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               ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
  ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ  ΚΑΙ  ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ  Π.Ε. & Δ.Ε.Β. ΑΙΓΑIOY   Χίοσ,  04-10-2019 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  Ν. ΧΙΟΤ   Αρ. Πρωτ.  : 6323 
ΣΜΗΜΑ Αϋ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
Σαχ. Δ/νςθ:      Καλουτά  82131 – Χίοσ 
Σθλ:                  22710 44816 
Σθλ/πο:           22710 44228 
Ηλ. Σαχ:          mail@dide.chi.sch.gr      

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 

ΘΕΜΑ: Πρoκιρυξθ για τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ Τποδιευκυντι/ντριασ του Ενιαίου Ειδικοφ 

Επαγγελματικοφ Γυμναςίου - Λυκείου Χίου  τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χίου 

 

Η Διευκφντρια  τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χίου,  

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ των  άρκρων 10  και 11  Δ  του Ν. 1566/ 1985 (167/ τ. Αϋ/ 1985 ) «Δομι και 

λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ»  

2.  Σισ διατάξεισ του άρκρου 10 του  Ν.3699/2008 (ΦΔΚ 199/θ.Αϋ/2-10-2008) « Ειδικι Αγωγι και 

Εκπαίδευςθ   ατόμων με αναπθρία  ι  με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ», όπωσ ιςχφει ςιμερα  

3. Σισ διατάξεισ  των άρκρων 21, 22 23,24,  25,26,27,28,29,30 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Αϋ) 

«Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

και άλλεσ διατάξεισ» 

4. Σισ διατάξεισ τθσ  παρ. 6, εδαφ. 2 του άρκρου 30 Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Αϋ) «Αναδιοργάνωςθ 
των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ 
διατάξεισ» 

5.  Σθν  υπ. αρικμ. Φ.361.22/36/140338/E3/29- 8-2018 Εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα «Εφαρμογι 
διατάξεων του ν. 4547/2018 (Αϋ 102) ςχετικά με κζματα Διευκυντϊν και Τποδιευκυντϊν 
χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ε.Κ.». 

6. Σθν υπ’ αρικμ. Φ. 361.22/39/159796 /Ε3/ 26-9-2018  (ΦΕΚ 4412 Βϋ) Τ.Α. 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 υποδιευκυντϊν ςχολικϊν 
μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων, κακϊσ και των υπευκφνων  τομζων Εργαςτθριακϊν 
Κζντρων» 

7. Σισ διατάξεισ του Π. Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α) «φνκεςθ, ςυγκρότθςθ και λειτουργία των υπθρεςιακϊν 

ςυμβουλίων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ειδικισ αγωγισ, αρμοδιότθτεσ 

αυτϊν, όροι, προχποκζςεισ και διαδικαςία εκλογισ των αιρετϊν τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν 

μελϊν των ςυμβουλίων αυτϊν», όπωσ ιςχφει.  

8. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/ 2010 (ΦΕΚ 112  Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 

ανάρτθςθ νόμων και πράξεων  των κυβερνθτικϊν , διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων 

ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα 

9. Σισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικ. Φ. 353.1./324/105657/ Δ1/ 8-10-2002 (1340/ Βϋ/ 2002) Τ.Α. του 

Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Κακοριςμόσ των ειδικοτζρων  κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων 

των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των 

διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και Ε και των ςυλλόγων διδαςκόντων» 

10. Σθν υπ’ αρικμ. Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-6-2019 Απόφαςθ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. «Παράταςθ κθτείασ 

ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ» 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Ε 

Σθν πλιρωςθ , ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 εδαφ. 2  του άρκρου 30 του Ν. 4547/2018 

(ΦΕΚ 102 Αϋ) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ»,  με επιλογι  τθσ κενοφμενθσ κζςθσ  Τποδιευκυντι/ -ντριασ  του  

Ενιαίου  Ειδικοφ  Επαγγελματικοφ   Γυμναςίου- Λυκείου   Χίου, για το διδακτικό ζτοσ 2019-2020 

 Π Ρ Ο  Κ Α Λ Ο Τ Μ Ε 

Σουσ/ τισ ενδιαφερόμενουσ/ -εσ  εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι ζχουν τα νόμιμα προςόντα που 

προβλζπονται από τισ διατάξεισ του  Ν.4547 /2018 και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία 

επιλογισ, να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά από  Δευτζρα, 07 -10-2019  

ζως  και Σετάρτη , 09-10-2019 και ώρα 15:30, ςυνοδευόμενθ από βιογραφικό ςθμείωμα και φάκελο 

υποψθφιότθτασ, ςτον οποίο να εμπεριζχονται όλα τα απαραίτθτα για τθν απόδειξθ των τυπικϊν 

προςόντων δικαιολογθτικά. 

Τποβλητζα δικαιολογητικά 

Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τοποκζτθςθ υποβάλλονται ςτθ ςχολικι μονάδα ,  όπου ανικει οργανικά 

ο υποψιφιοσ  και ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ με δικαιολογθτικά τα οποία  

υποβάλλονται ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα και 

περιλαμβάνουν: 

1. Πλιρεσ πιςτοποιθτικό  υπθρεςιακϊν μεταβολϊν ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ υποψθφιότθτασ 

2. Βιογραφικό ςθμείωμα 

3. Αντίγραφα  τίτλων  ςπουδϊν  και  μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ 

4. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν 

5. Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε. ι αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ 

6.  Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ/ θ υποψιφια  

7. Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του / τθσ υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλει ςτθ 

διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του υμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςθσ  του / 

τθσ, κακϊσ και περί τθσ ςυνδρομισ των λοιπϊν κριτθρίων τθσ παρ. 2 του άρκρου 23 του Ν. 4547/ 2018 

8.  Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται:  

αα) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ 

προςωρινισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007 

Αϋ 26),  

ββ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν, 

 γγ) 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 

Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, 

πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το Ινςτιτοφτο Σεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε.), ι το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Ιςοτιμιϊν (.Α.Ε.Ι.). Συχόν 

ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία 

του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.  

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά  

δικαιολογθτικά. 

Ωσ Τποδιευκυντζσ/-ριεσ  ςχολικϊν μονάδων επιλζγονται εκπαιδευτικοί: (α) με οκταετι 

τουλάχιςτον διδακτικι υπθρεςία και οι οποίοι υπθρετοφν , κατά το χρόνο επιλογισ, με οργανικι κζςθ 

ςτθν ςχολικι μονάδα, ςτθν οποία αφορά θ επιλογι , (β) κατζχουν τίτλο πιςτοποιθμζνθσ γνϊςθσ Σ.Π.Ε. 
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Αϋ επιπζδου, θ οποία τεκμαίρεται για τουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ87 και, (γ) ςυμπλθρϊνει το 

υποχρεωτικό ωράριο τθσ  κζςθσ του διευκυντι ςτθ ςχολικι μονάδα. 

Οι υποψιφιοι/-εσ  Τποδιευκυντζσ/-ριεσ κζτουν   τθν υποψθφιότθτά τουσ ςτον ςφλλογο 

διδαςκόντων  τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτθν  οποία   αφορά θ επιλογι 

Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Εάν οι υποψιφιοι   εκπαιδευτικοί   τθσ ςχολικισ  μονάδασ  δεν 

πλθροφν  τισ προχποκζςεισ είτε τθσ οκταετοφσ διδακτικισ υπθρεςίασ είτε τθσ πιςτοποιθμζνθσ γνϊςθσ 

Σ.Π.Ε. Αϋ επιπζδου, ωσ υποψιφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπθρεςίασ ι 

χωρίσ πιςτοποιθμζνθ  γνϊςθ  Σ.Π.Ε. Αϋ επιπζδου. Σα 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. 

 

Η επιλογι και θ τοποκζτθςθ ςτθ κζςθ Τποδιευκυντι/ -ριασ του  Ενιαίου  Ειδικοφ 

Επαγγελματικοφ  Γυμναςίου- Λυκείου Χίου γίνεται για το υπόλοιπο τθσ τρζχουςασ κθτεία, θ οποία 

ξεκινά με τθν τοποκζτθςι του/-τθσ   και λιγει τθν 30θ Ιουνίου 2020. 

 Η παροφςα αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ.Δ.Ε. Χίου και κοινοποιείται ςτον Α..Ε.Π., 

προκειμζνου να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του. 

 

υνθμμζνα  : 

1. Αίτθςθ υποψθφίου  Τποδιευκυντι/-ριασ 
2. Τπεφκυνθ  Διλωςθ 
3. Ο Ν. 4547/ 2018 
4. Η  υπ’ αρικμ. Φ. 361.22/39/159796 /Ε3/ 26-9-2018 

  (ΦΕΚ 4412 Βϋ) Τ.Α. 
  

    Η Διευκφντρια  τθσ  Δ. Δ. Ε. Χίου 

 

Ευτυχία Μ. Βλυςίδου 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:      

1. Ανϊτερο υμβοφλιο Επιλογισ 
Προςωπικοφ (ΑΕΠ) 
Ηλ. Σαχ: pom@asep.gr 

2. Περιφερειακι Δ/νςθ  
Π.Ε. & Δ.Ε. Β. Αιγαίου 
3. Διευκφνςεισ Π.Δ.Ε. και Δ.Δ.Ε. 
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