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Προς: 
Σνλ θ. Γεψξγην Θπκηαηή, 

 Γ/ληή ηνπ 2νπ Γ/ Ωξαηνθάζηξνπ 

 

Θέμα: «Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για πλήρωζη κενούμενης θέζης 

Τποδιεσθσνηή τολικής Μονάδας ηης Διεύθσνζης Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης Δσηικής 

Θεζζαλονίκης» 

 

Ο Διεσθσνηής Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης Δσηικής Θεζ/νίκης 

Έρνληαο ππφςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ ηνπ λ. 3848/2010 (Α’71) «Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ-θαζηέξσζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ’ ηνπ 

λ.4327/2015 (Α’50) «Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξψζεθαλ 

θαη αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4351/2015(Α’164), «Βνζθήζηκεο 

γαίεο Διιάδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξψζεθαλ θαη 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4473/2017, (Α’78) «Μέηξα γηα ηελ 

επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο» θαη ηδίσο ηεο παξ. 7δ ηνπ 

ίδηνπ άξζξνπ. 

2. Σελ ππ.Φ.361.22/68/136657/Δ3/14-08-2017 (ΦΔΚ 2908/η.Β’/23-8-2017) Τπνπξγηθή 

Απφθαζε κε ζέκα « Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη επηινγήο ησλ 

ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ θέληξσλ, θαζψο θαη ησλ 

ππεπζχλσλ ηνκέσλ Δ.Κ.». 

3. Σελ αξηζκ.Φ.361.22/70/141867/Δ3/29-08-2017 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. κε ζέκα 

«Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ππνςεθίσλ Τπνδηεπζπληψλ φισλ ησλ ηχπσλ 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Δξγαζηεξηαθψλ 

Κέληξσλ θαη Τπεχζπλσλ Σνκέσλ Δ.Κ.».  
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4. Tελ αξηζκ.Φ.361.22/72/145521/Δ3/4-9-2017 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. κε ζέκα: «Οδεγίεο 

ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ππνςεθίσλ ππνδηεπζπληψλ φισλ ησλ ηχπσλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 

5. Σελ αξηζκ 15589/13-09-2017 Απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή Γ.Δ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 

ΑΓΑ:9Ω4653Π-ΥΛΚ κε ζέκα «Σνπνζέηεζε Τπνδηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο Γ.Δ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο». 

6. Σελ αξηζκ. 29889/19-12-2017 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ΑΓΑ:ΩΕΗΜ4653Π-1ΩΤ κε ζέκα «Απαιιαγή εθπαηδεπηηθνχ απφ ηα 

θαζήθνληα Τπνδηεπζχληξηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο Γηεχζπλζεο Γ.Δ. Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο». 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Ε 

 

ηελ πιήξσζε ηεο θελνχκελεο ζέζεο Τπνδηεπζπληή ηνπ 2νπ Γ/ Ωξαηνθάζηξνπ ηεο Γηεχζπλζεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο και καλούμε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

εθπαηδεπηηθνχο Γ.Δ. πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ αξ.17 ηνπ Ν.4327/2015 

(ΦΔΚ50/η.Α΄/14-05-2015) φπσο ηξνπνπνηήζεθε , ζπκπιεξψζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4473/2017 (ΦΔΚ 78/η.Α’/30-5-2017) λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε 

ππνςεθηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.Φ.361.22/70/141867/Δ3/29-08-2017 δηεπθξηληζηηθή 

εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ., ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ ηεο παξ.4, εδ. δ ηνπ αξ.22 ηνπ 

Ν.4327/2015 (ΦΔΚ50/η.Α΄/14-05-2015) θαη ηελ ππ’ αξηζκ.Φ.361.22/68/136657/Δ3/14-08-2017 

(ΦΔΚ2908/η.Β’/23-08-2017) Τ.Α γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα φπνπ αλήθνπλ νξγαληθά, ζην Γηεπζπληή 

ηεο ελ ιφγσ ρνιηθήο Μνλάδαο. Σν δηάζηεκα ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη απφ ηελ 12η 

Ιανοσαρίοσ 2018 έως και ηην 17η Ιανοσαρίοσ 2018. 

Ζ ζπλεδξίαζε θαη ε δηαδηθαζία ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο ζα νξηζηεί απφ ην ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ ηνπ 2νπ Γ/ Ωξαηνθάζηξνπ. Σν πξαθηηθφ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζα απνζηαιεί 

ζηε Γηεχζπλζε έως ηις 24 Ιανοσαρίοσ 2018. 

 

Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά:  

1) Πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ 

2) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

3) Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ θαη κεηεθπαίδεπζεο 

4) Απνδεηθηηθά γλψζεο μέλσλ γισζζψλ 

5) Πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ  

6) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο ή ηεο 

νξηζηηθήο παχζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξ. 109 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα 
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(λ.3528/2007 Α΄ 26) ή δε ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα δηνξηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ αξ.8 

ηνπ ίδηνπ Κψδηθα ή δελ έρεη απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ γηα ζνβαξφ ιφγν αλαγφκελν 

ζε πιεκκειή άζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ, φπσο ηδίσο γηα αδπλακία 

άζθεζεο ειέγρνπ επί ησλ ππαιιήισλ, αδηθαηνιφγεηε επηείθεηα ή κεξνιεςία θαηά ηε 

ζχληαμε ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο, κε πξνζήθνπζα ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο πνιίηεο, 

επζπλνθνβία, απξνζπκία εθαξκνγήο λέσλ κεζφδσλ νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο, αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ, θαθή 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξντζηακέλνπο, ηνπο πθηζηακέλνπο θαη ηα ινηπά ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο 

θαη κεησκέλε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή απφδνζε θαζψο θαη φηη νη ππνβαιιφκελνη ηίηινη 

ζπνπδψλ θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά είλαη γλήζηα. 

7) Βεβαηψζεηο-πηζηνπνηεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα, επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο, θνηλσληθή 

θαη ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, ζπκκεηνρή ζε φξγαλα δηνίθεζεο επηζηεκνληθψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαλψζεσλ ή ζε φξγαλα ιατθήο ζπκκεηνρήο θαη επίζεκεο δηαθξίζεηο  

 

 

 

 

πλεκκέλα :  

1. Φ.361.22/70/141867/Δ3/29-08-2017 

«Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή 

ππνςεθίσλ Τπνδηεπζπληψλ φισλ ησλ ηχπσλ 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Δξγαζηεξηαθψλ 

Κέληξσλ θαη Τπεχζπλσλ Σνκέσλ Δ.Κ.» 

2. Φ.361.22/68/136657/Δ3/14-08-2017 Τ.Α 

(ΦΔΚ2908/η.Β’/23-08-2017)«Καζνξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη επηινγήο 

ησλ ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 

εξγαζηεξηαθψλ θέληξσλ, θαζψο θαη ησλ 

ππεπζχλσλ ηνκέσλ Δ.Κ.» 

3. Φ.361.22/72/145521/Δ3/4-9-2017 εγθχθιην ηνπ 

ΤΠ.Π.Δ.Θ. κε ζέκα: «Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ 

επηινγή ππνςεθίσλ ππνδηεπζπληψλ φισλ ησλ 

ηχπσλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» 

 

 

 

Ο Γηεπζπληήο Γ.Δ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 

 

Παχινο Α. Μαηδηάξεο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΠΔ12.01  

 

 
Ο  ΤΝ Σ ΑΞ Α  

 

…… … …… … …… … …… …  

 

Ο ΠΡ ΟΪ  Σ ΑΜ Ε ΝΟ   
Ε ΚΠ /ΚΩ Ν ΘΕ Μ ΑΣ Ω Ν  

 

…… … …… … …… … …… ..  

 
…… … …… … …… … …… …  

ΗΜ Ε Ρ ΟΜ ΗΝ Ι Α  

 
…… … …… … …… … …… …  

ΗΜ Ε Ρ ΟΜ ΗΝ Ι Α  
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