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Θέμα: «Πλήρφζη κενούμενης θέζης Τποδιεσθσνηή/νηριας τολικής Μονάδας ηης
Διεύθσνζης Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης Δσηικής Θεζζαλονίκης»
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η
Ο Γηεπζπληήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζ/λίθεο
Έρνληαο ππφςε:
1.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.1566/1985 (Α’167/30-09-1985) «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».

2.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ’ ηνπ λ. 4547/2018 (Α’102/12-06-2018) «Αλαδηνξγάλσζε ησλ
δνκψλ ππνζηήξημεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο».

3.

Σελ αξηζκ.Φ.353.1/324/105657/Γ1/8.10.02 Τ.Α (ΦΔΚ1340/η.Β’/16-10-2002), φπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

4.

Σελ

ππ.Φ.361.22/39/159796/Δ3/26-09-2018

(ΦΔΚ

4412/η.Β’/03-10-2018)

Τπνπξγηθή

Απφθαζε κε ζέκα « Καζνξηζκφο ησλ πξνζεζκηψλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ
θαζψο θαη άιινπ ζέκαηνο ζρεηηθνχ κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ
ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ, θαζψο θαη ησλ
ππεπζχλσλ ηνκέσλ Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ.».
5.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ ηεο Δ.Δ. γηα ηε Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ (ΓΚΠΓ)
679/2016.

6.

Σν

αξηζκ.Φ.361.22/48/175888/Δ3/19-10-2018

«Γηεπθξηλίζεηο

ζρεηηθά

κε

ηελ

επηινγή

έγγξαθν

ηνπ

ππνδηεπζπληψλ

ΤΠ.Π.Δ.Θ.

ζρνιηθψλ

κε

ζέκα

κνλάδσλ

Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ θαζψο θαη ησλ ππεχζπλσλ ηνκέσλ Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ».

θαη

ΑΔΑ: Ω7194653ΠΣ-Θ8Λ

7.

Σελ αξηζκ.2778/06-02-2019 γλσκνδφηεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΑΠΤΓΔ Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο πνπ αθνξά ζε απαιιαγή εθπαηδεπηηθνχ απφ θαζήθνληα Τπνδηεπζπληή ζρνιηθήο
κνλάδαο.

8.

Σελ αξηζκ. 2523/07-02-2019 Απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή Γ.Δ. Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο κε ζέκα
«Απαιιαγή εθπαηδεπηηθνχ απφ ηα θαζήθνληα Τπνδηεπζχληξηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο
Γηεχζπλζεο Γ.Δ. Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο».

9.

Σελ αλάγθε πιήξσζεο ηεο θελνχκελεο ζέζεο Τπνδηεπζπληή/ληξηαο ρνιηθήο Μνλάδαο ηεο
Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο.
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ

ηελ πιήξσζε θελνχκελεο ζέζεο Β’ Τπνδηεπζπληή/ληξηαο ηνπ 1νπ ΓΔΛ ηαπξνχπνιεο ηεο
Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο πνπ έρεη πξνθχςεη κεηά ηελ
απαιιαγή εθπαηδεπηηθνχ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε και καλούμε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
εθπαηδεπηηθνχο Γ.Δ. πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ αξ.22 ηνπ ηδίνπ λφκνπ λα ππνβάινπλ
ζρεηηθή αίηεζε ππνςεθηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.Φ.361.22/39/159796/Δ3/26-09-2018
Τ.Α. θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπ αξ.27 ηνπ λ.4547/2018(ΦΔΚ102/η.Α΄/12-06-2018).
χκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ λ.4547/2018 νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή ζε ζέζε ζηειέρνπο
ηεο εθπαίδεπζεο, θαη εηδηθφηεξα ζε ζέζε ππνδηεπζπληή/ληξηαο ζρνιηθήο κνλάδαο Γ.Δ είλαη:
 Καηνρή ηνπ βαζκνχ Α’.
 Πηζηνπνηεκέλε γλψζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) Α’ επηπέδνπ,
πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.6 ηνπ
άξζξνπ 26 ηνπ π.δ. 50/2001(Α’39) γηα ηελ απφδεημε γλψζεο ρεηξηζκνχ Ηιεθηξνληθνχ
Τπνινγηζηή (Η/Τ). Η γλψζε ΣΠΔ Α’ επηπέδνπ ηεθκαίξεηαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ
θιάδνπ ΠΔ86.
 Οθηαεηή δηδαθηηθή ππεξεζία.
 Τπεξέηεζε κε νξγαληθή ζέζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηελ νπνία αθνξά ε επηινγή.
 πκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ ηνπ ππνδηεπζπληή/ληξηαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηελ
νπνία αθνξά ε επηινγή.
 Να κελ έρνπλ θξηζεί ππεξάξηζκνη θαηά ην ρξφλν επηινγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ π.δ.
50/1996.
Οι αιηήζεις και ηα δικαιολογηηικά ηφν σπουηθίφν σποβάλλονηαι αποκλειζηικά από
ηην Σεηάρηη 13 Φεβροσαρίοσ 2019 έφς και ηην Παραζκεσή 22 Φεβροσαρίοσ 2019.
Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ γίλνληαη δεθηά ζπκπιεξσκαηηθά
δηθαηνινγεηηθά.
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Σνλίδνπκε φηη δεν επιηρέπεηαι να σποβάλοσν αίηηζη ππνςεθηφηεηαο γηα ζέζε ζηειέρνπο
ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη απνρσξνχλ ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ
ζπληαμηνδφηεζεο εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
ησλ ππνςεθηνηήησλ.
Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ. Σα θσιχκαηα επηινγήο δελ πξέπεη λα
ζπληξέρνπλ ηφζν θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο
φζν θαη θαηά ην ρξφλν ηνπνζέηεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν.
Οη ππνδηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ επηιέγνληαη απφ ην αξκφδην, ζχκθσλα κε ηελ
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4547/2018, ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ
νηθείνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ε νπνία δηαηππψλεηαη ζε ζπλεδξίαζε, ζηην οποία δεν
ζσμμεηέτοσν ηα κέιε πνπ θσιχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο (λ.2690/1999, Α’45), θαζψο θαη νη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί.
Η ζπλεδξίαζε ζα νξηζηεί απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ ηεο ελ ιφγσ ζρνιηθήο κνλάδαο. Η
πξφηαζε, καδί κε ην πξαθηηθφ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ ζην νπνίν απηή ζα αηηηνινγείηαη,
ζα δηαβηβαζηνχλ απφ ηε δηεπζχληξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην
έφς ηις 28 Φεβροσαρίοσ 2019, ην νπνίν χζηεξα απφ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ
πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ηεο πξφηαζεο, πξνηείλεη
ζηνλ νηθείν Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ππνδηεπζπληή/ληξηαο.
Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο:
1) Πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ
2) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα
3) Πηζηνπνηεηηθά επηκφξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ ή απνδεηθηηθά γλψζεο ρεηξηζκνχ Ηιεθηξνληθνχ
Τπνινγηζηή (Η/Τ).
4) Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε
δηακφξθσζε ηεο θξίζεο ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο γεληθήο
ζπγθξφηεζήο ηνπ, θαζψο θαη πεξί ηεο ζπλδξνκήο ησλ ινηπψλ θξηηεξίσλ ηεο παξ.2 ηνπ
άξζξνπ 23 ηνπ λ.4547/2018.
5) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη α) φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ
έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο
παχζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξ. 109 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ.3528/2007 Α΄
26) β) ε γλεζηφηεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ, γ)
φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ σο ζηέιερνο ηεο
εθπαίδεπζεο γηα ζνβαξφ ιφγν αλαγφκελν ζε πιεκκειή άζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ
θαζεθφλησλ.
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Ξελφγισζζεο βεβαηψζεηο ή έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη πξέπεη λα έρνπλ επίζεκα
κεηαθξαζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή άιιν αξκφδην θαηά
λφκν φξγαλν.
Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο
αιινδαπήο, πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο
Σίηισλ

Αθαδεκατθψλ

θαη

Πιεξνθφξεζεο

(Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.)/Γηαπαλεπηζηεκηαθφ

Κέληξν

Αλαγλψξηζεο Σίηισλ πνπδψλ ηεο Αιινδαπήο (ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α.) ή ην Ιλζηηηνχην Σερλνινγηθήο
Δθπαίδεπζεο (Ι.Σ.Δ.).
Οη ππνςήθηνη σποβάλλοσν ηα ανφηέρφ δικαιολογηηικά θαη ζηνλ Διεσθσνηή/νηρια ηης
ζτολικής μονάδας φπνπ αλήθνπλ νξγαληθά παράλληλα κε ηελ ππνβνιή ηνπο ζην
Πρφηόκολλο ηης Διεύθσνζης πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ
θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηακφξθσζεο ηεο πξφηαζεο.
Η επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ζηελ θελνχκελε ζέζε ππνδηεπζπληή/ληξηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο
Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζχκθσλα

κε

ηηο

δηαηάμεηο

ηνπ

Κεθαιαίνπ

Γ΄

ηνπ

λ.4547/2018

θαη

ηεο

αξηζκ.Φ.361.22/39/159796/Δ3/26-09-2018 (ΦΔΚ 4412,Β’) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. Η ζεηεία ζα
μεθηλήζεη κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ζα ιήμεη ζηηο 31-07-2020.
Παξαθαινχκε γηα ηελ πξνζεθηηθή κειέηε θαη ηελ πηζηή ηήξεζή ηνπο εθ κέξνπο ησλ
ππνςεθίσλ.
Ο Γηεπζπληήο Γ.Δ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο
σνημμένα :

1.

Τπφδεηγκα αίηεζεο

2.

Φ.361.22/39/159796/Δ3/26-09-2018 Τ.Α (ΦΔΚ
4412/η.Β’/03-10-2018) «Καζνξηζκφο ησλ
πξνζεζκηψλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο
αηηήζεσλ θαζψο θαη άιινπ ζέκαηνο ζρεηηθνχ κε
ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ
ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη
Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ, θαζψο θαη ησλ
ππεπζχλσλ ηνκέσλ Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ.».

Κοινοποίηζη:
1. Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο
2. Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ
(Α..Δ.Π.)
ν

3. 1 ΓΔΛ ηαπξνχπνιεο

Παχινο Α. Μαηδηάξεο

