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                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΦΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ			

	

ΘΕΜΑ:		«Προκήρυξη	-	Πρόσκληση	εκδήλωσης	ενδιαφέροντος	για	την	πλήρωση	θέσεων		
																				Υποδιευθυντών		Σχολικών	Μονάδων		και	Εργαστηριακού	Κέντρου	Δευτεροβάθμιας	
																				Εκπαίδευσης	Πρέβεζας»	

	
									 				Ο	Διευθυντής	Διεύθυνσης		Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	Πρέβεζας	
	
									Έχοντας	υπόψη:	
	
1. Τις	διατάξεις	 του	άρθρου	11	 του	Ν.1566/1985	 (ΦΕΚ	167/1985	 τ.Α΄)	«Δομή	και	Λειτουργία	 της	

Πρωτοβάθμιας	και	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	και	άλλες	διατάξεις»		
2. Τις	διατάξεις	 του	κεφ.	 Γ΄	 του	 	Ν.4327/14-05-2015	 (ΦΕΚ	50/14-05-2015	 τ.Α΄)	«Επείγοντα	μέτρα	

για	την	Πρωτοβάθμια,		Δευτεροβάθμια	και	Τριτοβάθμια	Εκπαίδευση	και	άλλες	διατάξεις»	
3. Τις	 διατάξεις	 του	 άρθρου	 1	 του	 Ν.	 4473/2017	 (ΦΕΚ	 78/30-05-2017	 τ.Α΄)	 «Μέτρα	 για	 την	

επιτάχυνση	του	κυβερνητικού	έργου	σε	θέματα	εκπαίδευσης»		
4. Την	 με	 αριθμ.	 πρωτ.	 Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-08-2017	 (ΦΕΚ	 2908/23-08-2017	 τ.Β΄)	

Υπουργική	 	Απόφαση	με	θέμα	«Καθορισμός	της	διαδικασίας	υποβολής	αιτήσεων	και	επιλογής	
των	υποδιευθυντών	σχολικών	μονάδων	και	εργαστηριακών	κέντρων,	καθώς	και	των	υπευθύνων	
τομέων	Ε.Κ.»	

5. Τις	διατάξεις	του	άρθρου	17	της	αριθμ.	Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002	Υ.Α.(ΦΕΚ	1340/16-
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	διδασκόντων,	
όπως	τροποποιήθηκε	και	ισχύει.	

6. Την	 με	 αριθμ.	 πρωτ.	 Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-08-2017	 εγκύκλιο	 του	 ΥΠ.Π.Ε.Θ.	 με	 θέμα:	
«Διευκρινίσεις	 σχετικά	με	 την	 επιλογή	υποψηφίων	 Υποδιευθυντών	όλων	 των	 τύπων	 Σχολικών	
Μονάδων	 Πρωτοβάθμιας	 και	 Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης,	 Εργαστηριακών	 Κέντρων	 και	
Υπευθύνων	Τομέων	Ε.Κ.».	

        	
	
	 		ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ	ΣΤΟ	ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ	
	
															
	
																		Πρέβεζα,	27/10/2017	
																Αριθ.	Πρωτ.:		Φ.11.3/6480	
	
	
ΠΡΟΣ:		
	
	
	
	
	
	

Εκπαιδευτικούς	αρμοδιότητας	
Δ.	Δ.Ε.	Πρέβεζας		
(δια	των	Διευθυντών	των	σχολικών		
μονάδων)	
	

	
	
	

	

																																												 	
					ΕΛΛΗΝΙΚΗ		ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΠΑΙΔΕΙΑΣ,	ΕΡΕΥΝΑΣ	ΚΑΙ	ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ	Δ/ΝΣΗ	ΠΕ	&	ΔΕ	ΕΚ/ΣΗΣ	ΗΠΕΙΡΟΥ	
Δ/ΝΣΗ	Β/ΒΑΘΜΙΑΣ		ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	ΠΡΕΒΕΖΑΣ	

ΤΜΗΜΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	ΘΕΜΑΤΩΝ	
	

Ταχ.	Δ/νση	:		 		Κολοκοτρώνη,	περ.	Νοσοκομείου,	
Ταχ.	Κώδικας:				48100	Πρέβεζα		
Ιστοσελίδα:	 			http://dide.pre.sch.gr		
Πληροφορίες:			Κων/να	Ευαγγέλου		
Τηλέφωνο.:							2682024135		
Φαξ	:																					2682089792		
Email:																		mail@dide.pre.sch.gr	
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7. Τα	 επικαιροποιημένα	στοιχεία	 του	μαθητικού	δυναμικού	 και	 του	αριθμού	 των	 τμημάτων	 των	
σχολικών	μονάδων	αρμοδιότητας	Δ.Δ.Ε.	Πρέβεζας	

																																																					π	ρ	ο	κ	η	ρ	ύ	σ	σ	ε	ι	 
	Τις	 θέσεις	 των	 Υποδιευθυντών	 των	 παρακάτω	 σχολικών	 μονάδων	 	 και	 Ε.Κ.	 της	 Διεύθυνσης	
Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	Πρέβεζας,	ως	ακολούθως:	
Α/Α	 Ονομασία	Σχολικής	Μονάδας	 Θέσεις	
1.	 1ο	ΓΕ.Λ.	Πρέβεζας	 1	
2.	 1ο	ΕΠΑ.Λ.	Πρέβεζας	 1	
3.	 Ε.Κ.	Πρέβεζας	 1	
	
και	καλεί	τους	εκπαιδευτικούς	που	ανήκουν	οργανικά	και	υπηρετούν	κατά	το	χρόνο	επιλογής	στις	
σχολικές	μονάδες	και	έχουν	τα	τυπικά	προσόντα	σύμφωνα	με	τα	ανωτέρω	σχετικά	να	υποβάλουν	
αίτηση	 από	 την	 Δευτέρα	 30	 Οκτωβρίου	 2017	 έως	 και	 την	 Πέμπτη	 2	 Νοεμβρίου	 2017	 στο	
Διευθυντή	της	σχολικής	τους	μονάδας.	
	 Ως	υποδιευθυντές		σχολικών	μονάδων		επιλέγονται	εκπαιδευτικοί	με	οκταετή		τουλάχιστον	
διδακτική	υπηρεσία	και	ειδική	προϋπόθεση	για	την	επιλογή	σε	θέση	υποδιευθυντή	και	υπευθύνου	
τομέα	Ε.Κ.	είναι	οι	εκπαιδευτικοί	να	ανήκουν	σε	κλάδο	ή	ειδικότητα	που	προβλέπεται	για	το	Ε.Κ.	
να	υπηρετούν	κατά	το	χρόνο	επιλογής	σε	σχολική	μονάδα,	η	οποία	εξυπηρετείται	από	το	Ε.Κ.,	να	
μην	 έχουν	 	 κριθεί	 ως	 υπεράριθμοι	 και	 να	 έχουν	 υπηρετήσει	 στο	 Ε.Κ.	 για	 δύο	 (2)	 τουλάχιστον	
σχολικά	 έτη	 είτε	ως	στελέχη,	 είτε	ως	 εκπαιδευτικοί,	 με	ωράριο	 τουλάχιστον	οκτώ	 (8)	 διδακτικές	
ώρες	την	εβδομάδα.	

Εκπαιδευτικοί	 οι	 οποίοι	 πληρούν	 τις	 προϋποθέσεις	 να	 είναι	 υποψήφιοι	 για	 θέσεις	
υποδιευθυντών	 ΕΠΑ.Λ	 και	 υποδιευθυντών	 ή	 υπευθύνων	 τομέων	 Ε.Κ.	 έχουν	 δικαίωμα	 να	
υποβάλουν	 αίτηση	 μόνο	 για	 μία	 θέση,	 είτε	 για	 θέση	 υποδιευθυντή	 ΕΠΑ.Λ.,	 είτε	 για	 θέση	
υποδιευθυντή	Ε.Κ.,	είτε	για	θέση	υπεύθυνου	τομέα	Ε.Κ.	

Ειδικά	 για	 τις	 Σ.Μ.Ε.Α.Ε.	 ως	 υποδιευθυντές	 μπορούν	 να	 επιλέγονται	 και	 μέλη	 Ε.Ε.Π.	 με	
οκταετή	 (8)	 τουλάχιστον	 εκπαιδευτική	 υπηρεσία	 που	 υπηρετούν	 κατά	 το	 χρόνο	 επιλογής	 σε	
οργανική	θέση	ή	θέση	επί	θητεία	στη	Σ.Μ.Ε.Α.Ε.	την	οποία	αφορά	η	επιλογή.	

Οι	 προϋποθέσεις	 και	 τα	 κριτήρια	 επιλογής	 πρέπει	 να	 συντρέχουν	 κατά	 τη	 λήξη	 της	
προθεσμίας	 υποβολής	 των	 αιτήσεων	 υποψηφιοτήτων.	 Τα	 κωλύματα	 επιλογής	 της	 παρ.	 6	 του	
άρθρου	17	του	Ν.4327/2015	όπως	συμπληρώθηκε	με	τις	διατάξεις	του	άρθρου	1	του	Ν.4473/2017	
(Α΄78)	δεν	πρέπει	να	συντρέχουν	τόσο	κατά	το	χρόνο	λήξης	της	προθεσμίας	υποβολής	της	αίτησης	
υποψηφιότητας	όσο	και	κατά	το	χρόνο	τοποθέτησης	από	το	αρμόδιο	όργανο.	

Ο	 σύλλογος	 διδασκόντων	 της	 κάθε	 σχολικής	 μονάδας	 και	 Ε.Κ.	 σε	 συνεδρίασή	 του,	 αφού	
συγκροτήσει	εφορευτική	επιτροπή,	προβαίνει	στη	διαδικασία	διατύπωσης	γνώμης	μέσω	μυστικής	
ψηφοφορίας	 και	 συντάσσει	 αιτιολογημένη	 απόφαση	 επιλογής	 υποδιευθυντή	 ή	 όπου	 απαιτείται	
υποδιευθυντών	 της	 σχολικής	 μονάδας,	 του	 εργαστηριακού	 κέντρου,	 καθώς	 και	 υπευθύνων	 των	
τομέων	Ε.Κ.	

Η	θητεία	των	παραπάνω	στελεχών	είναι	τριετής,	ξεκινά	με	την	τοποθέτησή	τους	και	λήγει	
την	31η	Ιουλίου	του	τρίτου	έτους	που	ακολουθεί	την	επιλογή	τους. 

	 	 Παρακαλούνται	 οι	 Διευθυντές	 των	 Σχολείων	 να	 ενημερώσουν	 ενυπόγραφα	 τους	
εκπαιδευτικούς	του	σχολείου	ευθύνης	τους.	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 Ο	Διευθυντής	Δ.Ε.	Πρέβεζας	 		
	
																																																																																											Δρ.Κωνσταντίνος	Καμπουράκης	
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