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Σέρρες, 24 Οκτωβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Φ.11.2/8954
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση
: Κερασούντος 2
Τ.Κ. 62123, Σέρρες
Πληροφορίες : Παυλίδης Αθανάσιος
Τηλέφωνο
: 2321047555
2321047541
FAX
: 2321047533
E-MAIL
: mail@dide.ser.sch.gr

ΠΡΟΣ:
Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολικών Μονάδων
Δ.Ε. Σερρών
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε.
2. Κεντρικής Μακεδονίας
3. ΑΣΕΠ
4. 4ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας.
5. Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων
Σερρών.
6. ΚΕΣΥ Σερρών.
7. ΕΚΦΕ Σερρών.
8. Ιστοσελίδα Δ.Δ.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ: «Επαναπροκύρηξη για πλήρωση κενής θέσης Υποδιευθυντή/ντριας στο 4ο (Εσπερινό) ΕΠΑ.Λ. Σερρών».
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.1566/1985(Φ.Ε.Κ. 187, τΑ΄/30-09-1985).
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ «Επιλογή Στελεχών», άρθρα 21 έως και 36 του ν.4547/2018
(Φ.Ε.Κ. 102/τ.Α΄/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
3. 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. 340/16-10-2002 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» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
4. Tις διατάξεις των άρθρων 11 παράγραφος 6 και 12 παράγραφος 6 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ 1
τ.Α΄/3-1-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών,

ΑΔΑ: 6ΔΗΕ4653ΠΣ-Θ02
όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών
μελών των συμβουλίων αυτών».
5. Το υπ΄ αριθ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4547/2018 (Α΄102) σχετικά με θέματα Διευθυντών και υποδιευθυντών
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.».
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119/1 της 4.5.2016).
7. Το με αριθ. πρωτ. Φ.361.22/43/167505/Ε3/08-10-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα
«Γνωστοποίηση Φ.Ε.Κ.».
8. Το με αριθ. πρωτ. Φ.361.22/48/175888/Ε3 έγγραφο του Υπ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Διευκρινήσεις
σχετικά με την επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων
καθώς και των υπεύθυνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων».
9. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1 / 2 / 32966 / Ε3 / 27-02-2018 Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα
«Τοποθέτηση Δ/ντών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης».
10. Την με αριθ. πρωτ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 υπουργική απόφαση από το
ΥΠ.Π.Ε.Θ. 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».
11. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
12. Το με αριθ. πρωτ. Φ.11.1/8384/08-10-2019 έγγραφο της Δ.Ε. Σερρών με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής ή κενούμενης θέσης Υποδιευθυντών/ντριών σε σχολικές μονάδες και Υπευθύνου Τομέα σε Ε.Κ. της Δ.Ε. Σερρών».
13. Το με αριθ. πρωτ. Φ.11.1/742/21-10-2019 έγγραφο από το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Σερρών με
θέμα: «Πλήρωση κενής θέσης Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας».
14. Την 7η/24-10-2019 Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Συμβουλίου Επιλογής Σερρών.
ΚΑΛΕΙ
Τους εκπαιδευτικούς της παρακάτω σχολικής μονάδας, που έχουν τα τυπικά προσόντα και
επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή σχολικής μονάδας να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας που να συνοδεύεται από τον σχετικό φάκελο υποψηφιότητας με τα προ-
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βλεπόμενα δικαιολογητικά από την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 έως και την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2019 στις 15.00
Οι Διευθυντής της σχολικής μονάδας θα διαβιβάσει στην υπηρεσία μας την πρόταση του
Συλλόγου Διδασκόντων μαζί με το πρακτικό Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019.

Α/Α
1

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ

4ο(ΕΣΠΕΡΙΝΟ) ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ

2Ο Υποδιευθυντή

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
1.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επι-

λογή τους ως υποδιευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση.
2.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εμπε-

ριέχονται 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 συμβάλει 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
άρθρου 23 του ν. 4547/2018.
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 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.
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Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται, πρέπει να έχουν επίσημα
μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά
νόμο όργανο.
3.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αντίγραφο της αίτησής τους και του φακέ-

λου υποψηφιότητας τους και στο 4ο (Εσπερινό) ΕΠΑ.Λ. Σερρών.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
4.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του υποδιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας

μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολικών μονάδων, όπου υπηρετούν
οργανικά. 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 τον χρόνο της επιλογής, σύμφωνα με
το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996 (Α' 45).
Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των υποψηφιοτήτων.
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει
να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Επιλογή
Ο υποδιευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας επιλέγεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 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 3 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 σχολικών μονάδων και υπεύθυνων τομέων Ε.Κ..
Αν ο σύλλογος διδασκόντων δεν διατυπώσει πρόταση για την επιλογή των υποδιευθυντών
σχολικών μονάδων καθώς και των υπεύθυνων τομέων Ε.Κ. αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο
Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι για τη θέση υποδιευθυντή σχολικής μονάδας είναι περισσότεροι από τις θέσεις που προβλέπονται, ο σύλλογος διδασκό-
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ντων 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.
Αναλυτικότερα τα κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 21 είναι η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η
επιστημονική του συγκρότηση, η διοικητική και διδακτική του εμπειρία, η ικανότητά του να
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατικότητα και να επιλύει προβλήματα,
ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η συνεισφορά του στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, η συμμετοχή του στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, καθώς και οι ικανότητες διοίκησης ή και οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων.
Η επιλογή και τοποθέτηση στην κενή θέση Υποδιευθυντή/ντριας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4547/2018 και της αριθ. Φ.
361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4412-Β΄) Υπουργικής Απόφασης, για το υπόλοιπο
της θητείας (31-7-2020).
Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη και πιστή τήρηση των σχετικών διατάξεων εκ μέρους του συλλόγου διδασκόντων των σχολικών μονάδων, καθώς και των υποψηφίων.
Της παρούσας να λάβουν γνώση ενυπόγραφα, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, όλοι οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ

Συνημμένα:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση

