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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ  

Σαχ. Δ/νςθ : 28θσ Οκτωβρίου 40 
Σ.Κ. – Πόλθ : 60132 – Κατερίνθ 
Ιςτοςελίδα : http:// dipe.pie.sch.gr 
Email  : mail@dipe.pie.sch.gr  
Πλθροφορίεσ : Παπαδόπουλοσ Ακανάςιοσ 
Σθλζφωνο  :2351 351 247 
 FAX   :2351 351 175  

        ΘΕΜΑ: «  Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για επιλογι υποψιφιων Τποδιευκυντϊν 8ου 12/κ Δθμ. 

χολείου Κατερίνθσ και 9/κ Δθμ. χολείου Πλαταμϊνα, αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ» 

 

Η Αναπλθρϊτρια Διευκφντρια Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ 

         Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Σθν αρικμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 ( ΦΕΚ 4412/03 -10-2018 τ. Βϋ) Απόφαςθ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

με κζμα: « Κακοριςμόσ των προκεςμιϊν και τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων κακϊσ και κάκε 

άλλου κζματοσ ςχετικοφ με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των υποδιευκυντϊν ςχολικϊν 

μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων, κακϊσ και των υπευκφνων τομζων Εργαςτθριακϊν Κζντρων. 

2. Σισ διατάξεισ των άρκρων 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31  και 35 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ. 

Α') « Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

και άλλεσ διατάξεισ».  

3. Σθ με αρ. Πρωτ.: Φ.361.22 / 27 / 108543 / E3/29-06-2018 Απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ, 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα: «Παράταςθ κθτείασ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ». 

4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 19 «Θζματα πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» παρ. 

1 & 2 του Ν. 4572/2018 (ΦΕΚ 188/5-11-2018 τ. Αϋ) « Κδρυςθ Μθτροπολιτικοφ Οργανιςμοφ 

Μουςείων Εικαςτικϊν Σεχνϊν Θεςςαλονίκθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

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

1340/τ.Βϋ/16-10-2002 «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των 

Προϊςταμζνων των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντριϊν/ων και Τποδιευκυντριϊν/ων των χολικϊν Μονάδων και 

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

6. Σθν υπϋαρικμ. Φ.11/9542/13-11-2018  Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για επιλογι 

υποψιφιων Τποδιευκυντϊν 8ου 12/κ Δθμ. χολείου Κατερίνθσ και 9/κ Δθμ. χολείου 

Πλαταμϊνα, αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ. 

7. Σο υπϋ αρικμ.  Φ.2/478/3-12-2018 ζγγραφο του 8ου Δθμ. χολείου Κατερίνθσ  με κζμα: 

«Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ  ενδιαφζροντοσ υποψθφίων Τποδιευκυντϊν χολικϊν Μονάδων» 

περί μθ υποβολισ υποψθφιότθτασ για τθ κζςθ του υποδιευκυντι του ςχολείου.   
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8. Σο υπϋ αρικμ.  11/23-11-2018 Πρακτικό του υλλόγου Διδαςκόντων του Δθμ. χολείου 

Πλαταμϊνα με κζμα: «Εξζταςθ υποψθφιοτιτων για τθ κζςθ του υποδιευκυντι του 

ςχολείου» περί μθ υποβολισ υποψθφιότθτασ για τθ κζςθ του υποδιευκυντι του ςχολείου.                                                                              

9.  Σθν ανάγκθ κάλυψθσ τθσ κενισ κζςθσ του Τποδιευκυντι  ςτο 8Ο Δθμ. χολείο Κατερίνθσ και ςτο  

Δθμοτικό χολείο Πλαταμϊνα, αρμοδιότθτάσ μασ . 

Π ρ ο ς κ α λ ο φ μ ε 

τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ, που ανικουν οργανικά ςτο 8ο Δθμ. 

χολείο Κατερίνθσ και ςτο Δθμ. χολείο Πλαταμϊνα, οι οποίοι ζχουν τα νόμιμα προςόντα και επικυμοφν 

να αςκιςουν κακικοντα υποδιευκυντι, εφόςον δεν ζχουν κρικεί υπεράρικμοι, να υποβάλουν  ςχετικι 

αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Πιερίασ, θ οποία κα ςυνοδεφεται από τα αναγκαία 

δικαιολογθτικά,  από τθν Δευτζρα 10 Δεκεμβρίου  2018 ζωσ και τθν  Σετάρτθ 19 Δεκεμβρίου 2018 και  

ϊρα 14.00. Τπενκυμίηεται ότι για τισ προκθρυςςόμενεσ, εκ νζου, κζςεισ ΔΕΝ εφαρμόηονται οι 

περιοριςμοί του δεφτερου και του πζμπτου εδαφίου τθσ παρ. 3 του άρκρου 2 τθσ  υπϋ αρικμ. 

Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 ( ΦΕΚ 4412/03 -10-2018 τ. Βϋ) Τπουργικισ Απόφαςθσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

περί ολοκλιρωςθσ δφο ςυνεχόμενων κθτειϊν. 

Διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων 

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι τουσ ωσ υποδιευκυντζσ 

ςχολικϊν μονάδων ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ, όπου ζχουν οργανικι κζςθ. 

2. 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 Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι (Η/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 άρκρο 109 του Υπαλλθλικοφ Κώδικα (ν. 3528/2007 Α' 

26), 

ββ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδών και λοιπών δικαιολογθτικών, 

γγ) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ για 

ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ των υπθρεςιακών 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. 

Σε κάκε περίπτωςθ ο επιλεγείσ υποδιευκυντισ ςχολικισ μονάδασ πρζπει να ςυμπλθρώνει 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 τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ ενόσ 

(1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων. 

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 
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λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ από το 

αρμόδιο όργανο. 

Επιλογι 

Οι υποδιευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων, επιλζγονται από το αρμόδιο, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 

του άρκρου 26 του ν. 4547/2018, υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, φςτερα από πρόταςθ του οικείου ςυλλόγου 

διδαςκόντων, θ οποία διατυπϊνεται ςε ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία δεν ςυμμετζχουν τα μζλθ που 

κωλφονται ςφμφωνα με το άρκρο 7 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν. 2690/1999, Α'45), κακϊσ 

και οι αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί. 

Η πρόταςθ, μαηί με το πρακτικό του ςυλλόγου των διδαςκόντων, διαβιβάηονται από τον διευκυντι τθσ 

ςχολικισ μονάδασ ςτο αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, 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, κακϊσ και των υποδιευκυντϊν και των υπευκφνων Ε.Κ. ι για τθ ςειρά τοποκζτθςθσ των 

υποδιευκυντϊν, αποφαςίηει ςχετικά το αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο. 

τθν περίπτωςθ που υποψιφιοι για τθ κζςθ υποδιευκυντι ςχολικισ μονάδασ είναι περιςςότεροι από τισ 

κζςεισ που προβλζπονται, ο ςφλλογοσ διδαςκόντων και το αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο 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. 

Σοποκζτθςθ 

Οι υποδιευκυντζσ ορίηονται και τοποκετοφνται με απόφαςθ του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, φςτερα από 

πρόταςθ του αρμόδιου ςυμβουλίου, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 26 του ν. 4547/2018 και 

θ απόφαςθ τοποκζτθςθσ δθμοςιεφεται ςτο Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ». 

Θθτεία 

Η επιλογι και τοποκζτθςθ των υποδιευκυντϊν χολικϊν Μονάδων γίνεται ςφμφωνα με υπουργικι 

εγκφκλιο πρόςκλθςθσ, για τριετι κθτεία, θ οποία ξεκινά με τθν τοποκζτθςι τουσ και λιγει τθν 31θ Ιουλίου 

του τρίτου ζτουσ που ακολουκεί τθν επιλογι τουσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 30 

του ν. 4547/2018. Η παροφςα επιλογι και τοποκζτθςθ ςτισ κενζσ κζςεισ, γίνεται για το υπόλοιπο τθσ 

κθτείασ αυτισ (ζωσ 31-07-2020), εκτόσ αν προκφψει μείωςθ του αρικμοφ των μακθτϊν (παρ. 6 του 

άρκρου 30 του ν. 4547/2018). Οι τοποκετοφμενοι ςε κενζσ ι κενοφμενεσ κζςεισ εξακολουκοφν να αςκοφν 

τα κακικοντά τουσ και μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ μζχρι τθν ανάλθψθ τθσ υπθρεςίασ των νζων. 

      Παρακαλοφμε, να λάβουν ενυπόγραφα γνϊςθ  του παρόντοσ όλοι οι εκπαιδευτικοί του 8ου Δθμ.  

χολείου Κατερίνθσ και του Δθμ. χολείου Πλαταμϊνα.  

                ΤΝ.-4-:  
1. Τπόδειγμα αίτθςθσ                                                                         
2. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 
3.   Τπόδειγμα Βιογραφικοφ θμειϊματοσ   
                                                

                                                                                                                Η Αναπλθρϊτρια Διευκφντρια ΠΕ Πιερίασ 
 

 
  Παπακαναςίου Μαριάνκθ 

 

                                                    

Κο              Κοινοποίθςθ:   

1. ΑΕΠ                                                                                                                                 

2. Περιφερειακι Διεφκυνςθ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίασ  

3. χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε. Πιερίασ 

4. Ιςτοςελίδα 

5. Φ. Αρχείου    
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