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ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων
Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων Δ/νσης Αθμιας Εκπ/σης Κιλκίς»
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Π. Ε. Κιλκίς
έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α΄) «Δομή και Λειτουργία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
2. Την αριθμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 υπουργική απόφαση: «Καθορισμός των προθεσμιών
και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία
επιλογής και τοποθέτησης των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων,
καθώς και των υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων»
3. Την αριθμ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Εφαρμογή διατάξεων του
ν. 4547/2018 (Α΄ 102) σχετικά με θέματα Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης του υπουργού
Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002 τ.Β΄): «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων
των διδασκόντων»
5. Την ανάγκη πλήρωσης κενών ή κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 30 του Ν. 4547/2018, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης Κιλκίς, με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα
MySchool.
προκηρύσσουμε
την πλήρωση εννέα (8) θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας Δ/νσης Α/θμιας
Εκπ/σης Κιλκίς και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Κιλκίς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να

υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα όπου ανήκουν, από 22-10-2018 έως και
31-10-2018.
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ως Υποδιευθυντές Δημοτικών Σχολείων επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον
διδακτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση στη μονάδα την οποία
αφορά η επιλογή.
Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που
προηγούνται της επιλογής στη θέση του υποδιευθυντή της ίδιας σχολικής μονάδας, δεν επιτρέπεται να
υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας.
Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς Υποδιευθυντής Σχολικής Μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το
υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα όπου έχει επιλεγεί και να μην έχει
κριθεί υπεράριθμος κατά το χρόνο της επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 50/1996
Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης
εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν
επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης.
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.
Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 9 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.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως
υποδιευθυντές σχολικών μονάδων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας όπου έχουν οργανική θέση.
2.
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος
περιλαμβάνει:
α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
β) Βιογραφικό σημείωμα.
γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να
συμβάλλει 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 άρθρου23 του ν. 4547/2018.
1.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία βεβαιώνεται:
αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα
με την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο109 του
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α' 26),
ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,
γγ) 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.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά
δικαιολογητικά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι Υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων επιλέγονται από το αρμόδιο, σύμφωνα με την
παράγραφο1 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 πρόταση, μαζί με το πρακτικό του
συλλόγου των διδασκόντων, διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας στο αρμόδιο
υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της
νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευθυντή
Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών .
Αν σε σχολική μονάδα προβλέπεται και δεύτερος Υποδιευθυντής, σύμφωνα με την
παράγραφο 6 του άρθρου 30 του ν. 4547/2018, ο σύλλογος διδασκόντων προτείνει και τη σειρά
τοποθέτησης των δύο Υποδιευθυντών (Υποδιευθυντής Α' και Β'). Αν ο σύλλογος διδασκόντων δεν
διατυπώσει πρόταση για την επιλογή των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, ή για τη σειρά
τοποθέτησης των Υποδιευθυντών, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.
Στην περίπτωση που υποψήφιοι για τη θέση Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας είναι
περισσότεροι από τις θέσεις που προβλέπονται, ο σύλλογος διδασκόντων και το αρμόδιο υπηρεσιακό
συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4547/2018 και
ειδικότερα την ικανότητα του υποψηφίου να επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας,
συνέπεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.
Η επιλογή και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων γίνεται για το υπόλοιπο
της θητείας, ξεκινά με την τοποθέτηση τους και λήγει στις 31-07-2020.

Ο Διευθυντής
Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς

Αριστείδης Παπαδόπουλος
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(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του)
Email:enimerosi@asep.gr
-Σχολικές Μονάδες Διεύθυνσης Π.Ε. Κιλκίς
(ενυπόγραφη ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών)

