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Προς: 
Τον κ. Βασιλειάδη Ευάγγελο, 

∆/ντή του 1ου Ε.Κ Σταυρούπολης 

    

 
Θέµα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούµενης θέσης 

Υπεύθυνου Τοµέα Ε.Κ της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής 

Θεσσαλονίκης» 

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 17,18, 19, 21, 22, 25, 26, 27 και 28 του Κεφαλαίου Γ΄ 

του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ50/τ.Α΄/14-05-2015) «Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, 

∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

2. Την υπ.Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 Υπουργική Απόφαση που αφορά στην 

επιλογή των υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων. 

3. Την αριθµ.Φ.361.22/48/97216/Ε3/18-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. µε θέµα 

«∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων των τύπων 

Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης».  

4. Την αριθµ.Φ.361.22/52/99664/Ε3/23-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. µε θέµα 

«∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων 

Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και 

Υπεύθυνων». 

5. Την αριθµ.Φ.361.22/54/102524/Ε3/26-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. µε θέµα 

«∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων 

Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης». 

6. Την αριθµ.Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-09-2015 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. µε θέµα: 

«Οδηγίες σχετικά µε την κάλυψη κενών θέσεων διευθυντών υποδιευθυντών όλων 
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των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας – ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τοµέων Ε.Κ.». 

7. Την αριθµ.9694α/30-6-2015 Απόφαση του ∆ιευθυντή ∆Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης µε 

θέµα «Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών 

Κέντρων (Ε.Κ) και τοποθέτηση Υπεύθυνων Τοµέων Εργαστηριακών Κέντρων της 

∆ιεύθυνσης ∆.Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης» που κύρωσε την αριθµ. 23/30-6-2015 

Πράξη του ΠΥΣ∆Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης Συµβουλίου Επιλογής. 

8. Την υπ’ αριθµ. 7089/22-02-2016 Απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας µε θέµα «Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε 

κενούμενη θέση Διευθυντή Εργαστηριακού Κέντρου της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης». 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

την πλήρωση της κενούµενης θέσης Υπεύθυνου Τοµέα Μηχανολογίας(Οχηµάτων) του 

1ου Ε.Κ Σταυρούπολης και καλούµε τους ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς που ανήκουν 

οργανικά στο 1ο ΕΠΑ.Λ Σταυρούπολης και πληρούν τις προϋποθέσεις του αρ.17 του 

Ν.4327/2015 (ΦΕΚ50/τ.Α΄/14-05-2015) να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας, 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.Φ.361.22/52/99664/Ε3/23-06-2015 διευκρινιστική εγκύκλιο 

του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, την υπ’ αριθµ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-09-2015 διευκρινιστική 

εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων της παρ.4, εδ. στ και η του 

αρ.22 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ50/τ.Α΄/14-05-2015), στο ∆ιευθυντή του εν λόγω 

Εργαστηριακού Κέντρου : 

 

 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από τις 9 Μαρτίου 2016 έως και τις 11 

Μαρτίου 2016.  

 Η συνεδρίαση και η διαδικασία της µυστικής ψηφοφορίας θα οριστεί από το σύλλογο 

διδασκόντων του 1ου Ε.Κ Σταυρούπολης. Το πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων θα 

αποσταλεί στη ∆ιεύθυνση έως τις 18 Μαρτίου 2016. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:  

1) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών 

2) Βιογραφικό σηµείωµα 

3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και µετεκπαίδευσης 

4) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών 

5) Πιστοποιητικό επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε  
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6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 µε την οποία βεβαιώνεται ότι ο εκπαιδευτικός 

δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωµα µε την ποινή της 

προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στο αρ. 109 του 

Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007 Α΄ 26) ή δε συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού 

της παραγράφου 1 του αρ.8 του ίδιου Κώδικα. 

7) Βεβαιώσεις-πιστοποιητικά που αφορούν στην υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων και εφαρµογή καινοτοµιών, συµµετοχή σε συµβούλια, επιτροπές ή 

οµάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συµµετοχή σε όργανα 

διοίκησης επιστηµονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής 

συµµετοχής και επίσηµες διακρίσεις  

 

 

 

Ο ∆ιευθυντής ∆.Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης 

Παύλος Α. Ματζιάρης 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ12.01  
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