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                                 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΦΙΑΦΕΡΟΝΣΟ   

 

ΘΕΜΑ:  «Προκιρυξθ - Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν πλιρωςθ κζςεων  
                    Τποδιευκυντών  χολικών Μονάδων  και Εργαςτθριακών Κζντρων Δευτεροβάκμιασ 
                    Εκπαίδευςθσ Πρζβεηασ» 

 
 

             Ο Διευκυντισ Διεφκυνςθσ  Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πρζβεηασ 
 
         Ζχοντασ υπόψθ: 
 
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/1985 τ.Αϋ) «Δομι και Λειτουργία τθσ 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ»  
2. Σισ διατάξεισ του κεφ. Γϋ του  Ν.4327/14-05-2015 (ΦΕΚ 50/14-05-2015 τ.Αϋ) «Επείγοντα μζτρα 

για τθν Πρωτοβάκμια,  Δευτεροβάκμια και Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ» 
3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/30-05-2017 τ.Αϋ) «Μζτρα για τθν 

επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου ςε κζματα εκπαίδευςθσ»  
4. Σθν με αρικμ. πρωτ. Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-08-2017 (ΦΕΚ 2908/23-08-2017 τ.Βϋ) 

Τπουργικι  Απόφαςθ με κζμα «Κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων και επιλογισ 
των υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και εργαςτθριακϊν κζντρων, κακϊσ και των υπευκφνων 
τομζων Ε.Κ.» 

5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ αρικμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Τ.Α.(ΦΕΚ 1340/16-
10-2002 τ.Βϋ) «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων 
των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των 
διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των ςυλλόγων διδαςκόντων, 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

6. Σθν με αρικμ. πρωτ. Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-08-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: 
«Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποψθφίων Τποδιευκυντϊν όλων των τφπων χολικϊν 

         
 
   ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 

               
 
                  Πρζβεηα, 31/08/2017 
                Αρικ. Πρωτ.:  Φ.11.3/5058 
 
 

ΠΡΟ:  
 
 
 
 
 
 

Εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότθτασ 
Δ. Δ.Ε. Πρζβεηασ  
(δια των Διευκυντϊν των ςχολικϊν  
μονάδων) 
 

 
 
 

 

                                             
     ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ Δ/ΝΘ ΠΕ & ΔΕ ΕΚ/Θ ΘΠΕΙΡΟΤ 

Δ/ΝΘ Β/ΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΠΡΕΒΕΗΑ 
ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

 
Σαχ. Δ/νςθ :    Κολοκοτρϊνθ, περ. Νοςοκομείου, 

Σαχ. Κϊδικασ:    48100 Πρζβεηα  
Ιςτοςελίδα:    http://dide.pre.sch.gr  
Πλθροφορίεσ:   Κων/να Ευαγγζλου  
Σθλζφωνο.:       2682024135  
Φαξ :                     2682089792  
Email:                  mail@dide.pre.sch.gr 

 
 
 
 
  

 

http://dide.pre.sch.gr/
mailto:mail@dide.pre.sch.gr
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Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, Εργαςτθριακϊν Κζντρων και 
Τπευκφνων Σομζων Ε.Κ.». 

7. Σισ κζςεισ Τποδιευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν μονάδων Δ.Δ.Ε. Πρζβεηασ 
 

                                                     π ρ ο κ θ ρ φ ς ς ε ι  
 

 Σισ κζςεισ των Τποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Πρζβεηασ, ωσ ακολοφκωσ: 

 

Α/Α Ονομαςία χολικισ Μονάδασ Θζςεισ 

1. 2ο Γυμνάςιο Πρζβεηασ 1 

2. 3ο Γυμνάςιο Πρζβεηασ 1 

3. 1ο ΓΕ.Λ. Πρζβεηασ 1 

4. 2ο ΓΕ.Λ. Πρζβεηασ 2 

5. ΓΕ.Λ. Φιλιππιάδασ 1 

6. Μουςικό χολείο Πρζβεηασ 1 

 

και καλεί τουσ εκπαιδευτικοφσ που ανικουν οργανικά και υπθρετοφν κατά το χρόνο επιλογισ ςτισ 
ςχολικζσ μονάδεσ και ζχουν τα τυπικά προςόντα ςφμφωνα με τα ανωτζρω ςχετικά να υποβάλουν 
αίτθςθ από τθν Παραςκευι 1θ επτεμβρίου 2017 ζωσ και τθν Δευτζρα 4θ επτεμβρίου 2017 ςτο 
Διευκυντι τθσ ςχολικισ τουσ μονάδασ. 

 Ωσ υποδιευκυντζσ  ςχολικϊν μονάδων  επιλζγονται εκπαιδευτικοί με οκταετι  τουλάχιςτον 
διδακτικι υπθρεςία και ειδικι προχπόκεςθ για τθν επιλογι ςε κζςθ υποδιευκυντι και υπευκφνου 
τομζα Ε.Κ. είναι οι εκπαιδευτικοί να ανικουν ςε κλάδο ι ειδικότθτα που προβλζπεται για το Ε.Κ. 
να υπθρετοφν κατά το χρόνο επιλογισ ςε ςχολικι μονάδα, θ οποία εξυπθρετείται από το Ε.Κ., να 
μθν ζχουν  κρικεί ωσ υπεράρικμοι και να ζχουν υπθρετιςει ςτο Ε.Κ. για δφο (2) τουλάχιςτον 
ςχολικά ζτθ είτε ωσ ςτελζχθ, είτε ωσ εκπαιδευτικοί, με ωράριο τουλάχιςτον οκτϊ (8) διδακτικζσ 
ϊρεσ τθν εβδομάδα. 

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ να είναι υποψιφιοι για κζςεισ 
υποδιευκυντϊν ΕΠΑ.Λ και υποδιευκυντϊν ι υπευκφνων τομζων Ε.Κ. ζχουν δικαίωμα να 
υποβάλουν αίτθςθ μόνο για μία κζςθ, είτε για κζςθ υποδιευκυντι ΕΠΑ.Λ., είτε για κζςθ 
υποδιευκυντι Ε.Κ., είτε για κζςθ υπεφκυνου τομζα Ε.Κ. 

Ειδικά για τισ .Μ.Ε.Α.Ε. ωσ υποδιευκυντζσ μποροφν να επιλζγονται και μζλθ Ε.Ε.Π. με 
οκταετι (8) τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία που υπθρετοφν κατά το χρόνο επιλογισ ςε 
οργανικι κζςθ ι κζςθ επί κθτεία ςτθ .Μ.Ε.Α.Ε. τθν οποία αφορά θ επιλογι. 

Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Σα κωλφματα επιλογισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 17 του Ν.4327/2015 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν.4473/2017 
(Αϋ78) 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. 

Ο ςφλλογοσ διδαςκόντων τθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ και Ε.Κ. ςε ςυνεδρίαςι του, αφοφ 
ςυγκροτιςει εφορευτικι επιτροπι, προβαίνει ςτθ διαδικαςία διατφπωςθσ γνϊμθσ μζςω μυςτικισ 
ψθφοφορίασ και ςυντάςςει αιτιολογθμζνθ απόφαςθ επιλογισ υποδιευκυντι ι όπου απαιτείται 
υποδιευκυντϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ, του εργαςτθριακοφ κζντρου, κακϊσ και υπευκφνων των 
τομζων Ε.Κ. 
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Θ κθτεία των παραπάνω ςτελεχϊν είναι τριετισ, ξεκινά με τθν τοποκζτθςι τουσ και λιγει 
τθν 31θ Ιουλίου του τρίτου ζτουσ που ακολουκεί τθν επιλογι τουσ. 

  Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ των χολείων να ενθμερϊςουν ενυπόγραφα τουσ 
εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου ευκφνθσ τουσ. 

 
           
                                                                                                                          Ο Διευκυντισ Δ.Ε. Πρζβεηασ 
 
 
                    Δρ.Κωνςταντίνοσ Καμπουράκθσ 
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