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      Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

 
 

ΘΕΜΑ: «Προκιρυξθ πλιρωςθσ κζςεων κενϊν και κενοφμενων κζςεων 

Τποδιευκυντϊν χολικϊν Μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Ζβρου». 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΒΡΟΤ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1) Σισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167, τ. Αϋ/30-9-85) «Δομι 

και Λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ 

διατάξεισ». 

2) Σισ διατάξεισ του άρκρου 2,21,22,23,25,26,27,29,30,35 και 36 του ν.4547/12-06-

2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ)«Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

3) Σθ με αρικμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα 

«Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των 

προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των 

ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων». 
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4) Σθ με αρικ αρικμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 Τ.Α 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 υπεφκυνων τομζων Εργαςτθριακϊν Κζντρων». 

5) Σθ με αρικμ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-8-2018 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ με 

κζμα: «Εφαρμογι διατάξεων του ν.4547/2018 (Α’ 102) ςχετικά με κζματα 

Διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ & 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ε.Κ.». 

6) Σθν ανάγκθ πλιρωςθσ κενϊν και κενοφμενων κζςεων Τποδιευκυντϊν χολικϊν 

Μονάδων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.6 του άρκρου 30 του 

Ν.4547/2018,με βάςθ τα ςτοιχεία που ζχουν καταχωριςκεί ςτο πλθροφοριακό 

ςφςτθμα My School. 

 

Κ Α Λ Ο Τ Μ Ε 

 

Σουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι ζχουν τα νόμιμα προςόντα 

και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ Τποδιευκυντι χολικισ 

Μονάδασ, να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ υποψθφιότθτασ που κα ςυνοδεφεται από 

τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθ ςχολικι μονάδα όπου ανικουν οργανικά, 

εντόσ προκεςμίασ που ορίηεται από τθν Σετάρτθ 17-10-2018 ζωσ και τθν 

Παραςκευι 26-10-2018. Η προκιρυξθ αφορά τισ κζςεισ Τποδιευκυντϊν ςτισ 

παρακάτω ςχολικζσ μονάδεσ: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Αϋ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Βϋ 

2 3ο Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 1  

3 4ο Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ  1 

4 5ο Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ  1 

5 6ο Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ  1 

6 9ο Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ  1 

7 11ο Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ Α 1 1 
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8 12ο Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ  1 

9 Δ. ΑΠΑΛΟΤ 1  

10 Δ. ΜΑΪΣΡΟΤ 1  

11 1ο Δ. ΦΕΡΩΝ 1  

12 Δ. ΚΑΜΑΡΙΩΣΙΑ 1  

13 1ο Δ. ΟΤΦΛΙΟΤ 1  

14 1ο Δ. ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ 1  

15 4ο Δ. ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ 1  

16 1ο Δ. ΟΡΕΣΙΑΔΑ ΚΤΡΙΛΕΙΟ  1 

17 3ο Δ. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 1  

18 4ο Δ. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 1  

19 7ο Δ. ΟΡΕΣΙΑΔΑ 1  

20 8ο Δ. ΟΡΕΣΙΑΔΑ  1 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΠΙΛΟΓΗ-ΚΩΛΤΜΑΣΑ 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο ησλ ππνδηεπζπληώλ κπνξνύλ λα ππνβάινπλ 

αίηεζε γηα ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο θαηέρνπλ 

νξγαληθή ζέζε. 

Ωο ππνδηεπζπληέο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ,επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί κε νθηαεηή 

ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθή ππεξεζία ,πνπ ππεξεηνύλ θαηά ην ρξόλν επηινγήο ζε 

νξγαληθή ζέζε ηελ νπνία αθνξά ε επηινγή, ζπκπιεξώλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ην 

ππνρξεσηηθό σξάξην ηεο ζέζεο ηνπ Τπνδηεπζπληή θαη δελ έρνπλ θξηζεί νξγαληθά 

ππεξάξηζκνη θαηά ην ρξόλν ηεο επηινγήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ π.δ. 50/1996 

(Α' 45). 

Γελ επηηξέπεηαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο γηα ζέζε ζηειέρνπο 

ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη απνρσξνύλ ππνρξεσηηθά από ηελ 

ππεξεζία ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο εληόο ελόο (1) έηνπο από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ππνςεθηνηήησλ 

Οη πξνϋπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ. Σα θσιύκαηα 

επηινγήο δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηόζν θαηά ην ρξόλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
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ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηόηεηαο όζν θαη θαηά ην ρξόλν ηνπνζέηεζεο από ην 

αξκόδην όξγαλν 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

 

Γηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ 

1. Οη ελδηαθεξόκελνη ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο γηα ηελ επηινγή ηνπο 

σο ππνδηεπζπληέο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζηε Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο όπνπ έρνπλ 

νξγαληθή ζέζε. 

2. Οη αηηήζεηο ζπλνδεύνληαη από θάθειν ππνςεθηόηεηαο ζηνλ νπνίν εκπεξηέρνληαη 

όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απόδεημε ησλ ηππηθώλ πξνζόλησλ ησλ 

ππνςεθίσλ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη: 

α) Πιήξεο πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ. 

β) Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 

γ) Πηζηνπνηεηηθά επηκόξθσζεο ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ 

(Σ.Π.Δ.) ή απνδεηθηηθά γλώζεο ρεηξηζκνύ Ηιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή (Η/Τ). 

δ) Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθό πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ηεο θξίζεο ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηεο πξνζσπηθόηεηαο 

θαη ηεο γεληθήο ζπγθξόηεζήο ηνπ, θαζώο θαη πεξί ηεο ζπλδξνκήο ησλ ινηπώλ 

θξηηεξίσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ23 ηνπ λ. 4547/2018. 

ε) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75) κε ηελ νπνία βεβαηώλεηαη: 

αα) όηη ν εθπαηδεπηηθόο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθό παξάπησκα 

κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο παύζεο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν109 ηνπ 

Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (λ. 3528/2007 Α' 26), 

ββ) ε γλεζηόηεηα ησλ ππνβαιιόκελσλ ηίηισλ ζπνπδώλ θαη ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ, 

γγ) όηη ν εθπαηδεπηηθόο δελ έρεη απαιιαγεί από ηα θαζήθνληά ηνπ σο ζηέιερνο ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ζνβαξό ιόγν αλαγόκελν ζε πιεκκειή άζθεζε ησλ ππεξεζηαθώλ 

ηνπ θαζεθόλησλ. 

Ξελόγισζζεο βεβαηώζεηο ή έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη πξέπεη λα έρνπλ επίζεκα 

κεηαθξαζηεί από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ή άιιν 

αξκόδην θαηά λόκν όξγαλν. 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

 

Οη ππνδηεπζπληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ επηιέγνληαη από ην αξκόδην, 

ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4547/2018, ππεξεζηαθό 
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ζπκβνύιην, ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ νηθείνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ, ε νπνία 

δηαηππώλεηαη ζε ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία δελ ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε πνπ θσιύνληαη 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 2690/1999, Α'45), 

θαζώο θαη νη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί. Η πξόηαζε, καδί κε ην 

πξαθηηθό ηνπ ζπιιόγνπ ησλ δηδαζθόλησλ, δηαβηβάδνληαη από ηνλ δηεπζπληή ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ζην αξκόδην ππεξεζηαθό ζπκβνύιην. 

Αλ ζε ζρνιηθή κνλάδα πξνβιέπεηαη θαη δεύηεξνο ππνδηεπζπληήο, ζύκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4547/2018, ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ 

πξνηείλεη θαη ηε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ δύν ππνδηεπζπληώλ (ππνδηεπζπληήο Α' θαη 

Β'). Αλ ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ δελ δηαηππώζεη πξόηαζε γηα ηελ επηινγή ησλ 

ππνδηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, ή γηα ηε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ ππνδηεπζπληώλ, 

απνθαζίδεη ζρεηηθά ην αξκόδην ππεξεζηαθό ζπκβνύιην.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνη γηα ηε ζέζε ππνδηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο 

είλαη πεξηζζόηεξνη από ηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη, ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ θαη 

ην αξκόδην ππεξεζηαθό ζπκβνύιην ιακβάλνπλ ππόςε ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4547/2018 θαη εηδηθόηεξα ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα 

επηδεηθλύεη πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθόηεηαο, ζπλέπεηα θαη λα αλαιακβάλεη 

πξσηνβνπιίεο.  

Η επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ησλ ππνδηεπζπληώλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ γίλεηαη γηα 

ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο, μεθηλά κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο θαη ιήγεη ζηηο 31-07-2020. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ γίλνληαη δεθηά 

ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

 

Ο Αναπλθρωτισ Διευκυντισ Π.Ε. Ζβρου 

 

 

Δθμιτριοσ Ουηοφνθσ 

 

Πίνακασ Αποδεκτών: 

-Ανϊτερο υμβοφλιο Επιλογισ Προςωπικοφ (ΑΕΠ) 
(για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του) 
 Email:helpdesk@asep.gr,enimerosi@asep.gr 
-Περιφερειακι Δ/νςθ Π & Δ Εκπ/ςθσ ΑΜΘ 
-χολικζσ Μονάδεσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Ζβρου 
 (ενυπόγραφθ ενθμζρωςθ όλων των εκπαιδευτικϊν) 
-Διευκφνςεισ Π.Ε τθσ χϊρασ 
 

 
 
 

Δθμιτριοσ Ουηοφνθσ 
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