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Θέμα:   «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενής θέσης υποδιευθυντή 
του 4ου Γ/σίου Ξάνθης». 

 
Ο Δ/ντής Δ.Ε. Ξάνθης 

Έχοντας υπόψη: 
  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’) «Δομή και Λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 14, 16 της παραγράφου 4, των άρθρων 18, 21, 24 και 25 
του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-
καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατία στην εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» όπως 
αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26 και 27 του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 
50/τ.Α’/14-05-2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και ισχύουν». 

3. Τις διατάξεις του ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α 30-05-2017).  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης του 

υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 340/16-10-2002 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».  

5. Την υπ’ Αριθ. Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-8-2017 (Φ.Ε.Κ.2908 Β/2017) με θέμα: «Καθορισμός 
της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και 
εργαστηριακών κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ».  

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: Φ.361.22/70/141867/E3/29.08.2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.ΕΘ. 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. πρωτ. 2320/Φ47/08-03-2018 απόφαση της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης με θέμα «Λήξη θητείας 
υποδιευθύντριας του 4ου Γ/σίου Ξάνθης», η οποία στηρίχθηκε στην υπ’αριθμ. 2η/07-03-2018  
πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Δ.Δ.Ε. Ξάνθης. 
 

Προκηρύσσει 
 

την πλήρωση της κενής θέσης του υποδιευθυντή του 4ου Γ/σίου Ξάνθης, με θητεία έως 31-07-
2020   
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Με την παρούσα προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, να υποβάλουν αίτηση στη 
Διευθύντρια του 4ου Γ/σίου Ξάνθης, όπου ανήκουν οργανικά, από την Πέμπτη 08-03-2018 έως 
και τη Δευτέρα 12-03-2018.  
 
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 2 της Υ.Α. με 
αριθμό Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-8-2017 (Φ.Ε.Κ.2908 Β/2017) καθώς και με τα όσα 
αναφέρονται στη διευκρινιστική παραπάνω στο σημείο 5. «Ο σύλλογος των διδασκόντων, σε 
συνεδρίασή του και με βάση τα κριτήρια του άρθρου 20 του ν. 4327/2015, αφού συγκροτήσει 
εφορευτική επιτροπή, προβαίνει στη διαδικασία διατύπωσης γνώμης μέσω μυστικής 
ψηφοφορίας και συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση επιλογής υποδιευθυντή ή όπου 
απαιτείται υποδιευθυντών της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. καθώς και υπευθύνων των τομέων 
του Ε.Κ.»  

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντή της ανωτέρω σχολικής μονάδας  θα 
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13-3-2018. 

 
 

                                              
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 
4ο Γ/σιο Ξάνθης 

 

Ο Δ/ντής 
 

  
 

Γεώργιος Παπαθανασίου 
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