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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

Τρίκαλα, 21- 09-2017 
                            Αρ. Πρ. : 8270 

 
Ταχ. Δ/νση     : 
 
Πληροφορίες : 
 
Τηλέφωνο      : 
FAX                   : 
Email                : 
 

 
Μ. Μπότσαρη 2 
42100, Τρίκαλα 
Ε. Καραδήμα 
Ε. Τζίκα 
2431046456 
2431046470 
mail@dide.tri.sch.gr 

ΠΡΟΣ:      
Εκπαιδευτικούς της Περιφέρειάς μας 
(Διά των Δ/ντών των Σχολείων) 
 
 

ΚΟΙΝ :Περιφερειακή Διεύθυνση 
           Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 
 

 
 
Θέμα: «Πρόσκληση Eκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών 1ου Γυμνασίου 
Τρικάλων και 5ου Γυμνασίου Τρικάλων.» 
 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 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 17,20 και 25 του κεφαλαίου Γ’ του Ν. 4327/2015  (Φ.Ε.Κ. 50/14-5-2014  

τ. Α΄. 

4. Τις διατάξεις του ν. 4473/30-05-2017. 

5. Την υπ΄αριθμ. Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-8-2017 ( ΦΕΚ 2908 Β΄) Υπουργικής Απόφασης που 

αφορά στην επιλογή των υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων 

Τομέων Ε.Κ. 

6. Την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/ 70 / 141867  /E3/29-08-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα 

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών 

Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και 

Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ.». 

7. Την υπ΄ αριθμ.23η/12-09-2017 Πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών ν. Τρικάλων. 

 
Προκηρύσσουμε  εκ νέου 
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την πλήρωση μιας θέσης Υποδιευθυντή στο 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων και δύο θέσεων στο 5ο Γυμνάσιο 
Τρικάλων και προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας που έχουν τα τυπικά 
προσόντα, ανήκουν οργανικά στα παραπάνω σχολεία,  δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι και επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία  επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στους Διευθυντές των εν 
λόγω σχολικών μονάδων  από την 22η Σεπτεμβρίου 2017 έως και την 26η Σεπτεμβρίου 2017. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις προϋποθέσεις επιλογής των υποψηφίων υποδιευθυντών και 
υπευθύνων τομέων Ε.Κ. όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 17 του Ν.4327/2015 και στη 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 και του ν. 4473/2017, αφού συγκροτήσει εφορευτική 
επιτροπή, προβαίνει σε μυστική ψηφοφορία και συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση επιλογής 
υποδιευθυντή ή -όπου απαιτείται- υποδιευθυντών της σχολικής μονάδας και εργαστηριακών κέντρων, 
καθώς και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. Η απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων μαζί με το πρακτικό της 
επιλογής διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής στο διευρυμένο ΠΥΣΔΕ, το οποίο 
διενεργεί τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας 
διαμόρφωσης της απόφασης. Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει πρόταση, η 
τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου 
υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα κριτήρια. 

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  1ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ  5ου  
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 
 
22/09/2017 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιλογή υποδιευθυντών στο 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων και στο 5ο 
Γυμνάσιο Τρικάλων.  
 
 22/09/ 2017 έως  26/09/2017 Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στα σχολεία. 
 
27/09/2017 έως 02/10/2016– Συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της 
μυστικής ψηφοφορίας – Σύνταξη και αποστολή πρακτικού στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 
 
 

 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 
 

                                      
                                                                                                                                      ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΛΑ 

 
Συνημμένα.:  

1. Ν. 4327/2015   
2. Ν. 4473/30-05-2017. 

3. Η υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-8-2017 ( ΦΕΚ 2908 Β΄) Υπουργική Απόφαση 

4. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/ 70 / 141867  /E3/29-08-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ 


