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        ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών σε κενές/κενούμενες θέσεις των 

                      Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

 
Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 & 12 του Ν.1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α/30-09-1985), όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υπουργικής 

Απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων 

Περιφερειακών Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθυντών και 

υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-

2002) 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 (παρ. 3), 22 (παρ. 7), 23 (παρ. 2), 25 (παρ. 4), 26 (παρ. 1), 27 (παρ. 1γ, 2, 

3η), 29 (παρ. 7) και 30 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 102/Α/12-06-2018) 

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός 

των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με 

τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών 

Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων» (Φ.Ε.Κ. 4412/Β/03-10-2018) 
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5. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/48/175888/Ε3/19-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΕΖ4653ΠΣ-2ΜΘ) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών 

Κέντρων καθώς και των υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων» 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 52 του Ν.4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

111/Α/12-06-2020) 

7. Την υπ’ αριθμ. 13895/19-06-2020 (ΑΔΑ:ΨΕ8Ω46ΜΤΛΗ – ΔΞΡ) Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης, με θέμα «Λειτουργικότητα δημόσιων Δημοτικών Σχολείων Γενικής Αγωγής για το 

σχολικό έτος 2020-2021», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Την υπ’ αριθμ. 22268/16-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΩΡ46ΜΤΛΗ-Ρ0Ρ) Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης, με θέμα «Επικαιροποίηση της λειτουργικότητας των δημόσιων Νηπιαγωγείων Γενικής 

Αγωγής για το σχολικό έτος 2020-2021» 

9. Την υπ’ αριθμ. 17709/20-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΒΧΟ466ΜΤΛΗ–ΧΡΓ) Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με θέμα «Λειτουργικότητα Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Ειδικής 

Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2019-2020», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την υπ’ αριθμ. 24745/05-10-2020 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

«Διαπίστωση του μαθητικού δυναμικού των λειτουργικά τετραθέσιων (4/θ) και άνω δημόσιων 

σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος 2020-2021»    

11. Την ανάγκη πλήρωσης των κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών σε σχολικές 

μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 

 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 

Α. Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών στις λειτουργικά 4/θ και άνω σχολικές 

μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης με περισσότερους από 120 μαθητές/-τριες: 

 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ Κενούμενη θέση 

2 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ – ΤΡΙΑΔΙΟΥ Κενούμενη θέση 

3 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κενούμενη θέση 

4 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κενούμενη θέση 

5 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κενούμενη θέση 

6 50ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κενούμενη θέση 

7 69ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κενούμενη θέση 

8 80ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κενούμενη θέση 

9 106ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κενούμενη θέση 
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10 
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
Ν.ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

Κενούμενη θέση 

11 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Κενούμενη θέση 

12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ Κενούμενη θέση 

13 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ Κενή θέση 

 

Β. Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών στις λειτουργικά 4/θ και άνω σχολικές 

μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης με περισσότερους από 270 μαθητές/-τριες:  

 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κενούμενη θέση 

2 92ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κενούμενη θέση 

3 105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κενούμενη θέση 

4 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Κενούμενη θέση 

5 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Κενούμενη θέση 

 

Παρακαλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες εκπαιδευτικούς, τους/τις Διευθυντές/-ντριες και τα 

μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων των σχολικών μονάδων για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων και των 

διαδικασιών του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/Α/02-06-2018) και της Υ.Α. υπ’ αριθμ. Φ.361.22/39/ 

159796/Ε3/26-09-2018 (Φ.Ε.Κ. 4412/Β/03-10-2018).    

 

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας 

στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης mail@dipe-a.thess.gr  από την 

Παρασκευή 09-10-2020 έως και την Τετάρτη 14-10-2020 και ώρα 14:00.  

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στους/στις ενδιαφερόμενους από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Π.Ε. 

και αντίγραφο θα διαβιβαστεί στις σχολικές μονάδες για τις οποίες εκδηλώνεται ενδιαφέρον. 

 

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους αιτούντες  

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος υποβάλλεται 

στη σχολική μονάδα και εμπεριέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών 

προσόντων των υποψηφίων: 

1. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών  

(θα εκδοθεί αυτεπάγγελτα από την Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, μετά την κατάθεση της 

αίτησης και θα δοθεί από την Υπηρεσία μας στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Επιλογής) 

2. Βιογραφικό σημείωμα. 

mailto:mail@dipe-a.thess.gr
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3. Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά 

γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). 

4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση 

της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του, καθώς και περί 

της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 4547/2018. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/1986), με την οποία βεβαιώνεται: 

α) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της     

       προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.  

      3528/Α/2007), 

β) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών, 

γ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για    

                    σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων. 

Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα, πρέπει να υποβληθούν σε φωτοαντίγραφο και να  συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή από άλλο αρμόδιο κατά Νόμο 

όργανο. Επίσης, όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής 

πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.).  

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στην 

αίτηση ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά.  

 

Προϋποθέσεις και κωλύματα επιλογής 

(άρθρο 22 του Ν. 4547/2018) 

Ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων επιλέγονται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/-ες: 

 υπηρετούν κατά τον χρόνο επιλογής σε οργανική θέση στην μονάδα την οποία αφορά η επιλογή 

 έχουν οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία  

 κατέχουν πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ 

επιπέδου (η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του Κλάδου ΠΕ86) 

Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς 

διδακτικής υπηρεσίας ή της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και 

εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε., αντίστοιχα. 

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.  

 Ο επιλεγείς υποδιευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο 

της θέσης του υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα που έχει επιλεγεί και να μην έχει κριθεί 
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υπεράριθμος κατά το χρόνο της επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996 (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/1996). 

 Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης 

εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. 

(το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Επιλογής θα ενημερωθεί σχετικά από την Διεύθυνση Π.Ε. 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης, μετά την κατάθεση της αίτησης) 

 Εκπαιδευτικός στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για 

πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 

109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης. 

 Εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24 

του Ν. 4547/2018, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει 

στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης  

 Εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 4547/2018, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης. 

Τα κωλύματα επιλογής 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. 

 

Κριτήρια επιλογής από τα αρμόδια όργανα 

(παράγραφος 2 του άρθρου 23 του Ν.4547/2018) 

Κριτήρια επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, είναι η προσωπικότητα και η γενική 

συγκρότηση του υποψηφίου, η επιστημονική του συγκρότηση, η διοικητική και διδακτική του εμπειρία, η 

ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατικότητα και να επιλύει προβλήματα, 

ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η συνεισφορά του στη δημιουργία κατάλληλου 

παιδαγωγικού κλίματος, η συμμετοχή του στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, καθώς και οι ικανότητες 

διοίκησης ή και οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων. 

 

Αρμόδια όργανα διαμόρφωσης προτάσεων και διαδικασία 

Τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία επιλογής προβλέπονται από τις διατάξεις: 

 των άρθρων 25 (παραγρ. 4)  και 26 (παραγρ. 1) του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 78/Α/30-05-2017) 

 του άρθρου 3 της Υ.Α. υπ’ αριθμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 (Φ.Ε.Κ. 4412/Β/03-10-2018). 

 

Συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων 
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Οι συνεδριάσεις των οικείων Συλλόγων Διδασκόντων για τη διαμόρφωση πρότασης για την επιλογή 

Υποδιευθυντή/-ντριας, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής του 

θεσμικού πλαισίου (άρθρο 23 του Ν.4547/2018). 

Αν στη σχολική μονάδα προβλέπεται και δεύτερος Υποδιευθυντής/-ντρια, ο σύλλογος των διδασκόντων 

προτείνει και τη σειρά τοποθέτησής τους (υποδιευθυντής/-ντρια Α΄ και Β΄). 

 

Στη συνεδρίαση δεν συμμετέχουν: 

 τα μέλη που κωλύονται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2690/1999, ήτοι:  

α) οι υποψήφιοι υποδιευθυντές/-ντριες  

β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ 

πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερόμενους 

 οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί   

 οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί   

 

Η πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων μαζί με το πρακτικό της συνεδρίασης και οι φάκελοι των 

υποψηφίων διαβιβάζονται στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης από τους Διευθυντές των σχολικών 

μονάδων, μέχρι την Παρασκευή 16-10-2020 και ώρα 12:00. 

Αν ο σύλλογος διδασκόντων δεν διατυπώσει πρόταση για την επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών 

μονάδων ή για τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο υπηρεσιακό 

συμβούλιο. 

Θητεία 
Η επιλογή και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών/-ντριών γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας που θα λήξει 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Ν.4692/2020. 

Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά 

τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων. 

 

Δημοσιοποίηση της Προκήρυξης 
Η Προκήρυξη να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), 

του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, των σχολικών μονάδων και να 

δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο. 

 
                                                                                                                                Ο Διευθυντής Π.Ε. 

                                                                                                    Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
 
 

                                                                                                       Ανδρέας Μαυρίδης 
Κοινοποίηση  
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1) Α.Σ.Ε.Π. 
      helpdesk@asep.gr 

2) Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας 
3) Δημόσια Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία 
4) Όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης 


