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Προς: 
1. Τον ∆/ντή του Ε.Κ Σταυρούπολης 

 

Θέµα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούµενων θέσεων 

Υπεύθυνου Τοµέα Εργαστηριακών Κέντρων της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσσαλονίκης» 

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3848/2010 (Α’71) «Αναβάθµιση του ρόλου του 

εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση 

και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ του 

ν.4327/2015 (Α’50) «Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια και 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, 

συµπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του 

ν.4351/2015(Α’164), «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4473/2017, (Α’78) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 

έργου σε θέµατα εκπαίδευσης» και ιδίως της παρ. 7δ του ίδιου άρθρου. 

2. Την υπ.Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-08-2017 (ΦΕΚ 2908/τ.Β’/23-8-2017) Υπουργική 

Απόφαση µε θέµα « Καθορισµός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής 

των υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και των 

υπευθύνων τοµέων Ε.Κ.». 

3. Την αριθµ.Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-08-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. µε θέµα 

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

Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 

Εργαστηριακών Κέντρων και Υπεύθυνων Τοµέων Ε.Κ.».  

4. Το αριθµ. 14025/31-08-2017 έγγραφο του ∆ιευθυντή ∆.Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης µε 

θέµα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων 



Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και 

Υπευθύνων Τοµέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της ∆ιεύθυνσης 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσσαλονίκης». 

5. Το από 01-09-2017. έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που στάλθηκε µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου στην υπηρεσία µας και έλαβε το αριθµ. 14190/01-09-2017 

εισερχόµενο πρωτόκολλο. 

6. Tην αριθµ.Φ.361.22/72/145521/Ε3/4-9-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. µε θέµα: 

«Οδηγίες σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων υποδιευθυντών όλων των τύπων 

Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης». 

7. Την αριθµ 16205/19-09-2017 Απόφαση του ∆ιευθυντή ∆.Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης 

Α∆Α: Ω2Η54653ΠΣ-6ΦΙ µε θέµα «Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων 

και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ) και τοποθέτηση Υπευθύνων Τοµέων 

Εργαστηριακών Κέντρων της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης» που κύρωσε 

την αριθµ.57/19-09-2017 Πράξη του ΠΥΣ∆Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης- Συµβουλίου 

Επιλογής. 

8. Την αριθµ.22664/01-12-2017 Απόφαση του ∆ιευθυντή ∆.Ε. ∆υτικής Θεσσαλονίκης 

Α∆Α:Ψ59Β4653ΠΣ-ΒΝΣ µε θέµα: «Τροποποίηση της αριθµ.16295/20-09-2017 

απόφασης του ∆ιευθυντή ∆.Ε. ∆υτικής Θεσσαλονίκης µε θέµα: «Έγκριση σύστασης 

τοµέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. ∆υτικής 

Θεσσαλονίκης» που κύρωσε την αριθµ. 95/30-11-2017 Πράξη του ΠΥΣ∆Ε ∆υτικής 

Θεσσαλονίκης.  

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

την πλήρωση των παρακάτω κενών θέσεων Υπεύθυνου Τοµέα του Ε.Κ. Σταυρούπολης 

της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης µετά την τροποποίηση των τοµέων του: 

ΕΚ ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΕΔΡΑ 

ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΑΛ 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

1 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ /  

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 1ο ΕΠΑΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 

 

 

 

 



 και καλούµε τους ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στις 

σχολικές µονάδες που εξυπηρετούνται από το Ε.Κ. Σταυρούπολης και πληρούν τις 

προϋποθέσεις του αρ.17 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ50/τ.Α΄/14-05-2015) όπως 

τροποποιήθηκε , συµπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Α’/30-5-2017) να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας, 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-08-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο 

του ΥΠ.Π.Ε.Θ., τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων της παρ.4, εδ. στ και η του αρ.22 του 

Ν.4327/2015 (ΦΕΚ50/τ.Α΄/14-05-2015) όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Α’/30-5-2017) και την υπ’ 

αριθµ.Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-08-2017 (ΦΕΚ2908/τ.Β’/23-08-2017) Υ.Α στο 

∆ιευθυντή του εν λόγω Εργαστηριακού Κέντρου : 

 

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 08 ∆εκεµβρίου 2017 έως και τις 14 ∆εκεµβρίου 

2017.  

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

διδασκόντων του παραπάνω αναφερόµενου  Εργαστηριακού Κέντρου. Το πρακτικό του 

συλλόγου διδασκόντων θα αποσταλεί στη ∆ιεύθυνση έως τις 20 ∆εκεµβρίου 2017. 

 

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  

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 ή δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά 

του για σοβαρό λόγο αναγόµενο σε πληµµελή άσκηση των υπηρεσιακών του 

καθηκόντων, όπως ιδίως για αδυναµία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, 

αδικαιολόγητη επιείκεια ή µεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, µη 

προσήκουσα συµπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυµία εφαρµογής 

νέων µεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία µε τους 

προϊσταµένους, τους υφισταµένους και τα λοιπά στελέχη της διοίκησης και µειωµένη 

ποιοτική και ποσοτική απόδοση καθώς και ότι οι υποβαλλόµενοι τίτλοι σπουδών και 

τα λοιπά δικαιολογητικά είναι γνήσια. 



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  

 

 


