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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αλεξανδρούπολη, 9 Νοεμβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Φ.11.1/18095

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων Υποδιευθυντών/ντριων του 4ου ΕΠΑΛ
Αλεξανδρούπολης και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ορεστιάδας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
για το υπόλοιπο της θητείας».
Η Διευθύντρια Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’) «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. 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. 340/τ.Β΄/16.10.2012): «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».
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29.08.2018 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με
θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) σχετικά με θέματα Διευθυντών και
Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.»
4. Την με Αριθ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26.09.2018 (Φ.Ε.Κ. 4412/τ.Β/03.10.2018) Υπουργική
Απόφαση, με θέμα: «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».
5. Τα στοιχεία του μαθητικού δυναμικού, όπως αυτά παρασχέθηκαν από τις σχολικές μονάδες
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου και όπως αυτά αντλήθηκαν από το
Πληροφοριακό Σύστημα Myschool στις 30.09.2020.
6. Τις διατάξεις του Ν.4692/12.06.2020 (ΦΕΚ111Α’) και συγκεκριμένα το άρθρο 52 «Παράταση
θητείας στελεχών εκπαίδευσης»: «Στελέχη της εκπαίδευσης που υπηρετούν κατά την έναρξη
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ισχύος του παρόντος νόμου, των οποίων έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει η θητεία για την
οποία έχουν επιλεγεί, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της, έως
την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών».
7.

Την αριθμ. πρωτ. φ.11.1/15742/08.10.2020 «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
πλήρωση κενούμενων και κενών θέσεων Υποδιευθυντών/ντριων Σχολικών Μονάδων,
υποδιευθυντή Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Αλεξανδρούπολης της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για το υπόλοιπο της θητείας».

8.

Την με αριθμ. πρωτ. Φ.11.1/17667/03.11.2020 Απόφαση της Διευθύντριας Δ.Ε. Έβρου
«Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών για την πλήρωση κενών /κενούμενων θέσεων
Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.) Δ.Ε. Έβρου.

9.

Το θέμα 2 της 52ης /02.11.2020 Πράξης του ΠΥΣΔΕ Επιλογής Στελεχών σύμφωνα με το οποίο
διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία υποψηφιότητα από εκπαιδευτικό που έχει
οργανική θέση για την κενούμενη θέση Υποδιευθυντή/ντριας στις παρακάτω σχολικές
μονάδες 4ου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ορεστιάδας της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Έβρου.

10.
Το γεγονός ότι παραμένουν κενές θέσεις Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου.
Επαναπροκηρύσσει
την πλήρωση των κενών θέσεων των υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου.

Α/Α

Σχολική Μονάδα

Αριθμός θέσεων
Υποδιευθυντών προς
κάλυψη

1

ΕΕΕΕΚ Ορεστιάδας

Μια (01)

2

4ο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης

Μια (01)

Με την παρούσα προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία
επιλογής να υποβάλουν αίτηση, από 09 Νοεμβρίου 2020 έως και 18 Νοεμβρίου 2020, στη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου.
Εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι υποψήφιοι για θέσεις
υποδιευθυντών Ε.Π.Α.Λ., και υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ., έχουν δικαίωμα να
υποβάλουν αίτηση για μια μόνο θέση, είτε υποδιευθυντή Ε.Π.Α.Λ., είτε υποδιευθυντή Ε.Κ., είτε
υπευθύνου τομέα Ε.Κ.
Η ΑΙΤΗΣΗ θα πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων,
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ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος
περιλαμβάνει:.
ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.

Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

2.

Βιογραφικό σημείωμα.

3.

Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή
αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

4.

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη
διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής
συγκρότησής του.

5.

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 άρθρο 109 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.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων
Σπουδών της Αλλοδαπής ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). 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.
Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του υποψηφίου καθώς και ο φάκελος με όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, είναι η κατοχή του βαθμού Α΄,
καθώς και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) Α΄ επιπέδου, η οποία
τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 .
Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με
οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής με οργανική
θέση στη μονάδα την οποία αφορά η επιλογή και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν
κρίθηκαν υπαράριθμοι.
Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές Ε.Κ. και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. πρέπει να καλύπτουν το
υποχρεωτικό ωράριο Υποδιευθυντή/ντριας στη Σχολική τους Μονάδα.
Ειδική προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση υποδιευθυντή και υπευθύνου τομέα Ε.Κ. είναι ο
εκπαιδευτικός να ανήκει σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Ε.Κ.
Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της
οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας ή της πιστοποιημένης γνώσης (Τ.Π.Ε) Α΄ επιπέδου, υποψήφιοι
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μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση
(Τ.Π.Ε) Α΄ επιπέδου.
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εκπαιδευτικός στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για
πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο
109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24,
που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή
αναληθείς δηλώσεις, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του
σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 ή έχει βαθμολογηθεί ως
ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 40, δεν
επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων μπορούν να υποβάλουν
αίτηση για τις θέσεις των σχολικών μονάδων όπου κατέχουν οργανική θέση.
Σε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς υποδιευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το
υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα που έχει επιλεγεί και να
μην έχει κριθεί υπεράριθμος κατά το χρόνο της επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ.
50/1996 (Α' 45).
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και οι υποδιευθυντές και οι υπεύθυνοι των
τομέων Ε.Κ. 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 ή του Ε.Κ.
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 ή υπευθύνων Ε.Κ. Αν ο
σύλλογος διδασκόντων δεν διατυπώσει πρόταση για την επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών
μονάδων, καθώς και των υποδιευθυντών και των υπευθύνων Ε.Κ. 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 θα προτείνει και τη σειρά τοποθέτησής τους και σε
αυτή την περίπτωση 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. Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και οι
υποδιευθυντές και οι υπεύθυνοι των τομέων Ε.Κ., ορίζονται και τοποθετούνται με απόφαση του
οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου, σύμφωνα με
την παράγραφο 1 του άρθρου26 του ν. 4547/2018 και η απόφαση τοποθέτησης δημοσιεύεται
στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
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Θητεία
Η θητεία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή τους και θα λήξει με την επιλογή, τοποθέτηση και
ανάληψη υπηρεσίας νέων Στελεχών Εκπαίδευσης (αρθρ. 52, του Ν. 4692/12.06.2020, ΦΕΚ
111/Α’/12.06.2020).
Συνημμένα (02):
1.

Πρότυπο Αίτησης υποψηφίων Υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Σχολικών Μονάδων

2.

Υπόδειγμα ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ που πρέπει να κατατεθεί μαζί με την ΑΙΤΗΣΗ

Η Διευθύντρια της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ
Πλακωτή Ελένη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Ανώτερο Συμβούλιο Επιλογής (ΑΣΕΠ) pom@asep.gr
2. Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας
Θράκης (pdeamthr@amaked-thrak.pde.sch.gr)
3. ΔΙΔΕ της χώρας
4. Σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ

