
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Ταχ.Δ/νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη 
Τ.Κ.  : 564 30 – Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες : Α. Τσακαλοπούλου  
Τηλέφωνο : 2310  640-261 
FAX  : 2310  640-265 
e-mail  : mail@dide-v.thess.sch.gr 
Ιστοσελίδα : http://dide-v.thess.sch.gr 

 

Θεσσαλονίκη, 15-9-2020 
Αρ. πρωτ.: 23044 

  
 

 
 

 

Θέμα: «Πλήρωση κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και 

Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης» 

 

Π  Ρ  Ο   Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ   Η 

  Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσ/νίκης 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1566/1985 (Α΄167/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4547/2018 (Α΄102/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των 

δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις». 

3. Την αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.02 Υ.Α (ΦΕΚ1340/τ.Β΄/16-10-2002), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την υπ.Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ4412/τ.Β’/03-10-2018) Υπουργική 

Απόφαση με θέμα «Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων 

καθώς και άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των 

υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των 

υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων.». 

5. Τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού της Ε.Ε. για τη Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 

679/2016. 

6. Το αριθμ.Φ.361.22/48/175888/Ε3/19-10-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα 

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και 

Εργαστηριακών Κέντρων καθώς και των υπεύθυνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων». 
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7. Την ανάγκη πλήρωσης των κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων 

και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

την πλήρωση κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνων 

Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 

Θεσσαλονίκης που έχουν προκύψει είτε μετά την απαλλαγή καθηκόντων Υποδιευθυντών και 

Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. είτε λόγω της τοποθέτησης σε θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας είτε 

λόγω παραίτησης εκπαιδευτικών από την Υπηρεσία και καλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/νες 

εκπαιδευτικούς Δ.Ε. που πληρούν τις προϋποθέσεις του αρ. 22 του 

ν.4547/2018(ΦΕΚ102/τ.Α΄/12-06-2018) να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας, στο 

πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ.Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 Υ.Α. και τη διαδικασία υποβολής του αρ. 27 του 

παραπάνω νόμου, για τη σχολική μονάδα ή το Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) όπου ανήκουν 

οργανικά ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα και οι οποίες αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες, 

ως εξής: 

 

ΑΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΕΣ 
1 1ο Γ/Σ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 370 2 Α και Β 

2 1ο Γ/Σ ΛΑΓΚΑΔΑ 292 1 Β 

3 1ο ΓΕΛ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 332 1 Β 

4 ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 172 1 Α 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 

1Ο ΕΚ ΛΑΓΚΑΔΑ 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Α. Χρόνος Υποβολής 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται αποκλειστικά από 

την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά. 

 

Β. Προϋποθέσεις και Κωλύματα Επιλογής 
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Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.4547/2018 οι προϋποθέσεις για την επιλογή σε θέση στελέχους 

της εκπαίδευσης, είναι: 

 Κατοχή του βαθμού Α’. 

 Πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου, 

που 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 γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή (Η/Υ). Η γνώση ΤΠΕ Α΄ επιπέδου τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του 

κλάδου ΠΕ86. 

 Οκταετή διδακτική υπηρεσία. 

 Υπηρέτηση με οργανική θέση στη σχολική μονάδα την οποία αφορά η επιλογή ή στη σχολική 

μονάδα η οποία εξυπηρετείται από το Εργαστηριακό Κέντρο στο οποίο αφορά η επιλογή 

υπεύθυνου τομέα. 

 Συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του υποδιευθυντή/ντριας στη σχολική μονάδα που 

αφορά η επιλογή. 

 Συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του υπεύθυνου/ης τομέα Ε.Κ. στο Εργαστηριακό 

Κέντρο που αφορά η επιλογή με την προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο (2) 

τουλάχιστον σχολικά έτη είτε ως στελέχη είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο οκτώ (8) 

τουλάχιστον διδακτικών ωρών την εβδομάδα. 

 Να μην έχουν κριθεί υπεράριθμοι κατά το χρόνο επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 

50/1996. 

 δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους 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.  

 

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. 

 

Γ. Αιτήσεις και Δικαιολογητικά 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υποψηφιότητας:  

1) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών 

2) Βιογραφικό σημείωμα 
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3) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις 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 με την οποία βεβαιώνεται α) ότι ο εκπαιδευτικός δεν 

έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής 

παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007 Α΄ 

26) β) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών, γ) 

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, εξαιρούνται οι τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, 

ιταλική και ισπανική που πληρούν τους όρους του άρθρου 28 του ΠΔ50/2001 γίνονται δεκτοί 

χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους. 

 Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της 

αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 

Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο 

Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). 

 

Δ. Διαδικασία επιλογής 

Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και οι υπεύθυνοι τομέα των Εργαστηριακών 

Κέντρων επιλέγονται από το αρμόδιο, σύμφωνα με την παρ.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 συνεδρίαση θα οριστεί από το σύλλογο διδασκόντων/ουσών της εν λόγω σχολικής 

μονάδας ή του Εργαστηριακού Κέντρου. Η πρόταση, μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των 

διδασκόντων/ουσών στο οποίο αυτή θα αιτιολογείται, θα διαβιβαστούν από το/τη 

Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο έως την 
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Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020, το οποίο ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων 

και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο 

Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση του/της υποδιευθυντή/ντριας και του/της υπεύθυνου 

τομέα. 

 Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στο/στη Διευθυντή/ντρια της 

σχολικής μονάδας ή του Εργαστηριακού Κέντρου, όπου ανήκουν οργανικά ή διατίθενται 

αντίστοιχα, παράλληλα με την υποβολή τους στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης, προκειμένου 

να ληφθούν υπόψη από το σύλλογο διδασκόντων κατά τη διαδικασία της διαμόρφωσης της 

πρότασης.  

 Η επιλογή και τοποθέτηση στην κενούμενη θέση υποδιευθυντή/ντριας ή υπεύθυνου τομέα 

Ε.Κ. των παραπάνω αναφερόμενων Σχολικών Μονάδων ή Εργαστηριακών Κέντρων της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του ν.4547/2018 και της 

αριθμ.Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4412/Β΄) Υπουργικής Απόφασης.  

Η θητεία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή του/της και θα λήξει με την επιλογή, τοποθέτηση και 

ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών. 

  Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη και την πιστή τήρηση των ανωτέρω εκ μέρους των 

υποψηφίων. 

 

 

Συνημμένα :  

1. Υπόδειγμα αίτησης 

2. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 Υ.Α 

(ΦΕΚ 4412/τ.Β’/03-10-2018) «Καθορισμός 

των προθεσμιών και της διαδικασίας 

υποβολής αιτήσεων καθώς και άλλου 

θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής 

και τοποθέτησης των υποδιευθυντών 

σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών 

Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων 

τομέων Εργαστηριακών Κέντρων.». 

Κοινοποίηση: 

1. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 

(Α.Σ.Ε.Π.) 

2. Σχολικές Μονάδες και Ε.Κ. (όπως οι 

παραπάνω πίνακες) 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Η Διευθύντρια Δ.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 

Δρ. Χρυσούλα Κεχαΐδου 
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