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ΘΕΜΑ:  Επαναπροκιρυξθ για τθν πλιρωςθ κενισ κζςθσ Υποδιευκυντι/-ντριασ τθσ χολικισ Μονάδασ 
Διεφκυνςθσ Π.Ε. Χαλκιδικισ  
 
 

θ Διευκφντρια  Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χαλκιδικισ 
 

Ζχοντασ υπόψθ 
 

1. Σισ διατάξεισ των άρκρων 11 & 12 του Ν.1566/1985 «Δομή και Λειτουργία τησ Πρωτοβάθμιασ και 
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 167/Α/30-09-1985), όπωσ τροποποιικθκαν και 
ιςχφουν  
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ υπ’ αρικμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Τπουργικισ Απόφαςθσ 
«Καθοριςμόσ των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊςταμζνων Περιφερειακϊν Υπηρεςιϊν 
πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ των διευθυντϊν και υποδιευθυντϊν των ςχολικϊν μονάδων 
και ΣΕΚ και των ςυλλόγων διδαςκόντων» (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002)  
3. Σισ διατάξεισ των άρκρων 21 (παρ. 3), 22 (παρ. 7), 23 (παρ. 2), 25 (παρ. 4), 26 (παρ. 1), 27 (παρ. 1γ, 2, 3θ), 
29 (παρ. 7) και 30 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωςη των δομϊν υποςτήριξησ τησ πρωτοβάθμιασ και 
δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 102/Α/12-06-2018)  
4. Σισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 Τπουργικισ Απόφαςθσ «Καθοριςμόσ των 
προθεςμιϊν και τησ διαδικαςίασ υποβολήσ αιτήςεων καθϊσ και κάθε άλλου θζματοσ ςχετικοφ με τη 
διαδικαςία επιλογήσ και τοποθζτηςησ των υποδιευθυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Εργαςτηριακϊν Κζντρων, 
καθϊσ και των υπευθφνων τομζων Εργαςτηριακϊν Κζντρων» (Φ.Ε.Κ. 4412/Β/03-10-2018)  
5. Σθν υπ’ αρικμ. Φ.361.22/48/175888/Ε3/19-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΕΗ4653Π-2ΜΘ) εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με 
κζμα «Διευκρινίςεισ ςχετικά με την επιλογή υποδιευθυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Εργαςτηριακϊν Κζντρων 
καθϊσ και των υπευθφνων τομζων Εργαςτηριακϊν Κζντρων» 
 6. Σισ διατάξεισ των άρκρων 52 του Ν.4692/2020 «Αναβάθμιςη του Σχολείου και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 
111/Α/12-06-2020)  
7. Σθν ανάγκθ πλιρωςθσ τθσ κενισ κζςθσ Τποδιευκυντι/ντριασ του Δ.. Πευκοχωρίου λόγω μθ ανάλθψθσ 
υπθρεςίασ τθσ οριςμζνθσ, με τθ με αρ. πρωτ. 8240/16-11-2020 απόφαςθ τθσ Διευκφντριασ Π.Ε. Χαλκιδικισ με 
κζμα: «Οριςμόσ και τοποθζτηςη Υποδιευθυντϊν ςχολικϊν μονάδων Π.Ε. Χαλκιδικήσ», Τποδιευκφντριασ.  

 
Ε π α ν α π ρ ο κ θ ρ φ ς ς ε ι 
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Σθν πλιρωςθ με επιλογι, μετά τθν αυτοδίκαιθ παράταςθ τθσ κθτείασ πζραν τθσ 31-07-2020 και ζωσ τθν 
επιλογι, τοποκζτθςθ και ανάλθψθ υπθρεςίασ των νζων ςτελεχϊν, τθσ κζςθσ του Τποδιευκυντι/-ντριασ ςτο 
Δθμοτικό χολείο Πευκοχωρίου που παρζμεινε κενι λόγω μθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ,  

 

κ α ι   κ α λ ε ί   
 

Σουσ/τισ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ επιλογισ, ςφμφωνα με το άρκρο 22 του Ν. 
4547/2018, και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ να υποβάλουν αίτθςθ, ςυνοδευόμενθ 
από τα αναγκαία δικαιολογθτικά, ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Χαλκιδικισ, από τθν 25θ Νοεμβρίου ζωσ και τθν 4θ 
Δεκεμβρίου 2020. 
 
Διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων 
1. Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, ο οποίοσ περιλαμβάνει: 
α) Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. 
β) Βιογραφικό ςθμείωμα. 
γ) Πιςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Σεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε.) ι αποδεικτικά 
γνϊςθσ χειριςμοφ Θλεκτρονικοφ Τπολογιςτι (Θ/Τ). 
δ) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 
κρίςθσ του υμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςισ του, κακϊσ και περί τθσ 
ςυνδρομισ των λοιπϊν κριτθρίων τθσ παρ. 2 του άρκρου 23 του ν.4547/2018. 
ε) Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α' 75) με τθν οποία βεβαιϊνεται: 
αα) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ 
προςωρινισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο109 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007 Α' 26), 
ββ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν, 
γγ) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ για ςοβαρό 
λόγο αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ των υπθρεςιακϊν του κακθκόντων. 
 
Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί 
από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 
 
Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά 
δικαιολογθτικά. 
 
2. Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ των υποδιευκυντϊν χολικϊν Μονάδων μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για 
τισ κζςεισ των ςχολικϊν μονάδων όπου υπθρετοφν οργανικά. 
Εκπαιδευτικοί που ζχουν ολοκλθρϊςει δφο ςυνεχόμενεσ θητείεσ πλήρων διδακτικών ετών που 
προηγοφνται τησ επιλογήσ ςτθ κζςθ του υποδιευκυντι τθσ ίδιασ ςχολικισ μονάδασ, δεν επιτρζπεται να 
υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ. ε κάκε περίπτωςθ ο επιλεγείσ υποδιευκυντισ ςχολικισ μονάδασ 
πρζπει να ςυμπληρϊνει το υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ του υποδιευκυντι ςτθ ςχολικι μονάδα που ζχει 
επιλεγεί και να μθν ζχει κρικεί υπεράρικμοσ κατά το χρόνο τθσ επιλογισ, ςφμφωνα με το άρκρο 14 του π.δ. 
50/1996 (Α' 45). 
Δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικοί, 
οι οποίοι αποχωροφν υποχρεωτικά από την υπηρεςία λόγω ςυνταξιοδότηςησ εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από την 
ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των υποψηφιοτήτων. 
Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Σα κωλφματα επιλογισ δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο 
όργανο. 
 

Επιλογι 
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Οι υποδιευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων επιλζγονται από το αρμόδιο, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του 
άρκρου 26 του ν. 4547/2018, Τπθρεςιακό υμβοφλιο, φςτερα από πρόταςθ του οικείου ςυλλόγου 
διδαςκόντων, θ οποία διατυπϊνεται ςε ςυνεδρίαςθ, ςτην οποία δεν ςυμμετζχουν τα μζλη που κωλφονται 
ςφμφωνα με το άρθρο 7 του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ (ν. 2690/1999, Α'45), καθϊσ και οι αναπληρωτζσ 
ή ωρομίςθιοι εκπαιδευτικοί. Οι εν λόγω ςυνεδριάςεισ του υλλόγου Διδαςκόντων κα πραγματοποιθκοφν 
από 5 ζωσ και 8 Δεκεμβρίου 2020. 
Η πρόταςθ, μαηί με το πρακτικό του ςυλλόγου των διδαςκόντων, διαβιβάηονται από τον διευκυντι τθσ 
ςχολικισ μονάδασ ςτο αρμόδιο Υπθρεςιακό υμβοφλιο, από 9 ζωσ 12 Δεκεμβρίου 2020, το οποίο, φςτερα 
από ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων και τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ διαμόρφωςθσ τθσ 
πρόταςθσ, προτείνει ςτον οικείο Διευκυντι Εκπαίδευςθσ τθν τοποκζτθςθ των υποδιευκυντϊν. Αν ο ςφλλογοσ 
διδαςκόντων δεν διατυπϊςει πρόταςθ για τθν επιλογι των υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων, αποφαςίηει 
ςχετικά το αρμόδιο Τπθρεςιακό υμβοφλιο. τθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι για τθ κζςθ υποδιευκυντι 
ςχολικισ μονάδασ είναι περιςςότεροι από τισ κζςεισ που προβλζπονται, ο ςφλλογοσ διδαςκόντων και το 
αρμόδιο Τπθρεςιακό υμβοφλιο λαμβάνουν υπόψθ τα κριτιρια τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 23 του ν. 
4547/2018 και ειδικότερα τθν ικανότθτα του υποψθφίου να επιδεικνφει πνεφμα ςυνεργαςίασ και 
ομαδικότθτασ, ςυνζπεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ. 
 
 
Παρακαλοφμε για τθν προςεκτικι μελζτθ και πιςτι τιρθςθ των ςχετικϊν διατάξεων εκ μζρουσ του ςυλλόγου 
διδαςκόντων των ςχολικϊν μονάδων, κακϊσ και των υποψθφίων. 
 
Θ παροφςα προκιρυξθ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χαλκιδικισ  
και διαβιβάηεται ςτο Α..Ε.Π., προκειμζνου να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 
του άρκρου 1 τθσ με αρ. πρωτ.Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4412, Β ́) Τπουργικισ Απόφαςθσ. 
  
Σθσ παροφςασ να λάβουν γνϊςθ ενυπόγραφα, με ευκφνθ των Διευκυντϊν/ντριϊν των ςχολικϊν μονάδων, 
όλοι οι υπθρετοφντεσ εκπαιδευτικοί 
 
 
 
 
 
 
 
 
υνθμμζνα: 
1. Ν. 4547/2018 
2. Φ.361.22/41/159796/Ε3/26-9-2018 (ΦΕΚ 4412 τ. Βϋ/3-10-2018) Τπουργικι Απόφαςθ 
3. Αίτθςθ 
4. Τπεφκυνθ Διλωςθ 
 
Κοινοποίθςθ: 

1. Ανϊτατο υμβοφλιο Επιλογισ Προςωπικοφ (Α..Ε.Π.) 
2. Περιφερειακι Διεφκυνςθ Π.Ε. & Δ.Ε. Κεντρικισ Μακεδονίασ. 
3. Δ.. Πευκοχωρίου 

  
 
 
 
 
 
 

H Διευκφντρια Π.Ε. Χαλκιδικισ 
 
 

Ζαφειροφλα Μυλωνά  
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