν οργάνων  

1. Τα διοικθτικά όργανα, μονομελι ι ςυλλογικά, πρζπει να παρζχουν εγγυιςεισ αμερόλθπτθσ κρίςθσ κατά τθν 
άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ.2. Τα μονομελι όργανα, κακϊσ και τα μζλθ των ςυλλογικϊν οργάνων, οφείλουν να 
απζχουν από κάκε ενζργεια ι διαδικαςία που ςυνιςτά ςυμμετοχι ςε λιψθ απόφαςθσ ι διατφπωςθ γνϊμθσ ι 
πρόταςθσ εφόςον: α) θ ικανοποίθςθ προςωπικοφ ςυμφζροντόσ τουσ ςυνδζεται με τθν ζκβαςθ τθσ υπόκεςθσ, ι β) 
είναι ςφηυγοι ι ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ' ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και 
τζταρτου βακμοφ, με κάποιον από τουσ ενδιαφερομζνουσ, ι γ) ζχουν ιδιαίτερο δεςμό ι ιδιάηουςα ςχζςθ ι 
εχκρότθτα με τουσ ενδιαφερομζνουσ. 3. Το όργανο ι το μζλοσ του ςυλλογικοφ οργάνου, εφόςον κρίνει ότι 
ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του λόγοσ που επιβάλλει τθν αποχι του, οφείλει να το δθλϊςει αμζςωσ ςτθν προϊςτάμενθ 
αρχι ι ςτον προεδρεφοντα του ςυλλογικοφ οργάνου, αντιςτοίχωσ, και να απζχει από οποιαδιποτε ενζργεια. Στισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ, θ προϊςτάμενθ αρχι, ι το ςυλλογικό όργανο, αποφαίνεται το ταχφτερο δυνατόν. 4. Αίτθςθ 
εξαίρεςθσ μονομελοφσ οργάνου, ι μζλουσ ςυλλογικοφ οργάνου, μποροφν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι ςε όλα 
τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ. Η αίτθςθ υποβάλλεται ςτθν προϊςτάμενθ αρχι, ι ςτον προεδρεφοντα του ςυλλογικοφ 
οργάνου, ι ςτο αποφαςίηον όργανο, κατά περίπτωςθ. Κατά τα λοιπά, εφαρμόηονται και ςτθν περίπτωςθ αυτι τα 
οριηόμενα ςτθν τελευταία περίοδο τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 5. Η εξαίρεςθ μπορεί να διατάςςεται και 
αυτεπαγγζλτωσ από τθν προϊςτάμενθ αρχι ι το ςυλλογικό όργανο. 6. Τα οριηόμενα ςτισ προθγοφμενεσ 
παραγράφουσ δεν εφαρμόηονται ςε περίπτωςθ που δθλϊνεται αποχι, ι ηθτείται θ εξαίρεςθ, τόςων μελϊν 
ςυλλογικοφ οργάνου ϊςτε τα απομζνοντα να μθ ςχθματίηουν τθν κατά τθν παρ. 1 του άρκρου 14 απαρτία.»  

 Η πρόταςθ, μαηί με το πρακτικό του ςυλλόγου των διδαςκόντων, διαβιβάηονται από τον 

διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ 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. 

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

ςχολικϊν μονάδων ι για τθ ςειρά τοποκζτθςθσ, 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 και ειδικότερα τθν ικανότθτα του υποψθφίου να επιδεικνφει πνεφμα 
ςυνεργαςίασ και ομαδικότθτασ, ςυνζπεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ. 

Ραρακαλοφνται οι διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων τισ οποίεσ αφορά θ παροφςα πρόςκλθςθ, 
να ενθμερϊςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν με οργανικι κζςθ ςτο ςχολείο τουσ, κατά 
το τρζχον διδακτικό ζτοσ. 
 
υνημμζνα: 
‐ Υπόδειγμα αίτθςθσ 
‐ Ο Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102, Αϋ) 
‐ Η Φ.361.22/39/159796/Ε3/26‐09‐2018 (ΦΕΚ 4412, Βϋ) Υπουργικι Απόφαςθ 
Κοινοποίηςη: 
Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.)                                                                                                      
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