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ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης
όλης της χώρας
.
2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
όλης της χώρας
3. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
όλης της χώρας

ΘΕΜΑ: « ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
Εργαστηριακών Κέντρων και Υπεύθυνων Τοµέων Ε.Κ. »
Σε
συνέχεια
της
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
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τοµέων
Ε.Κ., σας γνωρίζουµε, ότι οι προϋποθέσεις επιλογής και τοποθέτησης των ανωτέρω
στελεχών, έχουν ως ακολούθως:
Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων
Α) Ο οικείος ∆ιευθυντής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης προσκαλεί τους
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που έχουν τα τυπικά προσόντα και
επιθυµούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή σχολικής µονάδας, να υποβάλουν
σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική µονάδα όπου ανήκουν οργανικά στον
∆ιευθυντή της εν λόγω σχολικής µονάδας, από την 1η Σεπτεµβρίου 2017 έως και
την 4η Σεπτεµβρίου 2017.
Β) Ο οικείος ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης προσκαλεί τους
εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που έχουν τα τυπικά προσόντα και
επιθυµούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή σχολικής µονάδας, καθώς και
υποδιευθυντή Ε.Κ. και υπεύθυνου τοµέα Ε.Κ., να υποβάλουν σχετική αίτηση
υποψηφιότητας για τη σχολική µονάδα ή το Ε.Κ. όπου ανήκουν οργανικά ή έχουν
διατεθεί αντίστοιχα, στον ∆ιευθυντή της εν λόγω σχολικής µονάδας ή Ε.Κ., από την
1η Σεπτεµβρίου 2017 έως και την 4η Σεπτεµβρίου 2017.
Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και
κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές µονάδες και Ε.Κ. αρµοδιότητάς της.
∆ιευκρινίζεται ότι η διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών Σχολικών µονάδων
και Ε.Κ. καθώς και Υπευθύνων Τοµέων Ε.Κ. θα πραγµατοποιηθεί από την 5η
Σεπτεµβρίου 2017 έως και την 11η Σεπτεµβρίου 2017.

Επισηµαίνουµε επίσης την ανάγκη προσεκτικής µελέτης και απαρέγκλιτης
τήρησης των ρυθµίσεων των ν. 4327/2015 και ν. 4473/2017, έτσι ώστε να
αποφευχθούν τυχόν προβλήµατα στη διαδικασία επιλογής.
∆ήλωση προτίµησης
Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές σχολικών µονάδων καταθέτουν δήλωση
προτίµησης για τις θέσεις στις σχολικές µονάδες που κατέχουν οργανική θέση και
δεν έχουν κριθεί υπεράριθµοι, στον διευθυντή της οικείας σχολικής µονάδας
Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τοµέων Ε.Κ. καταθέτουν δήλωση
προτίµησης για τις αντίστοιχες θέσεις σε Ε.Κ., τα οποία εξυπηρετούν τις σχολικές
µονάδες στις οποίες κατέχουν οργανική θέση και δεν έχουν κριθεί υπεράριθµοι, στον
διευθυντή του οικείου Ε.Κ. µε την προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ., για δύο
(2) τουλάχιστον σχολικά έτη είτε ως στελέχη, είτε ως εκπαιδευτικοί, µε ωράριο
τουλάχιστον οκτώ (8) διδακτικές ώρες την εβδοµάδα.
Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες ως υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τοµέων
Ε.Κ., θα πρέπει να συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης στο Ε.Κ. που
έχουν τοποθετηθεί µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και δεν πρέπει να
έχουν κριθεί υπεράριθµοι.
Εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι υποψήφιοι για
θέσεις υποδιευθυντών ΕΠΑΛ και υποδιευθυντών ή υπευθύνων τοµέων Ε.Κ. έχουν
δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση µόνο για µία θέση, είτε για θέση υποδιευθυντή
ΕΠΑΛ, είτε για θέση υποδιευθυντή Ε.Κ., είτε για θέση υπεύθυνου τοµέα Ε.Κ..
Προκηρυσσόµενες θέσεις
Α) Οι θέσεις των υποδιευθυντών σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης προκηρύσσονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες
διατάξεις. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο νοµοθέτης καθορίζει την
προϋπόθεση της ύπαρξης θέσης υποδιευθυντή µε βάση τις ανάγκες λειτουργίας των
σχολείων σύµφωνα µε τον αριθµό των τµηµάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από
τον αριθµό των µαθητών. Εποµένως, για την προκήρυξη θέσης υποδιευθυντή
σχολικής µονάδας Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης λαµβάνονται υπόψη οι πραγµατικές
συνθήκες λειτουργίας της σχολικής µονάδας, όπως αυτές διαµορφώνονται µε βάση
το µαθητικό δυναµικό της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.
Β) Οι θέσεις των υποδιευθυντών σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης και Ε.Κ. προκηρύσσονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις
ισχύουσες διατάξεις Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο νοµοθέτης καθορίζει τον
αριθµό των υποδιευθυντών µε βάση τις ανάγκες λειτουργίας των σχολείων σύµφωνα
µε τον αριθµό των τµηµάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον αριθµό των
µαθητών. Εποµένως, για τον καθορισµό του αριθµού των υποδιευθυντών
λαµβάνονται υπόψη οι πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας της σχολικής µονάδας,
όπως αυτές διαµορφώνονται µε βάση το µαθητικό δυναµικό της τρέχουσας σχολικής
χρονιάς. .
Προϋποθέσεις επιλογής
Ως υποδιευθυντές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία
που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση, την οποία αφορά η
επιλογή και δεν έχουν κριθεί υπεράριθµοι.
Ειδική προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση υποδιευθυντή και υπεύθυνου
τοµέα Ε.Κ. είναι ο εκπαιδευτικός να ανήκει σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται
για το Ε.Κ..

Ως υποδιευθυντές Ε.Κ., στα οποία ασκούνται διακόσιοι πενήντα (250)
τουλάχιστον µαθητές και τα οποία εξυπηρετούν τουλάχιστον δύο (2) ΕΠΑ.Λ. που
λειτουργούν σε διαφορετικό κύκλο λειτουργίας (πρωινό κύκλο, απογευµατινό κύκλο,
εσπερινό κύκλο), καθώς και ως Υπεύθυνοι τοµέων Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε
οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν κατά το χρόνο
επιλογής σε σχολική µονάδα, η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και δεν έχουν κριθεί
ως υπεράριθµοι.
Ειδικά για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ως υποδιευθυντές µπορούν να επιλέγονται και µέλη
Ε.Ε.Π. µε οκταετή (8) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το
χρόνο επιλογής σε οργανική θέση ή θέση επί θητεία στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε., την οποία
αφορά η επιλογή.
Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής µονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της
οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί µε
µικρότερο χρόνο υπηρεσίας.
∆εν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει
καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωµα µε την ποινή της προσωρινής ή
της οριστικής παύσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού
Κώδικα (κ.ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού
της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. Επίσης, δεν επιλέγεται ως
στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των
αντικειµενικών κριτηρίων που προσκοµίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι
πλαστά ή αναληθή µε σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας, καθώς και
εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύµφωνα µε την περ. β΄
της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3848/2010.
Όπου στις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία,
υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δηµόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση,
καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και
ωροµισθίων µε αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.
Όπου στις διατάξεις προβλέπεται διδακτική υπηρεσία , λογίζεται: α) η άσκηση
διδακτικού έργου σε µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, β) οι
άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η διδακτική υπηρεσία σε σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.), σε δηµόσια Ι.Ε.Κ. και σε σχολές Επαγγελµατικής
κατάρτισης (ΣΕΚ) , δ) η διδακτική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι., εφόσον έχει ασκηθεί αυτόνοµο
διδακτικό έργο σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών για χρονικό διάστηµα κατ’
ελάχιστον έξι (6) µηνών, ε) η υπηρεσία υπό την ιδιότητα του Σχολικού Συµβούλου,
του υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών
Θεµάτων στη ∆/νση Εκ/σης, του Υπευθύνου Κέντρου Συµβουλευτικής και
Προσανατολισµού
(ΚΕ.ΣΥ.Π.),
Γραφείου
Σχολικού
Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού
(ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.),
Γραφείου
Συµβουλευτικής
(ΓΡΑ.ΣΥ.)
,
Εργαστηριακού Κέντρου φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και
Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συµβουλευτικού Σταθµού νέων (Σ.Σ.Ν.),
Κέντρου περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και του Υπευθύνου Σχολικών
Βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
προγράµµατος « Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Κ.Κ.).
Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.∆.∆.Υ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα
∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.∆.Α.Υ.) ή ΚΕ.∆.∆.Υ., σε αυτοτελείς
Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τµήµατα Ένταξης, σε προγράµµατα παράλληλης στήριξης, σε
προγράµµατα διδασκαλίας στο σπίτι ή στις εκπαιδευτικές δοµές Ε.Α.Ε. που
προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄
199).
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη
λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύµατα
επιλογής της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν.4327/2015 όπως συµπληρώθηκε
µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 (Α 78) δεν πρέπει να συντρέχουν

τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας
όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρµόδιο όργανο.
Κριτήρια επιλογής
Κριτήρια επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των υποδιευθυντών και υπευθύνων τοµέων Ε.Κ είναι
ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η ικανότητα του
υποψηφίου να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήµατα (διδακτικά,
διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δηµιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό
περιβάλλον και να εµπνέει τους εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειµένου του προς άσκηση έργου, η
οποία συνάγεται από: α) την επιστηµονική – παιδαγωγική συγκρότηση του
υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την
ύπαρξη σπουδών ή επιµορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης
και την πιστοποιηµένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε., υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραµµάτων και εφαρµογή καινοτοµιών, συµµετοχή σε συµβούλια, επιτροπές ή
οµάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συµµετοχή σε όργανα
διοίκησης επιστηµονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής
συµµετοχής και επίσηµες διακρίσεις και β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη
διοικητική εµπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του
υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου.
Κρίση και επιλογή
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 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.
Επισηµαίνουµε ότι σε περίπτωση σχολικής µονάδας δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης
ή
Ε.Κ. που προβλέπεται εκλογή περισσότερων του ενός
υποδιευθυντή, οι εκλογείς σηµειώνουν στο ψηφοδέλτιο µέχρι τόσους σταυρούς όσες
και οι θέσεις των υποδιευθυντών που προβλέπονται.
Η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων µαζί µε το πρακτικό της επιλογής
διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής µονάδας ή του Ε.Κ. στο οικείο
ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣ∆Ε της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 4327/2015, το οποίο µετά από
έλεγχο της συνδροµής των προϋποθέσεων, και της νοµιµότητας της διαδικασίας
διαµόρφωσης της απόφασης, επικυρώνει µε πράξη του την τοποθέτηση.
Σε περίπτωση που το οικείο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣ∆Ε της παρ. 13 του άρθρου 21 του
ν. 4327/2015 δεν εγκρίνει την επιλογή του συλλόγου των διδασκόντων θα πρέπει να
αιτιολογήσει πλήρως την απόφασή του αυτή προς τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή
Εκπαίδευσης, ο οποίος παίρνει και την τελική απόφαση.
Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει πρόταση, η
τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του οικείου ∆ιευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από
πρόταση του οικείου ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣ∆Ε της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 4327/2015,
το οποίο λαµβάνει υπόψη τα προβλεπόµενα κριτήρια.
Συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων
Ο σύλλογος βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες,
όταν τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
Εκπαιδευτικός που διδάσκει σε περισσότερες της µιας σχολικές µονάδες ή
Ε.Κ., όσον αφορά τη διαδικασία της µυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή

υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ. , ψηφίζει στη σχολική µονάδα ή στο Ε.Κ.
όπου έχει τις περισσότερες ώρες, µε βάση την απόφαση διάθεσης των Υπηρεσιακών
Συµβουλίων.
Ο σύλλογος διδασκόντων συγκαλείται σε συνεδρίαση ύστερα από
πρόσκληση του διευθυντή (προέδρου). Επειδή η συγκεκριµένη συνεδρίαση είναι
έκτακτη, η γνωστοποίηση γίνεται ή µε ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα
ανακοινώσεων του σχολείου ή µε προφορική ειδοποίηση.
Οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία
των παρόντων. Όταν οι προτάσεις είναι περισσότερες και καµιά δε συγκεντρώνει την
απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται ανάµεσα στις δυο
επικρατέστερες. Το µέλος που απέχει από την ψηφοφορία θεωρείται απόν.
Οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων καταχωρούνται στο βιβλίο
πράξεων του συλλόγου και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, τον
γραµµατέα και τα παρόντα µέλη. Στην ίδια πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της
µειοψηφίας, αν ζητηθεί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1) Γραφείο Υπουργού
2) Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα
3) Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας Π.Ε. & ∆.Ε.
4) Αυτοτελές Τµήµα Στελεχών Εκπαίδευσης
Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης

