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    ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για επιλογή υποψήφιου Τποδιευθυντή του 4ου Δημοτικοφ 

χολείου Κατερίνησ, αρμοδιότητασ τησ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Πιερίασ» 

 

Ο Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Πιερίασ 

         Ζχοντασ υπόψθ:  

 

1. Σθν αρικμ.  Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-8-2017 ( ΦΕΚ 2908/23 -8-2017 τ. Βϋ) Τπουργικι Απόφαςθ του 

ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: «Κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων και επιλογισ των 

υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και εργαςτθριακϊν κζντρων, κακϊσ και των υπευκφνων τομζων 

Ε.Κ.» . 

2. Σθν αρικμ. Φ.361.22/70/141867/E3/29-8-2017 εγκφκλιο του   ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα « Διευκρινίςεισ 

ςχετικά με τθν επιλογι υποψθφίων Τποδιευκυντϊν όλων των τφπων χολικϊν Μονάδων 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, Εργαςτθριακϊν Κζντρων και Τπεφκυνων Σομζων 

Ε.Κ. » 

3. Σισ διατάξεισ του Ν.4327/2015/κεφ. Γ’ (ΦΕΚ 50/τ.Α’/14-05-2015)  « Επείγοντα μζτρα για τθν 

Πρωτοβάκμια , Δευτεροβάκμια και Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ». 

4. Σισ διατάξεισ του Ν.4473/2017/μζροσ Αϋ (ΦΕΚ 78/τ.Α’/30 -5-2017) «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του 

κυβερνθτικοφ ζργου ςε κζματα εκπαίδευςθσ».  

5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3848/2010 (Αϋ71) όπωσ τροποποιικθκε κι ιςχφει με τισ διατάξεισ του Ν.4327/2015 

(Αϋ50) και του Ν.4473/2017 ( Αϋ78)». 

6. Σισ διατάξεισ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 187, τ. Αϋ) «Δομι και Λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

7. Σθ με αρ. Πρωτ.: Φ.353.1/11/14769/Ε3/23-01-2016 Τπουργικι Απόφαςθ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με 

κζμα: «Σοποκζτθςθ Διευκυντριϊν-ϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

8. Σισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Τ.Α ( Φ.Ε.Κ. 

1340/τ.Βϋ/16-10-20020 « Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των 

Προϊςταμζνων των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντριϊν-ϊν και Τποδιευκυντριϊν-ϊν των χολικϊν Μονάδων και 

.Ε.Κ. και των υλλόγων των διδαςκόντων». 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 
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9. Σθν υπϋ αρικμ.  Φ.2.1/8530/01-11-2017 Απόφαςθ του Διευκυντι Π.Ε. Πιερίασ με κζμα 

«Λειτουργικι προαγωγι του 4ου 9/κ Δθμ. χολείου Κατερίνθσ ςε 10/κ και του 18ου 6/κ 

Δθμοτικοφ χολείου Κατερίνθσ ςε 7/κ» που ςτθρίχκθκε ςτθν υπϋ άρικμ. 41/31-10-2017 Πράξθ 

του Π.Τ..Π.Ε Πιερίασ. 

 

Π ρ ο ς κ α λ ο φ μ ε 

 

τουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν τα τυπικά προςόντα και επικυμοφν να αςκιςουν κακικοντα 

υποδιευκυντι ςτο 4ο Δημ. χολείο Κατερίνησ, να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ υποψθφιότθτασ για τθν 

ανωτζρω ςχολικι μονάδα, όπου ανήκουν οργανικά και δεν ζχουν κριθεί υπεράριθμοι, ςτον Διευθυντή 

τησ εν λόγω ςχολικήσ μονάδασ, από τθν Σετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 ζωσ και την Σρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 

και  ϊρα 14.00. 

                 Για τθν υποςτιριξθ τθσ υποψθφιότθτάσ του δφναται προαιρετικά ο υποψιφιοσ 

υποδιευκυντισ/ντρια  να κατακζςει φάκελο με βιογραφικό ςθμείωμα ςυνοδευόμενο με τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά που πιςτοποιοφν τθν επιςτθμονικι – παιδαγωγικι ςυγκρότθςι του. 

               Επιςθμαίνουμε επίςθσ τθν ανάγκθ προςεκτικισ μελζτθσ και απαρζγκλιτθσ τιρθςθσ των 

ρυκμίςεων των Ν. 4327/2015 και ν. 4473/2017, ζτςι ϊςτε να αποφευχκοφν τυχόν προβλιματα ςτθ 

διαδικαςία επιλογισ.  

    

Προχποθζςεισ επιλογήσ  

 Ωσ υποδιευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, επιλζγονται 

εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιςτον διδακτική υπηρεςία που υπθρετοφν κατά το χρόνο επιλογισ ςε 

οργανική θζςη, τθν οποία αφορά θ επιλογι και δεν ζχουν κριθεί υπεράριθμοι. 

Αν οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ δεν πλθροφν τθν προχπόκεςθ τθσ οκταετοφσ διδακτικισ 

υπθρεςίασ, υποψιφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπθρεςίασ. 

Δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ, ο οποίοσ ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα 

για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ προςωρινισ ι τθσ οριςτικισ παφςθσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (κ.ν. 3528/2007, Αϋ 26) ι για τον οποίον ςυντρζχουν τα 

κωλφματα διοριςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 8 του ίδιου Κϊδικα. Επίςθσ, δεν επιλζγεται ωσ 

ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτικόσ, του οποίου τα πιςτοποιθτικά των αντικειμενικϊν κριτθρίων 

που προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ είναι πλαςτά ι αναλθκι με ςκοπό τθν παραπλάνθςθ 

τθσ υπθρεςίασ, κακϊσ και εκπαιδευτικόσ που ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περ. 

βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 26 του ν. 3848/2010. 

Όπου ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ προβλζπεται εκπαιδευτικι υπθρεςία, υπολογίηεται θ προχπθρεςία 

τόςο ςτθ δθμόςια όςο και ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ, κακϊσ και θ προχπθρεςία των υποψθφίων ωσ 

προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων με αναγωγι ςτο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο 

διδαςκαλίασ.  

Όπου ςτισ διατάξεισ προβλζπεται διδακτικι υπθρεςία , λογίηεται: α) θ άςκθςθ διδακτικοφ ζργου ςε 

μονάδεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, β) οι άδειεσ κφθςθσ, λοχείασ, ανατροφισ 

τζκνου, γ) θ διδακτικι υπθρεςία ςε ςχολεία δεφτερθσ ευκαιρίασ (.Δ.Ε.), ςε δθμόςια Ι.Ε.Κ. και ςε ςχολζσ 

Επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (ΕΚ) , δ) θ διδακτικι υπθρεςία  ςε Α.Ε.Ι., εφόςον ζχει αςκθκεί αυτόνομο 

διδακτικό ζργο ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν για χρονικό διάςτθμα κατ’ ελάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, 

ε) θ υπθρεςία υπό τθν ιδιότθτα του χολικοφ υμβοφλου, του υπευκφνου Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ι 

Αγωγισ Τγείασ ι Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ςτθ Δ/νςθ Εκ/ςθσ, του Τπευκφνου Κζντρου υμβουλευτικισ και 

Προςανατολιςμοφ (ΚΕ.Τ.Π.), Γραφείου χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (ΓΡΑ..Ε.Π.), 
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Γραφείου υμβουλευτικισ (ΓΡΑ.Τ.) , Εργαςτθριακοφ Κζντρου φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κζντρου 

Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.), υμβουλευτικοφ τακμοφ νζων (..Ν.), Κζντρου 

περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Π.Ε.) και του Τπευκφνου χολικϊν Βιβλιοκθκϊν, οι οποίεσ λειτοφργθςαν 

ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ « Εκπαίδευςθ και Αρχικι Επαγγελματικι Κατάρτιςθ» 

(Ε.Π.Ε.Α.Κ.Κ.). 

Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Σα κωλφματα επιλογισ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 17 του 

ν.4327/2015 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4473/2017 (Α 78) 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. 

 

Κριηήρια επιλογής  

Κριτιρια επιλογισ των υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ είναι ιδίωσ θ προςωπικότθτα και θ γενικι ςυγκρότθςθ του υποψθφίου, θ ικανότθτα του 

υποψθφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ, να επιλφει προβλιματα (διδακτικά, διοικθτικά, οργανωτικά, 

λειτουργικά κ.λπ.), να δθμιουργεί κατάλλθλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνζει τουσ 

εκπαιδευτικοφσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. Βαςικό κριτιριο είναι θ γνϊςθ του αντικειμζνου 

του προσ άςκθςθ ζργου, θ οποία ςυνάγεται από: α) τθν επιςτθμονικι – παιδαγωγικι ςυγκρότθςθ του 

υποψθφίου και κυρίωσ το επίπεδο των ςπουδϊν και γενικότερα τισ ςπουδζσ του, τθν φπαρξθ ςπουδϊν ι 

επιμορφϊςεων ςτθν οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθν πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ξζνων 

γλωςςϊν και Σ.Π.Ε., υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και εφαρμογι καινοτομιϊν, ςυμμετοχι ςε 

ςυμβοφλια, επιτροπζσ ι ομάδεσ εργαςίασ, κοινωνικι και ςυνδικαλιςτικι δράςθ, ςυμμετοχι ςε όργανα 

διοίκθςθσ επιςτθμονικϊν και εκπαιδευτικϊν οργανϊςεων ι ςε όργανα λαϊκισ ςυμμετοχισ και επίςθμεσ 

διακρίςεισ και β) τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ και τθ διοικθτικι εμπειρία, όπωσ προκφπτει από τθ ςυνολικι 

εκπαιδευτικι υπθρεςία του υποψθφίου αλλά και τθν προχπθρεςία ςε άςκθςθ διοικθτικοφ ζργου. 
 

Κρίςη και επιλογή  

Ο ςφλλογοσ των διδαςκόντων τθσ ςχολικισ μονάδασ, ςε ςυνεδρίαςι του και με βάςθ τα κριτιρια του 

άρκρου 20 του Ν. 4327/2015, αφοφ ςυγκροτιςει εφορευτικι επιτροπι, προβαίνει ςτθ διαδικαςία 

διατφπωςθσ γνϊμθσ μζςω μυςτικισ ψθφοφορίασ και ςυντάςςει αιτιολογθμζνθ απόφαςθ επιλογισ 

υποδιευκυντι.  

Η απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων μαηί με το πρακτικό τθσ επιλογισ διαβιβάηονται από τον 

διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτο οικείο ΠΤΠΕ τθσ παρ. 13 του άρκρου 21 του ν. 4327/2015, το οποίο 

μετά από ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων, και τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ διαμόρφωςθσ 

τθσ απόφαςθσ, επικυρϊνει με πράξθ του τθν τοποκζτθςθ. 

ε περίπτωςθ που το οικείο ΠΤΠΕ-ΠΤΔΕ τθσ παρ. 13 του άρκρου 21 του ν. 4327/2015 δεν εγκρίνει 

τθν επιλογι του ςυλλόγου των διδαςκόντων κα πρζπει να αιτιολογιςει πλιρωσ τθν απόφαςι του αυτι 

προσ τον Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ παίρνει και τθν τελικι απόφαςθ. 

Αν ο ςφλλογοσ των διδαςκόντων παραλείψει να υποβάλει πρόταςθ, θ τοποκζτθςθ γίνεται με 

απόφαςθ του οικείου Διευκυντι εκπαίδευςθσ, φςτερα από πρόταςθ του οικείου ΠΤΠΕ-ΠΤΔΕ τθσ παρ. 

13 του άρκρου 21 του ν. 4327/2015, το οποίο λαμβάνει υπόψθ τα προβλεπόμενα κριτιρια. 

Σσνεδρίαζη ηοσ ζσλλόγοσ διδαζκόνηων 

Ο ςφλλογοσ βρίςκεται ςε νόμιμθ απαρτία και οι αποφάςεισ του είναι ζγκυρεσ, όταν τα παρόντα μζλθ 

είναι περιςςότερα από τα απόντα. Εκπαιδευτικόσ που διδάςκει ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ ςχολικζσ 
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μονάδεσ, όςον αφορά ςτθ διαδικαςία τθσ μυςτικισ ψθφοφορίασ για τθν επιλογι υποδιευκυντι, ψθφίηει 

εφόςον ζχει ςτθ ςχολικι μονάδα (4Ο Δθμ. χολείο  Κατερίνθσ) τισ περιςςότερεσ ϊρεσ, με βάςθ τθν 

απόφαςθ διάκεςθσ του Τπθρεςιακοφ υμβουλίου. 

Ο ςφλλογοσ διδαςκόντων ςυγκαλείται ςε ςυνεδρίαςθ φςτερα από πρόςκλθςθ του διευκυντι 

(προζδρου). Επειδι θ ςυγκεκριμζνθ ςυνεδρίαςθ είναι ζκτακτθ, θ γνωςτοποίθςθ γίνεται ι με ανάρτθςθ 

τθσ πρόςκλθςθσ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του ςχολείου ι με προφορικι ειδοποίθςθ. 

Οι αποφάςεισ του ςυλλόγου διδαςκόντων λαμβάνονται με απλι πλειοψθφία των παρόντων. Όταν οι 

προτάςεισ είναι περιςςότερεσ και καμιά δε ςυγκεντρϊνει τθν απόλυτθ πλειοψθφία, θ ψθφοφορία 

επαναλαμβάνεται ανάμεςα ςτισ δφο επικρατζςτερεσ. Σο μζλοσ που απζχει από τθν ψθφοφορία κεωρείται 

απόν. 

Οι αποφάςεισ του ςυλλόγου διδαςκόντων καταχωροφνται ςτο βιβλίο πράξεων του ςυλλόγου και 

υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, τον γραμματζα και τα παρόντα μζλθ. τθν ίδια πράξθ 

καταχωροφνται και οι απόψεισ τθσ μειοψθφίασ, αν ηθτθκεί. 

 

               Παρακαλοφμε, να λάβουν ενυπόγραφα γνϊςη  του παρόντοσ όλοι οι εκπαιδευτικοί τησ ςχολικήσ   

μονάδασ.  

 
       
 
        
  ΤΝ.-3-:  
 Ο Διευθυντήσ Π.Ε. Πιερίασ    
1. Τπόδειγμα αίτηςησ                                                                                              
2. Τπεφθυνη Δήλωςη του Ν. 1599/1986 
3.   Τπόδειγμα Βιογραφικοφ ημειϊματοσ                                                         
                                                                                                                                                    υριανίδησ Δημήτριοσ 

        

 

                                                    

Κο             Κοινοποίηςη:                                                                                                                                                      

1. Περιφερειακι Διεφκυνςθ                                      

Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίασ  

2. 4
ο
 Δθμ. χολείο Κατερίνθσ 

3. χολικοφσ υμβοφλουσ ΠΕ Πιερίασ 

4. φλλογο Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. Πιερίασ 

5. Εςωτερικι Διανομι  

6. Ιςτοςελίδα 

7. Φ. Αρχείου    


		2017-11-01T15:25:30+0200
	SYRIANIDIS DIMITRIOS




