
 

  

Προς:  Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 
            Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων  
            (μέσω των Διευθυντών Δ. Σ. Κυκλάδων) 

                  
Κοιν:   1) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης  

     Ν. Αιγαίου 
2) ΑΣΕΠ 

 

 

Ταχ. Δ/νση      : Ι. Λ. Ράλλη 6, Ερμούπολη 
Ταχ. Κώδικας  : 84100 
Πληροφορίες : Μ. Παπαρίζου 
Τηλέφωνο       :  22810-82226  
Fax                    :  22810-79229 
e-mail:  mail@dipe.kyk.sch.gr 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 
ως προς την προσθήκη του 1ου Δ.Σ. 

ΧΩΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
16/10/2020 

 
Ο Δ/ντης Π.Ε. Κυκλάδων 

 
 

Χρήστος Καφτηράνης 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την επιλογή Υποδιευθυντών Β' σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κυκλάδων σε κενές/κενωθείσες θέσεις και Αναπληρωτών Υποδιευθυντών Β'»  
 
 

Ο  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ   
Ν Ο Μ Ο Υ  Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν  

  
Έχοντας υπόψη: 
1. Την παρ.5, της αριθμ. ΣΤ/56 (ΦΕΚ 1409/2000 τ.Β') Υπουργικής Απόφασης «περί μεταβίβασης δικαιώματος 

υπογραφής με Εντολή Υπουργού, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών», 

2. Το υπ'αριθ. 79/2017 Π.Δ. (ΦΕΚ 109//01-08-2017 τ.Β'), 

3. Τις σχετικές διατάξεις του ν.4547/2018, (Β'102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 

4. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 εγκύκλιο της Τμήματος Δ' Στελεχών Π.Ε. και Δ.Ε. του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4547/2018 (Β' 102) σχετικά με θέματα Διευθυντών και 

Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.», 

5. Τις εγγραφές των μαθητών σχολικού έτους 2020-2021 στα Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων, όπως αυτές είναι καταγεγραμμένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Myschool έως 

σήμερα, 

6. Τη με αριθμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4412/03-10-2018, τ.Β') Υ.Α. με θέμα: «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», 

7. Το γεγονός ότι από τις 01/09/2020 η Αλεφραγκή Άννα, κλ.ΠΕ70, που έχει οριστεί ως Υποδιευθύντρια Β' στο 

Δημοτικού Σχολείου Εμπορείου Θήρας σύμφωνα με την υπ'  αριθ. 10149/01-11-2018 (ΑΔΑ: ΨΞΩΜ4653ΠΣ-

840) απόφαση της Διευθύντριας Π.Ε. Ν. Κυκλάδων, απουσιάζει από το σχολείο με άδεια ανατροφής, 

σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 6268/15-07-2020 Απόφαση της Δ.Π.Ε. Κυκλάδων, 

 
Βαθμός ασφαλείας: 
Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
 
Ερμούπολη, 13 Οκτωβρίου 2020 
Αριθ. Πρωτ : 11707 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΠΥΣΠΕ 

ΑΔΑ: ΨΝΞΜ46ΜΤΛΗ-ΒΝΥ



 

  

8. Το γεγονός ότι από τις 01/09/2020 η Κουσαθάνα Καλλιόπη, κλ.ΠΕ70, που έχει οριστεί ως Υποδιευθύντρια Β' 

στο 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Μυκόνου σύμφωνα με την υπ'  αριθ. 10149/01-11-2018 (ΑΔΑ: 

ΨΞΩΜ4653ΠΣ-840) απόφαση της Διευθύντριας Π.Ε. Ν. Κυκλάδων, απουσιάζει από το σχολείο με άνευ 

αποδοχών, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 4906/04-08-2020 Απόφαση της Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου, 

 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 
 

Α) Την πλήρωση με επιλογή των κενών/κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Β' με θητεία έως την 

επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών, στις παρακάτω σχολικές μονάδες της αρμοδιότητας 

μας ως ακολούθως: 

 
Α/Α 

 
Σχολικές Μονάδες με κενή θέση Υποδιευθυντή Β' 

1 2ο Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 

2 Δ.Σ. ΜΕΣΑΡΙΑΣ-ΒΟΘΩΝΑ ΘΗΡΑΣ 

 

Β) Την αναπλήρωση με επιλογή της θέσης του Υποδιευθυντή Β' με θητεία έως την επιστροφή των 

ορισμένων Υποδιευθυντριών Β' στα καθήκοντά τους και όχι πέραν της 21ης Ιουνίου 2021, στις παρακάτω σχολικές 

μονάδες: 

 του Δ.Σ. Εμπορείου Θήρας, λόγω της μακροχρόνιας άδειας (άνω του 1 μήνα) της ορισμένης με 

θητεία Υποδιευθύντριας Β' του σχολείου. 

 του 1ου Δ.Σ. Χώρας Μυκόνου, λόγω της άδειας άνευ αποδοχών ενός έτους της ορισμένης με 

θητεία Υποδιευθύντριας Β' του σχολείου. 

  

 Με την παρούσα προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κυκλάδων που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να 
υποβάλουν αίτηση, από 14 Οκτωβρίου 2020 έως και 23 Οκτωβρίου 2020 στις 12:00, στη Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων. 

 
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε 
υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος περιλαμβάνει:. 

 

 

 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. 

2. Βιογραφικό σημείωμα. 

3. Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης 

χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). 

4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της 

κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία βεβαιώνεται: 

ΑΔΑ: ΨΝΞΜ46ΜΤΛΗ-ΒΝΥ



 

  

α) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της 
προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 
26), 

β) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών, 

γ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό 
λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων. 

 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να 
είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής ή το Ινστιτούτο 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν 
επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 
δικαιολογητικά. 

Η αίτηση υποβάλλεται ενυπόγραφη και σκαναρισμένη στo email mail@dipe.kyk.sch.gr. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις 

θέσεις των σχολικών μονάδων όπου κατέχουν οργανική θέση. 

2. Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, είναι η κατοχή του βαθμού Α΄, καθώς και 

η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους 

εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86. 

3. Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία. 

4. Ο επιλεγείς Υποδιευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του 
Υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα που έχει επιλεγεί και να μην έχει κριθεί υπεράριθμος κατά το χρόνο της 
επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Β' 45). 

5. Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, 

οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. 

6. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων υποψηφιοτήτων. 

Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς 
διδακτικής υπηρεσίας ή της πιστοποιημένης γνώσης (Τ.Π.Ε) Α΄ επιπέδου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και 
εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση (Τ.Π.Ε) Α΄ επιπέδου. 
 
 

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 

Οι Υποδιευθυντές Β' των σχολικών μονάδων θα επιλεγούν από το αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο1 
του άρθρου 26 του ν. 4547/2018, υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του οικείου συλλόγου 
διδασκόντων, η οποία θα διατυπωθεί σε συνεδρίαση στις 23-10-2020 και μετά τις 12:00 και δε θα συμμετέχουν 
τα μέλη που κωλύονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ν. 2690/1999 Α'45 ( α) η 
ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντος τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή β) είναι σύζυγοι ή 

mailto:mail@dipe.kyk.sch.gr
ΑΔΑ: ΨΝΞΜ46ΜΤΛΗ-ΒΝΥ



 

  

συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου 
βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερομένους, ή γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με 
τους ενδιαφερομένους), καθώς και οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.  

Η πρόταση, μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, θα διαβιβαστούν έως 26-10-2020 και 
ώρα 12:00 από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, ύστερα από 
έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, 
προτείνει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την κατά σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών.  

Αν ο σύλλογος διδασκόντων δεν διατυπώσει πρόταση για την επιλογή των Υποδιευθυντών Β' σχολικών 
μονάδων ή για τη σειρά τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Β', αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο υπηρεσιακό 
συμβούλιο. Στην περίπτωση που υποψήφιοι για τη θέση υποδιευθυντή σχολικής μονάδας είναι περισσότεροι από 
τις θέσεις που προβλέπονται, ο σύλλογος διδασκόντων και το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη 
τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4547/2018 και ειδικότερα την ικανότητα του υποψηφίου να 
επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, συνέπεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.  
 

      O Διευθυντής 
       Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων   

 
 

                                                                                               
Χρήστος Καφτηράνης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έντυπα προς συμπλήρωση: 
1. Δήλωση υποψηφίου 
2. Υπεύθυνη Δήλωση 

 

ΑΔΑ: ΨΝΞΜ46ΜΤΛΗ-ΒΝΥ



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ 
 
 
ΟΝΟΜΑ:  

ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:  

ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ: 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – Τ.Κ.: 

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 

E- mail:  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 

ΠΕ: 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΝΑΙ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:….ΕΤΗ….ΜΗΝΕΣ….ΗΜΕΡΕΣ 

 

(Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΔΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

 

 

ΘΕΜΑ :  «Υποψηφιότητα για την πλήρωση θέσης 

Υποδιευθυντή/ντριας Β' του 

………………………………………………………………». 

 

 

 

 

………………………………, …………/…………/2020 

 

 

 

 

 

 
 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΥΣΠΕ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

 

Παρακαλώ να με ορίσετε Υποδιευθυντή/ντρια Β' 

του Δημοτικού σχολείου: 

.…………………………………………………………………………… 

 

Συνοδευτικά υποβάλλω και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά:  

1. Βιογραφικό σημείωμα  

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986.                

3. ………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………… 

 

 

 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

ΑΔΑ: ΨΝΞΜ46ΜΤΛΗ-ΒΝΥ



 

  

                                                                               
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3) 

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 

 
α) δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής 

παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26) ,  

β) τα αντίγραφα των υποβλητέων δικαιολογητικών που έχω προσκομίσει στη Υπηρεσία είναι γνήσια,  

γ) δεν έχω απαλλαγεί από καθήκοντα στελέχους εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση 

των υπηρεσιακών καθηκόντων μου.  και δ) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του 

ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 22 του ν. 4547/2018. 

 

 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

(Υπογραφή) 

 
 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

ΑΔΑ: ΨΝΞΜ46ΜΤΛΗ-ΒΝΥ


		2020-10-19T09:11:12+0300
	Athens




