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1. 1ο ΕΠΑ.Λ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1.Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτ. Μακεδονίασ
2.Α.Σ.Ε.Ρ.
3. Σχολικζσ Μονάδεσ αρμοδιότθτασ
Δ.Δ.Ε. Γρεβενϊν
4. Πλεσ τισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΩΗ ΚΕΝΗ ΘΕΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ/ΝΣΡΙΑ
ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΟΤ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
Ο Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Γρεβενϊν
Ζχοντασ υπ’ όψιν:
1. Τισ διατάξεισ του Νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-2015):«Δομι και λειτουργία τθσ
Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει
2. Τισ διατάξεισ του Νόμου 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-6-2018) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν
τθσ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ»
3. Τθν υπ’αρικμ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 εγκφκλιο του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. 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.»
4. Τθν υπ’αρικμ. Φ.361/22/39/159796/Ε3/26-9-2018 (ΦΕΚ 4412/τ.Β’/3-10-2018) Απόφαςθ 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»
5. Τθν αρικμ. Φ.361.22/48/175888/Ε3/19-10-2018 εγκφκλιο του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. με κζμα:
«Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και
εργαςτθριακϊν κζντρων κακϊσ και των υπευκφνων τομζων των εργαςτθριακϊν κζντρων»
6. Τθν αρικμ. Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-2-2016 Απόφαςθ του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. με κζμα: «Τοποκζτθςθ
Διευκυντϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ»
7. Τθν αρικμ. Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-6-2018 απόφαςθ του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. με κζμα:
«Ραράταςθ κθτείασ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ»
8. Τθν αρικμ. πρωτ.: 5558/23-07-2018 Απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Ρρωτοβάκμιασ
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ με κζμα: «Τοποκζτθςθ Διευκυντι
Σχολικισ Μονάδασ τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Γρεβενϊν»

9. Τα ςτοιχεία του μακθτικοφ δυναμικοφ ςτο 1ο ΕΡΑ.Λ. Γρεβενϊν, όπωσ προκφπτουν από το
πλθροφοριακό ςφςτθμα my school
10. Τθν ανάγκθ πλιρωςθσ μίασ κενισ κζςθσ Υποδιευκυντι ςε ςχολικι μονάδα τθσ Διεφκυνςθσ
αρμοδιότθτάσ μασ
Π ρ ο κ η ρφ ς ς ο υ μ ε
τθν πλιρωςθ μίασ κενήσ θζςησ Τποδιευθυντή ςτο 1ο ΕΠΑ.Λ. Γρεβενών, τθσ Διεφκυνςθσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Γρεβενϊν, για το υπόλοιπο τθσ τριετοφσ κθτείασ, θ οποία
ξεκινά με τθν τοποκζτθςθ και λιγει τθν 31θ Ιουλίου 2020
Κα ι κ α λ ο φ μ ε
τουσ εκπαιδευτικοφσ που πλθροφν τα προβλεπόμενα από τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμιμα
τυπικά προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ να υποβάλλουν
αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςυνοδευόμενθ από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτθ Διεφκυνςθ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Γρεβενϊν από την Παραςκευή 23 Νοεμβρίου 2018 ζωσ και
τη Δευτζρα 3 Δεκεμβρίου 2018.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΚΩΛΤΜΑΣΑ
Ωσ Υποδιευκυντισ ςχολικισ μονάδασ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ επιλζγεται
εκπαιδευτικόσ με οκταετι τουλάχιςτον διδακτικι υπθρεςία που υπθρετεί κατά το χρόνο
επιλογισ ςε οργανικι κζςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτθν οποία αφορά θ επιλογι. Σε
κάκε περίπτωςθ ο επιλεγείσ Υποδιευκυντισ ςχολικισ μονάδασ πρζπει να ςυμπλθρϊνει
το υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ του Υποδιευκυντι ςτθ ςχολικι μονάδα που ζχει
επιλεγεί και να μθν ζχει κρικεί υπεράρικμοσ κατά το χρόνο τθσ επιλογισ.
Ρροχπόκεςθ για τθν επιλογι ςε κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι θ κατοχι του
βακμοφ Α’ κακϊσ και θ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Τ.Ρ.Ε. επιπζδου Α’, θ οποία τεκμαίρεται
για τουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΡΕ 86.
Αν οι υποψιφιοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ οκταετοφσ διδακτικισ εμπειρίασ ι
τθσ πιςτοποιθμζνθσ γνϊςθσ Τ.Ρ.Ε. Α’ επιπζδου, υποψιφιοι μπορεί να είναι και
εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπθρεςίασ ι χωρίσ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Τ.Ρ.Ε. Α’
επιπζδου, αντίςτοιχα.
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.
Δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ ςτον οποίο μετά τθν
εξάντλθςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ ζχει επιβλθκεί ποινι για πεικαρχικό
παράπτωμα θ ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο
109 του Υ.Κ.
Δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ του οποίου τα
πιςτοποιθτικά των τυπικϊν προςόντων που προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία
επιλογισ είναι πλαςτά ι υποβάλλει κατά τθ διαδικαςία αυτι αναλθκείσ δθλϊςεισ ,
κακϊσ και εκπαιδευτικόσ που ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθν
περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 31 του Ν. 4547/2018 ι ζχει βακμολογθκεί
ωσ ανεπαρκζσ ι ακατάλλθλο ςτζλεχοσ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 9 και 10 του άρκρου 40 του Νόμου 4547/2018.

7. Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ τθσ
παραγράφου 9 του άρκρου 22 του Νόμου 4547/2018 δεν πρζπει να ςυντρζχου τόςο
κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και
κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο.
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ κατατίκενται από
τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο γραφείο πρωτοκόλλου τθσ Διεφκυνςθσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Γρεβενϊν.
Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα
τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των
υποψθφίων, ο οποίοσ περιλαμβάνει:
1. Ρλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν
2. Βιογραφικό Σθμείωμα
3. Ριςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ Τ.Ρ.Ε. ι αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ θλεκτρονικοφ
υπολογιςτι
4. Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που μπορεί κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου να ςυμβάλει
ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και
γενικισ ςυγκρότθςισ του κακϊσ και περί τθσ ςυνδρομισ των λοιπϊν κριτθρίων τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 23 του Νόμου 4547/2018
5. Υπεφκυνθ διλωςθ του Νόμου 1599/1985 με τθν οποία βεβαιϊνεται:
α. ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με
τθν ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Υ.Κ.
β. ότι οι υποβαλλόμενοι τίτλοι ςπουδϊν και τα λοιπά δικαιολογθτικά είναι γνιςια
γ. 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
Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται πρζπει να ζχουν επίςθμα
μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του υπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο κατά νόμο
αρμόδιο όργανο.
Μετά τη λήξη τησ προθεςμίασ υποβολήσ των αιτήςεων δεν γίνονται δεκτά
ςυμπληρωματικά δικαιολογητικά.
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
Οι Υποδιευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων επιλζγονται από το αρμόδιο ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 1 του άρκρου 26 του Νόμου 4547/2018 Υπθρεςιακό Συμβοφλιο φςτερα
από πρόταςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων, θ οποία διατυπϊνεται ςε ςυνεδρίαςθ, ςτθν
οποία δεν μετζχουν τα μζλθ που κωλφονται ςφμφωνα με το άρκρο 7 του Κϊδικα
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Ν. 2690/1999/ΦΕΚ 45/τ.Α’) κακϊσ και οι αναπλθρωτζσ και οι
ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί.
Η πρόταςθ μαηί με το πρακτικό του ςυλλόγου διδαςκόντων διαβιβάηονται από το
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
Υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων αποφαςίηει ςχετικά το αρμόδιο υπθρεςιακό
ςυμβοφλιο.
Στθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι για τθ κζςθ του Υποδιευκυντι είναι περιςςότεροι
από τισ κζςεισ που προβλζπονται, ο ςφλλογοσ διδαςκόντων και το αρμόδιο Υπθρεςιακό
Συμβοφλιο λαμβάνουν υπ’ όψιν τα κριτιρια τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 23 του
Νόμου 4547/2018 και ειδικότερα τθν ικανότθτα του υποψθφίου να επιδεικνφει πνεφμα
ςυνεργαςίασ και ομαδικότθτασ, ςυνζπεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ.
Επιςθμαίνουμε τθν ανάγκθ προςεκτικισ μελζτθσ και απαρζγκλιτθσ τιρθςθσ
των διατάξεων του Νόμου 4547/2018 ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-6-2012 και τθσ
υπ’αρικμ.Φ.361/22/39/159796/Ε3/26-9-2018 (ΦΕΚ 4412/τ.Β’/3-10-2018) Απόφαςθσ του
ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. ζτςι ϊςτε να αποφευχκοφν τυχόν προβλιματα ςτθ διαδικαςία υποβολισ
αιτιςεων και επιλογισ.
Ραρακαλοφμε να λάβουν γνϊςθ ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΡΑ.Λ. Γρεβενϊν.

Ο Διευθυντήσ
τησ Δ.Δ.Ε. Γρεβενών

Κωνςταντίνοσ Πουτακίδησ

υνημμζνα:
1. Αίτθςθ υποψθφιότθτασ για τθ κζςθ Υποδιευκυντι/ντριασ
2.Υπεφκυνθ διλωςθ του Νόμου 1599/1985
3. Νόμοσ 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-06-2018)
4. Η υπ’ αρικμ. Φ.361/22/39/159796/Ε3/26-9-2018 Απόφαςθ του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ.

