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Αρ. Πρωτ: 4551

Προκήρυξη

«Προκήρυξη – πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για πλήρωςη κενήσ θζςησ

Υποδιευθυντή/Υποδιευθφντριασ του Γυμναςίου Πολυκάςτρου Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ
Εκπαίδευςησ Κιλκίσ»
Ο Διευθυντήσ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Κιλκίσ
ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ των άρθρων 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 και 36 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102, Α΄)
«Αναδιοργάνωςη των δομών υποςτήριξησ τησ πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ και άλλεσ
διατάξεισ»
2. Σο άρθρο 4 τησ με αριθμ. Φ.361.22/40/159791/Ε3/03‐10‐2018 (ΦΕΚ 4412, Β΄) Τπουργική Απόφαςη, με
θζμα:
«Καθοριςμόσ των προθεςμιών και τησ διαδικαςίασ υποβολήσ αιτήςεων καθώσ και κάθε άλλου θζματοσ
ςχετικοφ με τη διαδικαςία επιλογήσ και τοποθζτηςησ των υποδιευθυντών ςχολικών μονάδων και
Εργαςτηριακών Κζντρων, καθώσ και των υπευθφνων τομζων Εργαςτηριακών Κζντρων.»
3. Σον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τησ 27ησ Απριλίου 2016,
για την προςταςία των φυςικών προςώπων ζναντι τησ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτήρα
και για την ελεφθερη κυκλοφορία των δεδομζνων αυτών και την κατάργηςη τησ οδηγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ
Κανονιςμόσ για την Προςταςία Δεδομζνων) (ΕΕ L 119/1 τησ 4.5.2016).
4. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 18/ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018 Οργανιςμόσ Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρηςκευμάτων.
5. Σην αριθμ. Φ.353.1/11/14769/Ε3/29-01-2016 (ΑΔΑ: 6ΨΔΜ4653Π-ΔΦ0) Απόφαςη του Τπ. Παιδείασ και
την αριθμ. Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ: 6714653Π-ΕΨ0) ςυνζχειά τησ κατ’ εφαρμογή του Π.Δ.
18/ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018 , ςε ςυνδυαςμό και με την αριθμ. Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-06-2018 Τ.Α. περί
παρατάςεωσ τησ θητείασ των ςτελεχών εκπαίδευςησ.
6. Σην με αρ. Φ353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 Τ.Α. «Καθοριςμόσ των ειδικότερων καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων
των προϊςταμζνων …», όπωσ ςυμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από την αρ.
353.1/3/102865/Δ1/21-10-2005 Τ.Α.
7. Σην παρ. 6 του άρθρου 30 του Ν.4547/2018 όπου τίθενται οι προχποθζςεισ ςχετικά με τον απαραίτητο
αριθμό μαθητών για τον οριςμό Τποδιευθυντών/ντριών
8. Σην ανάγκη πλήρωςησ τησ κενήσ θζςησ Τποδιευθυντή/Τποδιευθφντριασ του Γυμναςίου Πολυκάςτρου η
οποία δεν πληρϊθηκε μετά την ολοκλήρωςη των διαδικαςιών επιλογήσ και τοποθζτηςησ ςφμφωνα με την με
αριθμό 3924/15-10-2018 Προκήρυξη (ΑΔΑ: 95ΩΑ4653Π-ΤΒ0) τησ Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ
Κιλκίσ

προςκαλεί
Τουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που υπθρετοφν με οργανικι ςτισ παρακάτω
ςχολικζσ μονάδεσ και πλθροφν τισ προχποθζςεισ επιλογήσ ςφμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4547/2018,
όπωσ αναφζρονται :
Η κατοχι του βαθμοφ Α’
Η πιςτοποιημζνη γνϊςη Τ.Π.Ε. Αϋ επιπζδου, θ οποία αποδεικνφεται με τθ ςχετικι πιςτοποίθςθ ι
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 6 του άρκρου 26 του Ρ.Δ. 50/2001, όπωσ ιςχφει, για τθν απόδειξθ
γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ. Η γνϊςθ Τ.Ρ.Ε. Αϋ επιπζδου τεκμαίρεται για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ86
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Οι εκπαιδευτικοί θα πρζπει να ζχουν αςκήςει διδακτικά καθήκοντα τουλάχιςτον οκτϊ ζτη ςε ςχολικζσ
μονάδεσ (κατά τον οριςμό του εδ. θϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του Ν. 4547/2018 δθλαδι άςκθςθ διδακτικϊν
κακθκόντων ςε ςχολικι μονάδα, κακϊσ και ςτισ Δ.Υ.Ε.Ρ. που λειτουργοφν ςτισ μονάδεσ αυτζσ ι ωσ
παραρτιματά τουσ ι ςτισ υπθρεςίεσ τθσ περίπτωςθσ ηϋ -άςκθςθ διδακτικϊν κακθκόντων ςε Σχολικι Μονάδα
Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ι Κ.Ε.Σ.Υ.: θ εκπαιδευτικι ι θ διδακτικι υπθρεςία ι θ άςκθςθ
διδακτικϊν κακθκόντων, αντίςτοιχα, ςε αυτοτελείσ Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ι Κ.Δ.Α.Υ., κακϊσ και ςε
Τμιματα Ζνταξθσ (Τ.Ε.), ςε προγράμματα παράλλθλθσ ςτιριξθσ και ςε προγράμματα διδαςκαλίασ μακθτϊν
ςτο ςπίτι. ι ςε Κ.Ε.Α. ι Κ.Ρ.Ε.)
Υπηρετοφν με οργανική θζςη ςτη ςχολική μονάδα τθν οποία αφορά θ επιλογι
Καλφπτουν το υποχρεωτικό ωράριο του Υποδιευθυντή/Υποδιευθφντριασ τθσ ςχολικισ τουσ μονάδασ
Δεν ζχουν κριθεί υπεράριθμοι κατά το χρόνο επιλογισ με βάςθ το άρκρο 14 του Ρ.Δ.50/1996,
να υποβάλλουν τισ αιτήςεισ υποψηφιότητασ για την επιλογή τουσ ςε κενζσ και κενοφμενεσ θζςεισ
Υποδιευθυντϊν / Υποδιευθυντριϊν των ςχολικϊν μονάδων του παρακάτω πίνακα ςτη Διεφθυνςη
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Κιλκίσ
α/α
1.

χολική Μονάδα

Θζςεισ Τποδιευθυντϊν

Γυμνάςιο Πολυκάςτρου

Υποδιευκυντισ/Υποδιευκφντρια
Α.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ

Με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ θ οποία υποβάλλεται ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κιλκίσ,
ο/θ υποψιφιοσ-α εκδθλϊνει ενδιαφζρον για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ.
Οι αιτήςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψηφιότητασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικϊν προςόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημζνα ςε
υποενότητεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο βιογραφικό ςημείωμα, ο οποίοσ περιλαμβάνει:
α. Ρλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν.
β. Βιογραφικό ςθμείωμα.
γ. Ριςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) ι αποδεικτικά
γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Η/Υ).
δ. Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ
κρίςθσ του Συμβουλίου 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. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Αϋ 75) με τθν οποία βεβαιϊνεται: α. 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 Κϊδικα (ν. 3528/2007 Αϋ 26), β. θ γνθςιότθτα των
υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν, γ. ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί
από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ για ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ
των υπθρεςιακϊν του κακθκόντων.
Η θητεία θα ξεκινήςει με την τοποθζτηςή τουσ και θα λήξει ςτισ 31‐07‐2020με την επιφφλαξη τησ
παραγράφου 6 του άρθρου 30 του ν. 4547/2018.
Επιςήμανςη:
Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να
είναι αναγνωριςμζνοι από το Διεπιςτημονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςησ Τίτλων Ακαδημαϊκϊν και
Πληροφόρηςησ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιςτημιακό Κζντρο Αναγνϊριςησ Τίτλων Σπουδϊν τησ Αλλοδαπήσ
ή το Ινςτιτοφτο Τεχνολογικήσ Εκπαίδευςησ (Ι.Τ.Ε.).
Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται πρζπει να ζχουν επίςημα μεταφραςτεί από την
αρμόδια υπηρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
Μετά τη λήξη τησ προθεςμίασ υποβολήσ των αιτήςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπληρωματικά δικαιολογητικά.
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ε κάθε περίπτωςη οι Τποψήφιοι-εσ Τποδιευθυντζσ/ντριεσ των ςχολικϊν μονάδων πρζπει να
ςυμπληρϊνουν το υποχρεωτικό ωράριο τησ θζςησ του Τποδιευθυντή/ντριασ ςτη ςχολική τουσ
μονάδα.
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.
Τα κωλφματα επιλογισ 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.
Οι υποδιευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων επιλζγονται από το αρμόδιο, ςφμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 26 του ν. 4547/2018, υπηρεςιακό ςυμβοφλιο, φςτερα από πρόταςη του οικείου ςυλλόγου
διδαςκόντων, θ οποία διατυπϊνεται ςε ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία δεν ςυμμετζχουν τα μζλη που κωλφονται
ςφμφωνα με το άρθρο 7 του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ (ν. 2690/1999, Α'45), κακϊσ και οι
αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί.
Η πρόταςη, 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 ςε ςχολικι μονάδα προβλζπεται δεφτεροσ υποδιευκυντισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου 30
του ν. 4547/2018, ο ςφλλογοσ διδαςκόντων προτείνει και τθ ςειρά τοποκζτθςθσ του (υποδιευκυντισ Β'). Αν ο
ςφλλογοσ διδαςκόντων δεν διατυπϊςει πρόταςθ για τθν επιλογι των υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων ι
για τθ ςειρά τοποκζτθςθσ των υποδιευκυντϊν, αποφαςίηει ςχετικά το αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο.
Στθν 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
Β.
ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
Οι αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων υποβάλλονται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε
εργάςιμων (5 ) θμερϊν, μζχρι και την Παραςκευή 24 Νοεμβρίου 2018.
Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά.
Η επιλογι και τοποκζτθςθ ςτισ κενζσ και κενοφμενεσ Υποδιευκυντϊν/Υποδιευκυντριϊν Σχολικϊν Μονάδων
τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κιλκίσ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
Κεφαλαίου Γϋ του Ν. 4547/ΦΕΚ 102 τ.Αϋ/12-06-2018 και τθσ αρικμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ
4412, Βϋ) Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Παρακαλοφμε για την προςεκτική μελζτη και την πιςτή τήρηςή τουσ εκ μζρουσ των υποψηφίων.
υνημμζνα αποςτζλλονται ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ
και αναρτϊνται ςτην ιςτοςελίδα τησ Διεφθυνςησ :
1.Τπόδειγμα Αίτηςησ
2.Ν. 4547/ ΦΕΚ 102 τ.Α΄/12-06-2018
3.Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018(ΦΕΚ 4412, Β΄)
4.Κώδικασ Διοικητικήσ Διαδικαςίασ (ν. 2690/1999,ΦΕΚ
Α'45),

Ο Διευθυντήσ Διεφθυνςησ
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Κιλκίσ

Κωνςταντίνοσ Χ. Αθαναςόπουλοσ
Μαθηματικόσ

