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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΟΙΝ.: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υποδιευθυντή στο
Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Καρδίτσας
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 14 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’): «Δομή και
Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
2. τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α., (Φ.Ε.Κ.
1340/16-10-2002 τ. Β΄) : «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των
προϊσταμένων

των

περιφερειακών

υπηρεσιών

πρωτοβάθμιας

και

δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των
συλλόγων των διδασκόντων»,
3. τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/14-5-2014 τ. Α΄),
όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/2017 τ. Α΄),
4. την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-8-2017 (Φ.Ε.Κ. 2908 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση
που αφορά στην επιλογή των υποψηφίων υποδιευθυντών/τριών όλων των τύπων Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εργαστηριακών Κέντρων και
Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.,
5. την με αριθμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4412, τ. Β΄, 2018)
υπουργική απόφαση: «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».
6. το με αριθμ. Φ. 361.22/43/167508/Ε3/8-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής
Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΥΠΠΕΘ
7. την με αριθμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 υπουργική απόφαση: «Ρύθμιση θεμάτων
σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και
Εργαστηριακών Κέντρων» (ΦΕΚ 4424 τ. Β΄/05-10-2018)
8. την 32η/25-10-2018 πράξη του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας
9. την ανάγκη πλήρωσης της θέσης υποδιευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑΛ Καρδίτσας
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επαναπροκηρύσσουμε

την πλήρωση κενής θέσης Υποδιευθυντή/τριας στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Καρδίτσας και
προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και
επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας
για την πλήρωση της θέσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας από τις
30 Οκτωβρίου 2018 έως και τις 2 Νοεμβρίου 2018.
Οι θέσεις των υποδιευθυντών/τριών σχολικών μονάδων προκηρύσσονται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο νομοθέτης
καθορίζει τον αριθμό των υποδιευθυντών/τριών με βάση τις ανάγκες λειτουργίας των σχολείων
σύμφωνα με τον αριθμό των μαθητών/τριών. Επομένως, για τον καθορισμό του αριθμού των
υποδιευθυντών/τριών λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της σχολικής
μονάδας, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση το μαθητικό δυναμικό.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις α) προϋποθέσεις επιλογής των υποψηφίων
υποδιευθυντών/τριών όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα του κεφαλαίου Γ΄ του
Ν.4327/2015 και του Ν. 4473/2017, στη β) διαδικασία επιλογής κατά την οποία ο σύλλογος των
διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, σε συνεδρίασή του και με βάση τα κριτήρια του άρθρου
20 του Ν.4327/2015, αφού συγκροτήσει εφορευτική επιτροπή, προβαίνει σε μυστική
ψηφοφορία και συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση επιλογής.
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