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          ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
                Αργοςτόλι, 22-10-2018 

                Αρ. πρωτ.: 4129 

                          ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ                  
                               Προσ 
   Δθμοτικά χολεία  Δ.Π.Ε. Κεφαλλθνίασ 
 
 Κοινοποίθςθ: 
Περιφερειακι Διεφκυνςθ Π.Ε. & Δ.Ε. Ιονίων Νιςων 
 

Θζμα: « Προκήρυξη πλήρωςησ κενών θζςεων Τποδιευθυντών χολικών Μονάδων Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ 
Εκπαίδευςησ Κεφαλληνίασ » 
   Η  ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 
           Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Αϋ/30-9-1985) « Δομι και λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ; Και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

2. Σο άρκρο 21 - παρ. 3, το άρκρο 23 - παρ. 2, το  άρκρο 25 - παρ. 4 και το άρκρο 30 - παρ. 6 του ν. 4547/12-6-
2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-2018). 

3. Σο με αρικ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-8-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ - Σμιμα Δϋ τελεχϊν Π.Ε. & Δ.Ε. με κζμα: 
« Εφαρμογι διατάξεων του ν. 4557/2018 (Αϋ 102) ςχετικά με κζματα Διευκυντϊν και Τποδιευκυντϊν χολικϊν 
Μονάδων Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ε.Κ.». 

4. Σθν με αρικ. Φ.361/22/39/159796/Ε3/26-9-2018 (ΦΕΚ 4412 τ. Βϋ/3-10-2018) ΤΑ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. « Κακοριςμόσ 
των προκεςμιϊν και τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων κακϊσ και κάκε άλλου κζματοσ ςχετικοφ με τθ 
διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων, 
κακϊσ και των υπευκφνων τομζων Εργαςτθριακϊν Κζντρων». 

5. Σθν με αρικ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ΤΑ (Φ.Ε.Κ. 1340/ τ. Βϋ /16-10-2002) « Κακοριςμόσ των 
ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ 
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντϊν και Τποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των 
υλλόγων των Διδαςκόντων ».    

6. Σθν με αρικ. Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-2-2018 ΤΑ « Σοποκζτθςθ Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ ». 

7. Σθν με αρικ. Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-6-2018 Απόφαςθ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. « Παράταςθ κθτείασ ςτελεχϊν 
εκπαίδευςθσ». 

8. Σθν αρικ. 6147/19-10-2018 ( ΑΔΑ: ΨΠ1Η4653Π-4ΙΦ ) Απόφαςθ τθσ ΠΔΕ Ιονίων Νιςων « Αναςυγκρότθςθ του 
Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου  Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε. ) Κεφαλλθνίασ ωσ υμβοφλιο 
Επιλογισ για τθν κρίςθ κεμάτων επιλογισ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ» 

9. Σθν αρικ. Φ.361.22/48/175888/Ε3/19-10-2018 διευκρινιςτικι εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. ςχετικά με « … τθν 
επιλογι  υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων κακϊσ και των υπευκφνων τομζων 
Εργαςτθριακϊν Κζντρων». 

10. Σα ςτοιχεία του μακθτικοφ δυναμικοφ, όπωσ αυτά παραςχζκθκαν από τισ ςχολικζσ μονάδεσ Δ.Π.Ε. Κεφαλλθνίασ 
και αντλικθκαν από το πλθροφοριακό ςφςτθμα myschool. 

11. Σθν ανάγκθ πλιρωςθσ των κενϊν κζςεων υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων Δ.Π.Ε. Κεφαλλθνίασ. 
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                                                 Π ρ ο κ η ρ φ ς ς ου μ ε 
     Σθν πλιρωςθ των κενϊν κζςεων Τποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Κεφαλλθνίασ που αναφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα, με θητεία που ξεκινά με την τοποθζτηςή τουσ και λήγει 31

η
 

Ιουλίου 2020 . 
 

Α/Α ΧΟΛΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΘ  ΘΕΘ 

1. 1
ο
 7/κ Δθμοτικό χολείο Αργοςτολίου Αϋ  Τποδιευκυντι 

2.  2
ο 

8/κ Δθμοτικό χολείο Αργοςτολίου Αϋ  Τποδιευκυντι 

3. 3
ο 

8/κ Δθμοτικό χολείο Αργοςτολίου Αϋ  Τποδιευκυντι 

4. 5
ο 

12/κ Δθμοτικό χολείο Αργοςτολίου Αϋ  Τποδιευκυντι 

5. 6
ο
 6/κ Δθμοτικό χολείο Αργοςτολίου Αϋ  Τποδιευκυντι 

 
       Καλοφμε τουσ εκπαιδευτικοφσ που πλθροφν τα προβλεπόμενα από τισ ανωτζρω διατάξεισ νόμιμα τυπικά προςόντα 
και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςτθ Διεφκυνςθ 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κεφαλλθνίασ, από τη Δευτζρα 22-10-2018 ζωσ και την Παραςκευή 2-11-2018.  
   Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά 
για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, ο οποίοσ περιλαμβάνει: 
α) Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. 
β) Βιογραφικό ςθμείωμα. 
γ) Πιςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Σεχνολογίεσ Πλθροφορίεσ και Επικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε.) ι αποδεικτικά γνϊςθσ 
χειριςμοφ Θλεκτρονικοφ Τπολογιςτι (Θ/Τ). 
δ) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του 
υμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςισ του, κακϊσ και περί ςυνδρομισ των λοιπϊν 
κριτθρίων τθσ παρ. 2 του άρκρου 23 του ν. 4547/2018 (Αϋ102). 
ε) Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Αϋ 75)  
  Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τα αρμόδια 
όργανα.   
Μετά τη λήξη τησ προθεςμίασ υποβολήσ των αιτήςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπληρωματικά δικαιολογητικά. 
 
 Οι υποδιευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων επιλζγονται από το αρμόδιο, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 26 
του ν. 4547/2018, υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, φςτερα από πρόταςθ του οικείου ςυλλόγου διδαςκόντων, θ οποία 
διατυπϊνεται ςε ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία δεν ςυμμετζχουν τα μζλθ που κωλφονται ςφμφωνα με το άρκρο 7 του Κϊδικα 
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν. 2690/1999, Αϋ 45) κακϊσ και οι αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί (παρ. 4 του 
άρκρου 25 του ν. 4547/2018). Θ πρόταςθ μαηί με το πρακτικό του ςυλλόγου διδαςκόντων, διαβιβάηονται από το 
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. 
 
   Επιςθμαίνουμε τθν ανάγκθ προςεκτικισ μελζτθσ  και απαρζγκλιτθσ τιρθςθσ του ν. 4547/2018 (Αϋ102)  και τθσ με αρικ. 
Φ.361/22/39/159796/Ε3/26-9-2018 ΤΑ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 4412 τ. Βϋ/3-10-2018), ζτςι ϊςτε να αποφευχκοφν τυχόν 
προβλιματα ςτθ διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων και επιλογισ. 
  Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το ςφνολο τθσ διαδικαςίασ, οι υποψιφιοι μποροφν να αντλιςουν από τα αναφερόμενα 
παραπάνω ςχετικά ζγγραφα. 
 Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ/ντριεσ των ςχολικϊν μονάδων να ενθμερϊςουν ενυπόγραφα τουσ εκπαιδευτικοφσ. 
 
               Επιςυνάπτονται:  

1. Τπόδειγμα Αίτθςθσ . 
2. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ75). 
3. ν. 4557/2018 (Αϋ102). 
4. Θ με αρικ. Φ.361/22/39/159796/Ε3/26-9-2018 ΤΑ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 4412 τ. Βϋ/3-10-2018). 

                                                                                
                                                                                  
                                                                                         Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Δ.Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 
 
 
                                                                                                      ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΟΣΟΛΟΤ  

ΑΔΑ: ΩΠ6Χ4653ΠΣ-ΞΟΡ
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