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ΘΕΜΑ:  «Προκήρυξη πλήρωςησ θζςεων Τποδιευθυντϊν χολικϊν Μονάδων Π.Ε. 

Αιτ/νίασ». 
 
Ζχοντασ υπόψη: 
 

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 1566/85 (άρκρο 11, περ. Α’, παρ. 6, ΦΕΚ 167) «Δομι και 
λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ 
διατάξεισ». 

2. Σισ διατάξεισ του Ν.4327/2015 (άρκρο 16,17,18,20,22,25,27), που αφοροφν ςτθν 
επιλογι ςτελεχϊν. 

3. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 17 τθσ αρικμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-
2002 απόφαςθσ του ΤΠ.Ε. Π.Θ. για τον κακοριςμό των αρμοδιοτιτων των 
Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

4. Σθ με αρικμ. Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-8-2017 (ΦΕΚ 2908 Βϋ) Τπουργικι 
Απόφαςθ, που αφορά ςτθν επιλογι των υποψθφίων Τποδιευκυντϊν όλων των 
τφπων χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 
Εργαςτθριακϊν Κζντρων και Τπευκφνων Σομζων Ε.Κ.. 

5. τθν υπ’ αρικμ. Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-8-2017 εγκφκλιοσ, που αφορά ςε 
«Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποψθφίων Τποδιευκυντϊν όλων των τφπων 
χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 
Εργαςτθριακϊν Κζντρων και Τπεφκυνων Σομζων Ε.Κ». 

 
 

Κ α λ ο ύ μ ε 
 

όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, που ζχουν τα τυπικά προςόντα και επικυμοφν να 
αςκιςουν κακικοντα υποδιευκυντι ςχολικισ μονάδασ, να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ 
υποψθφιότθτασ για τθ ςχολικι μονάδα, όπου ανικουν οργανικά ςτον Διευθυντή τησ εν 
λόγω ςχολικήσ μονάδασ, από την 1η επτεμβρίου 2017 ζωσ και την 4η επτεμβρίου 2017. 
 Ο ςφλλογοσ διδαςκόντων κάκε ςχολικισ μονάδασ, ςε ςυνεδρίαςι του με βάςθ τα 
κριτιρια του άρκρου 20 του Ν. 4327/2015, αφοφ ςυγκροτιςει εφορευτικι επιτροπι, 
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προβαίνει ςτθ διαδικαςία διατφπωςθσ γνϊμθσ μζςω μυςτικισ ψθφοφορίασ και ςυντάςςει 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ επιλογισ υποδιευκυντι. Η απόφαςη του ςυλλόγου και το 
πρακτικό διαβιβάηονται από τον Πρόεδρο τθσ εφορευτικισ επιτροπισ ςτο διευρυμζνο 
ΠΤΠΕ, το οποίο διενεργεί τον ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων και τθσ 
νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ διαμόρφωςθσ τθσ απόφαςθσ μζχρι 11/09/2017 και ϊρα 
14:00μ.μ. ςτο email: ekpthem@dipe.ait.sch.gr.   
 Σου παρόντοσ να λάβουν γνϊςθ ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί με ευκφνθ των  
Διευκυντϊν των χολικϊν Μονάδων.   
 
 
υνθμμζνα:  

 Πίνακασ ςχολικϊν μονάδων, ςτισ οποίεσ προβλζπεται επιλογι Τποδιευκυντι, 
ςφμφωνα με τθ λειτουργικότθτά τουσ κατά το ςχολικό ζτοσ 2017-2018. 

 Η υπ’ αρικμ. Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-8-2017 εγκφκλιοσ, που αφορά ςε 
«Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποψθφίων Τποδιευκυντϊν όλων των τφπων 
χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 
Εργαςτθριακϊν Κζντρων και Τπεφκυνων Σομζων Ε.Κ. 

 Η με αρικμ. Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-8-2017 (ΦΕΚ 2908 Βϋ) Τπουργικι Απόφαςθ, 
που αφορά ςτθν επιλογι των υποψθφίων Τποδιευκυντϊν όλων των τφπων 
χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 
Εργαςτθριακϊν Κζντρων και Τπευκφνων Σομζων Ε.Κ.. 
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