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Σρνιηθέο Μνλάδεο Γ/λζεο
Γ.Δ. Φαιθηδηθήο
Γ/λζεηο Γ.Δ. φιεο ηεο ρψξαο

ΘΔΜΑ: «Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πιήξωζε ηεο θελνύκελεο ζέζεο ηνπ 2νπ
Τπνδηεπζπληή ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Νέωλ Μνπδαληώλ ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Υαιθηδηθήο»
Ο Γηεπζπληήο ηεο Γ/λζεο Γ.Δ. Φαιθηδηθήο, ιακβάλνληαο ππφςε:
1.

Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 2, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 35 θαη 36 ηνπ Ν. 4547/2018 (ΦΔΚ
102Α΄) «Αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ ππνζηήξημεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».

2.

Τελ κε αξηζ. Φ.361.22/39/159796/Δ3/26-09-2018 (ΦΔΚ 4412/η.Β΄/03.10.2018) Υπνπξγηθή Απφθαζε
κε ζέκα: «Καζνξηζκφο ησλ πξνζεζκηψλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαζψο θαη θάζε
άιινπ ζέκαηνο ζρεηηθνχ κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ, θαζψο θαη ησλ ππεπζχλσλ ηνκέσλ ησλ Δξγαζηεξηαθψλ
Κέληξσλ».

3.

Τελ κε αξηζ. Φ. 361.22/48/175888/Δ3/19-10-2018 (ΑΓΑ: 6ΧΔΕ4653ΠΣ-2ΜΘ) Δγθχθιην ηνπ ΥΠΔΠΘ
κε ζέκα: «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη
Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ θαζψο θαη ησλ ππεπζχλσλ ηνκέσλ Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ».

4.

Τελ κε αξηζ. 6210/16-09-2020 απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Φαιθηδηθήο γηα ηελ απαιιαγή ηνπ 2νπ Υπνδηεπζπληή ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Νέσλ
Μνπδαληψλ απφ ηα θαζήθνληά ηνπ.

5.

Τνλ αξηζκφ ησλ θνηηνχλησλ καζεηψλ (321) ζην 1ν Γπκλάζην Νέσλ Μνπδαληψλ, φπσο απνηππψλεηαη
ζηηο 23.09.2020 ζην ΠΣ myschool, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ε αλάγθε πιήξσζεο ηεο θελνχκελεο
ζέζεο ηνπ 2νπ Υπνδηεπζπληή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ αξζξ. 30 ηνπ Ν.4547/2018.

6.

Τελ κε αξηζκ. πξση. Φ.353.1/324/105657/Γ1/08-10-2002 (ΦΔΚ 1340/Β΄/2002) Υπνπξγηθή Απφθαζε,
κε ζέκα: «Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Υπεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ησλ δηεπζπληψλ θαη
ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Δ.Κ. θαη ησλ ζπιιφγσλ ησλ δηδαζθφλησλ».
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Πξνθεξύζζνπκε
Τελ πιήξσζε ηεο θελνχκελεο ζέζεο ηνπ 2νπ Υπνδηεπζπληή ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Νέσλ Μνπδαληψλ ηεο
Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Φαιθηδηθήο
Με ηελ παξνχζα θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα θαη επηζπκνχλ
λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζην Γξαθείν Πξωηνθόιινπ
ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Υαιθηδηθήο, 22αο Απξηιίνπ θαη Μαθεδνλίαο, Πνιχγπξνο
Φαιθηδηθήο ηδηνρείξσο ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή από 24 επηεκβξίνπ 2020 έωο θαη 5 Οθηωβξίνπ 2020.
Ζ αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θάθειν ππνςεθηφηεηαο ζηνλ νπνίν ζα εκπεξηέρνληαη φια ηα
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, φπσο
πεξηγξάθνληαη απφ ην άξζξν 2, παξ. 2 ηεο ππ’ αξηζκ. Φ.361.22/39/159796/Δ3/26-09-2018 (ΦΔΚ 4412/ η.
Β'/ /03-10-2018) ππνπξγηθήο απφθαζεο ηνπ ΥΠ.Π.Δ.Θ.
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΠΙΛΟΓΗ
Ζ θαηνρή ηνπ βαζκνχ Α'.
Ζ πηζηνπνηεκέλε γλψζε Τ.Π.Δ. Α' επηπέδνπ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ή
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Π.Γ. 50/2001, φπσο ηζρχεη, γηα ηελ απφδεημε
γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Υ. Ζ γλψζε Τ.Π.Δ. Α' επηπέδνπ ηεθκαίξεηαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ θιάδνπ
ΠΔ86.
Υπνδηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί κε νθηαεηή ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθή
ππεξεζία, πνπ ππεξεηνχλ θαηά ην ρξφλν επηινγήο ζε νξγαληθή ζέζε ζηε κνλάδα ηελ νπνία αθνξά ε
επηινγή.
Αλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε ηεο νθηαεηνχο δηδαθηηθήο
ππεξεζίαο ή ηεο πηζηνπνηεκέλεο γλψζεο ΤΠΔ Α’ επηπέδνπ ππνςήθηνη κπνξεί λα είλαη θαη εθπαηδεπηηθνί
κε κηθξφηεξν ρξφλν ππεξεζίαο ή ρσξίο πηζηνπνηεκέλε γλψζε ΤΠΔ αληίζηνηρα.
Σε θάζε πεξίπησζε ν επηιεγείο ππνδηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη ην
ππνρξεσηηθφ σξάξην ηεο ζέζεο ηνπ ππνδηεπζπληή ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ έρεη επηιεγεί θαη λα κελ έρεη
θξηζεί ππεξάξηζκνο θαηά ην ρξφλν επηινγήο κε βάζε ην άξζξν 14 ηνπ Π.Γ.50/1996.
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
Με ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο πνπ ππνβάιιεηαη ζηε Γ/λζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο φπνπ αλήθεη νξγαληθά, ν/ε
ππνςήθηνο/-α εθδειψλεη ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.
Οη αηηήζεηο ζπλνδεχνληαη απφ θάθειν ππνςεθηφηεηαο ζηνλ νπνίν εκπεξηέρνληαη φια ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, νκαδνπνηεκέλα ζε
ππνελφηεηεο, φπσο απηά αλαιχνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη:
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α) Πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ.
β) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.
γ) Πηζηνπνηεηηθά επηκφξθσζεο ζηηο Τερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Τ.Π.Δ.) ή απνδεηθηηθά
γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθνχ Υπνινγηζηή (Ζ/Υ).
δ) Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε
ηεο θξίζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ πεξί ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο γεληθήο ζπγθξφηεζεο ηνπ θαζψο θαη πεξί
ηεο ζπλδξνκήο ησλ ινηπψλ θξηηεξίσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 4547/2018
ε) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75) κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη: αα) φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ
έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο παχζεο
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 109 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 3528/2007 Α' 26), ββ) ε
γλεζηφηεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ, γγ) φηη ν εθπαηδεπηηθφο
δελ έρεη απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληα ηνπ σο ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ζνβαξφ ιφγν αλαγφκελν
ζε πιεκκειή άζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ.
Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, πξέπεη
λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη
Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/ Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Κάληξν Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Σπνπδψλ ηεο
Αιινδαπήο ή ην Ηλζηηηνχην Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Η.Τ.Δ.).
Ξελφγισζζεο βεβαηψζεηο ή έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη πξέπεη λα έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζηεί απφ ηελ
αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή άιιν αξκφδην θαηά λφκν φξγαλν.
Γελ επηηξέπεηαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα ζέζε ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο
εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη απνρσξνχλ ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο εληφο ελφο
(1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ππνςεθηνηήησλ.
Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ. Τα θσιχκαηα επηινγήο δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηφζν θαηά
ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο φζν θαη θαηά ην ρξφλν
ηνπνζέηεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν.
Ο/ε 2νο Υπνδηεπζπληήο/ληξηα ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Νέσλ Μνπδαληψλ ζα επηιεγεί απφ ην αξκφδην,
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4547/2018, ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ύζηεξα από
πξόηαζε ηνπ νηθείνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόληωλ ζηνλ νπνίν δελ ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε πνπ θσιχνληαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 2690/1999, Α'45), θαζψο θαη νη
αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί.
Η πξόηαζε, καδί κε ην πξαθηηθό ηνπ ζπιιόγνπ ηωλ δηδαζθόληωλ, ζα απνζηαιεί κε δηαβηβαζηηθό
από ηε δηεπζύληξηα ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Νέωλ Μνπδαληώλ ζηε Γ/λζε Γ.Δ. Υαιθηδηθήο ην αξγόηεξν
έωο ηελ Παξαζθεπή 09.10.2020. Σηα πξαθηηθά ζα αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα, απαξαηηήησο, ην
πξνηεηλφκελν πξφζσπν θαη εθφζνλ πξνεγεζεί ςεθνθνξία, νη ςήθνη πνπ αλαινγνχλ ζε θάζε
ππνςήθην. Αλ ππάξρεη κία κφλε ππνςεθηφηεηα, ζα αλαθέξεηαη επίζεο κε ζαθήλεηα.
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Αλ ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ δελ δηαηππψζεη πξφηαζε γηα ηελ επηινγή ππνδηεπζπληή, απνθαζίδεη
ζρεηηθά ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνη γηα ηε ζέζε ππνδηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ
ηηο ζέζεηο

πνπ πξνβιέπνληαη, ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θαη ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην

ιακβάλνπλ ππφςε ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4547/2018 θαη εηδηθφηεξα ηελ
ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα επηδεηθλχεη πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο, ζπλέπεηα θαη λα
αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο.
Ζ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ζηελ ελ ιφγσ θελνχκελε ζέζε μεθηλά κε ηελ ηνπνζέηεζε θαη δηαξθεί «έφς
την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληυη σπηρεσίας νέφν στελετών», (αξζξ. 52 ηνπ Ν. 4692/2020 ΦΔΚ
111/Α΄/12.06.2020).
Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ αηηήζεωλ δελ γίλνληαη δεθηά ζπκπιεξωκαηηθά
δηθαηνινγεηηθά.
Καινχληαη νη ππνςήθηνη θαη νη ππνςήθηεο λα κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά θαη λα ηεξήζνπλ πηζηά ηα
παξαπάλσ.

ΤΝΗΜΜΔΝΑ: 1. Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο

Ο Γηεπζπληήο

2. Υπεχζπλε Γήισζε
ΚΟΙΝ:

1. Α.Σ.Δ.Π.
2. ΠΓΔ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
3. Σρνιηθέο Μνλάδεο
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