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Αριθμ. πρωτ.: Φ11.3/4348

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΟΙΝ.: Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών
θέσεων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπευθύνου Τομέα
Εργαστηριακού Κέντρου.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ.11 παρ.7 και 8 του Ν.1566/85 «Όργανα, επιλογή…»).
2. Τις διατάξεις Ν. 4547/2018 ΦΕΚ 102 Α΄/12-6-18 «Αναδιοργάνωση των δομών …… Α΄και
Β/θμιας εκπ/σης…».
3. Την αριθμ. πρωτ.Φ361.22/39/159796/Ε3 ΦΕΚ4412 Β΄/03-10-2018 Υ.Α.«Καθορισμός
των προθεσμιών…………».
4. Την αριθμ. πρωτ.Φ361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018/ΥΠΠΕΘ«Εφαρμογή διατάξεων
του Ν.4547/2018…………».
5. Την αριθμ. πρωτ.Φ361.22/48/175888/Ε3/19-10-2018/ΥΠΠΕΘ«Διευκρινίσεις σχετικά
με την επιλογή υποδιευθυντών…………» σύμφωνα με την οποία δεν έχει εφαρμογή η
αίρεση του νόμου για το όριο επιλογής δύο συνεχόμενων θητειών πλήρων διδακτικών ετών
που προηγούνται της παρούσας πρόσκλησης για το λόγο ότι «οι προβλεπόμενες προς
κάλυψη θέσεις αφορούν υπόλοιπο θητείας και στη δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορεί
να θεωρηθεί ως συνεχόμενη της προηγηθείσας».
6. Την αριθμ.Φ11.3/3614/21-09-17 απόφασή μας «Τοποθέτηση υποδιευθυντών σχολικών
μονάδων».
7. Την αριθμ.Φ11.3/3929/21-09-17 απόφασή μας «Τοποθέτηση υπευθύνων τομέων
εργαστηριακού κέντρου Άργους».
8. Την αριθμ.Φ11.3/3928/19-10-18 απόφασή μας «Κατάργηση θέσης υποδιευθυντή….
Λόγω μείωσης τμημάτων».
9. Την προϋπόθεση του αρθ.30 παρ.6 του Ν.4547/18 σχετικά με τον απαραίτητο αριθμό
μαθητών για τον ορισμό υποδιευθυντών/ντριών.
10. Την αριθμ. Φ353.1/324/105657/Δ1 ΦΕΚ 1340 β΄ /16-10-2002 (άρθ.17)
«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων….».
11. Την αριθμ.25/19-10-18 πράξη του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας για Έγκριση προσθήκης
εργαστηρίου κατεύθυνσης σε Τομέα του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.).

Αποφασίζουμε
Α. Προκηρύσσουμε τις κενές-κενούμενες θέσεις υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων:
 2ου Γυμνασίου Άργους

θέση μία (01).

 4ου Γυμνασίου Άργους

θέση μία (01).

 Γυμνασίου Νέας Κίου

θέση μία (01).

 Γυμνασίου Λυγουριού

θέση μία (01) κενωθείσα.

 Γυμνασίου Κρανιδίου

θέση δεύτερη λόγω αριθμού μαθητών.

 ΓΕΛ Λυγουριού

Θέση μία (01).

Β.

Προκηρύσσουμε τη θέση υπευθύνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου:

 Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Άργους
Τομέας Μηχανολογίας-Πληροφορικής-Οικονομίας και Διοίκησης και ΥγείαςΠρόνοιας-Ευεξίας:
 θέση μία δεύτερου υπευθύνου λόγω αριθμού εργαστηρίων κατεύθυνσης.
με θητεία η οποία λήγει την 31-7-2020 και καλούμε τους ενδιαφερόμενους της
κάθε αρμόδιας σχολικής μονάδας για τις παραπάνω αναφερόμενες θέσεις που :
 Πληρούν τις προϋποθέσεις (με βάση τις ανάγκες λειτουργίας τους σύμφωνα με τον
αριθμό μαθητών και των εργαστηρίων κατεύθυνσης αντίστοιχα) για τη διαδικασία
επιλογής Υποδιευθυντών και υπευθύνου Τομέα για το υπόλοιπο της θητείας.
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18/Υ.Α.
να υποβάλλουν σχετική αίτηση από 23-10-2018 έως και 01-11-2018.
Ορίζεται προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του κάθε συλλόγου όπως
συνεδριάσεις και διατύπωση πρότασης και αποστολή σωστά διατυπωμένου πρακτικού
χωριστά στην υπηρεσία μας έως την Παρασκευή 02-11-18.
Εφιστάται η προσοχή για την απαρέγκλιτη τήρηση της νομοθεσίας καθόσον
αφορά :
Α). Στις προϋποθέσεις επιλογής των άρθ. της αριθμ.Φ361.22/39/159796/Ε3 ΦΕΚ 4412
Β΄/3-10-18 Υ.Α.
Β). Στον αριθμό υποδιευθυντών για κάλυψη κενούμενων ή κενωθεισών θέσεων ανά
σχολική μονάδα καθώς και νέων θέσεων (πρώτου ή δεύτερου υποδιευθυντή) για το
υπόλοιπο της θητείας, σύμφωνα με το αρθ.30 παρ.6 του Ν.4547/2018 και σύμφωνα με
τις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας των σχολείων. Συνεπώς, θα πρέπει να αποφευχθεί
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Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.). Οι σύλλογοι καλούνται να συνεκτιμήσουν υπεύθυνα όλες
τις παραμέτρους.
Καλούνται οι Διευθυντές των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων άμεσα με την
εκπνοή της προθεσμίας, να διαβιβάσουν αμελλητί το πρακτικό του συλλόγου και την
πρόταση του Διευθυντή (ανεξάρτητα το ένα από το άλλο) στην υπηρεσία μας.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
 Υπόδειγμα αίτησης.
Πίνακας αποδεκτών:
1. 2ο Γυμνάσιο Άργους
2. 4ο Γυμνάσιο Άργους
3. Γυμνάσιο Νέας Κίου
4. Γυμνάσιο Λυγουριού
5. Γυμνάσιο Κρανιδίου
6. ΓΕΛ Λυγουριού
7. Ε.Κ. Άργους
8. Π Δ Ε Πελοποννήσου
9. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΗΝΟΣ

