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ΠΡΟ : 
 
 

 
 
 
 
 
Εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότθτάσ μασ  
 (διά των Διευκυντϊν των .Μ.)  

 

 

Θ Ε Μ Α: «Πρόςκλθςθ  Εκδιλωςθσ  Ενδιαφζροντοσ  για  πλιρωςθ  κζςεων Yποδιευκυντϊν όλων  

                   των τφπων χολικϊν Μονάδων, Εργαςτθριακϊν Κζντρων και Τπευκφνων Σομζων Ε.Κ. 

               Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αιτωλοακαρνανίασ»  

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 11 του ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’) «Δομι και Λειτουργία 

τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

2. Σισ διατάξεισ του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Αϋ/14-5-2015) «Επείγοντα μζτρα για τθν 

Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια και Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ», 

3. Σισ διατάξεισ του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Αϋ/30-05-2017) «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ 

του κυβερνθτικοφ ζργου ςε κζματα εκπαίδευςθσ», 

4. Σισ διατάξεισ τθσ αρικμ. Φ353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Τ.Α. (ΦΕΚ 1340 τ.Βϋ/16-10-

2002) «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων 

των Περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Α/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ, των Δ/ντϊν και 

Τποδ/ντϊν των χολικϊν Μονάδων, .Ε.Κ. και των ςυλλόγων των διδαςκόντων» όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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5. Σθν με αρικμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (Βϋ 1890) Τ.Α. του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με κζμα: 

«Κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων, επιλογισ και τοποκζτθςθσ 

διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και εργαςτθριακϊν κζντρων». 

6. Σθν με αρικμ. Φ.361.22/68/136658/Ε3/14-08-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με κζμα: 

«Οδθγίεσ ςχετικά με τθν κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν χολικϊν Μονάδων 

Πρωτοβάκμιασ - Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ε.Κ.». 

7. Σθν με αρικμ. Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-08-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ., με κζμα: 

«Διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποψθφίων Τποδιευκυντϊν όλων των τφπων 

χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, Εργαςτθριακϊν 

Κζντρων και Τπευκφνων Σομζων Ε.Κ.». 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Ε  

 

Σθν πλιρωςθ με επιλογι των παρακάτω εξήντα επτά (67) κζςεων Τποδιευκυντϊν 

Γυμναςίων, ΓΕ.Λ., Ε.Κ., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Ειδικϊν Επαγγελματικϊν Γυμναςίων και Τπευκφνων 

Σομζων των Εργαςτθριακϊν Κζντρων τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Αιτωλοακαρνανίασ και καλοφμε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που ζχουν τα νόμιμα προςόντα και επικυμοφν να 

ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από 

τα αναγκαία δικαιολογθτικά ςτο Διευκυντι τθσ εν λόγω ςχολικισ μονάδασ ι 

Εργαςτθριακοφ Κζντρου από τθν Παραςκευι 1 επτεμβρίου 2017 ζωσ και τθν Δευτζρα 4 

επτεμβρίου 2017. 

 

Προχποκζςεισ επιλογισ (άρκρο 17 του ν. 4327/2015  78) 

 

Ωσ υποδιευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, επιλζγονται 

εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιςτον διδακτική υπηρεςία που υπηρετοφν κατά το χρόνο 

επιλογήσ ςε οργανική θζςη, την οποία αφορά η επιλογή και δεν ζχουν κριθεί υπεράριθμοι. 

Ειδική προχπόθεςη για την επιλογή ςε θζςη υποδιευθυντή και υπεφθυνου τομζα 

Ε.Κ. είναι ο εκπαιδευτικόσ να ανήκει ςε κλάδο ή ειδικότητα που προβλζπεται για το Ε.Κ. 
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Ωσ υποδιευκυντζσ Ε.Κ., ςτα οποία αςκοφνται διακόςιοι πενιντα (250) τουλάχιςτον 

μακθτζσ και τα οποία εξυπθρετοφν τουλάχιςτον δφο (2) ΕΠΑ.Λ. που λειτουργοφν ςε 

διαφορετικό κφκλο λειτουργίασ (πρωινό κφκλο, απογευματινό κφκλο, εςπερινό κφκλο), 

κακϊσ και ωσ Τπεφκυνοι τομζων Ε.Κ. επιλζγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιςτον 

διδακτική υπηρεςία, οι οποίοι υπηρετοφν κατά το χρόνο επιλογήσ ςε ςχολική μονάδα, η 

οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και δεν ζχουν κριθεί ωσ υπεράριθμοι. 

Ειδικά για τισ .Μ.Ε.Α.Ε. ωσ υποδιευκυντζσ μποροφν να επιλζγονται και μζλη Ε.Ε.Π. 

με οκταετή (8) τουλάχιςτον εκπαιδευτική υπηρεςία που υπηρετοφν κατά το χρόνο επιλογήσ 

ςε οργανική θζςη ή θζςη επί θητεία ςτη Σ.Μ.Ε.Α.Ε., την οποία αφορά η επιλογή. 

Αν οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ δεν πλθροφν τθν προχπόκεςθ τθσ 

οκταετοφσ διδακτικισ υπθρεςίασ, υποψιφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με 

μικρότερο χρόνο υπθρεςίασ. 

Δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ, ο οποίοσ ζχει 

καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ προςωρινισ ι τθσ 

οριςτικισ παφςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (κ.ν. 

3528/2007, Αϋ 26) ι για τον οποίον ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παραγράφου 1 

του άρκρου 8 του ίδιου Κϊδικα. Επίςθσ, δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ, 

εκπαιδευτικόσ, του οποίου τα πιςτοποιθτικά των αντικειμενικϊν κριτθρίων που 

προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ είναι πλαςτά ι αναλθκι με ςκοπό τθν 

παραπλάνθςθ τθσ υπθρεςίασ, κακϊσ και εκπαιδευτικόσ που ζχει απαλλαγεί από τα 

κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 26 του ν. 3848/2010. 

Όπου ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ προβλζπεται εκπαιδευτικι υπθρεςία, υπολογίηεται 

θ προχπθρεςία τόςο ςτθ δθμόςια όςο και ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ, κακϊσ και θ 

προχπθρεςία των υποψθφίων ωσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων με αναγωγι 

ςτο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδαςκαλίασ.  

Όπου ςτισ διατάξεισ προβλζπεται διδακτικι υπθρεςία , λογίηεται: α) θ άςκθςθ 

διδακτικοφ ζργου ςε μονάδεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, β) οι 

άδειεσ κφθςθσ, λοχείασ, ανατροφισ τζκνου, γ) θ διδακτικι υπθρεςία ςε ςχολεία δεφτερθσ 

ευκαιρίασ (.Δ.Ε.), ςε δθμόςια Ι.Ε.Κ. και ςε ςχολζσ Επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (ΕΚ) , δ) θ 

διδακτικι υπθρεςία  ςε Α.Ε.Ι., εφόςον ζχει αςκθκεί αυτόνομο διδακτικό ζργο ςφμφωνα με 

το πρόγραμμα ςπουδϊν για χρονικό διάςτθμα κατ’ ελάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, ε) θ υπθρεςία 
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υπό τθν ιδιότθτα του χολικοφ υμβοφλου, του υπευκφνου Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 

ι Αγωγισ Τγείασ ι Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ςτθ Δ/νςθ Εκ/ςθσ, του Τπευκφνου Κζντρου 

υμβουλευτικισ και Προςανατολιςμοφ (ΚΕ.Τ.Π.), Γραφείου χολικοφ Επαγγελματικοφ 

Προςανατολιςμοφ (ΓΡΑ..Ε.Π.), Γραφείου υμβουλευτικισ (ΓΡΑ.Τ.) , Εργαςτθριακοφ 

Κζντρου φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κζντρου Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν 

(ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.), υμβουλευτικοφ τακμοφ νζων (..Ν.), Κζντρου περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ (Κ.Π.Ε.) και του Τπευκφνου χολικϊν Βιβλιοκθκϊν, οι οποίεσ λειτοφργθςαν 

ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ « Εκπαίδευςθ και Αρχικι Επαγγελματικι 

Κατάρτιςθ» (Ε.Π.Ε.Α.Κ.Κ.). 

Όπου ςτισ ίδιεσ διατάξεισ προβλζπεται εκπαιδευτικι ι διδακτικι υπθρεςία ςε 

.Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ., υπολογίηεται θ υπθρεςία των υποψθφίων ςε Κζντρα Διάγνωςθσ, 

Αξιολόγθςθσ και Τποςτιριξθσ (Κ.Δ.Α.Τ.) ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ., ςε αυτοτελείσ .Μ.Ε.Α.Ε., ςε Σμιματα 

Ζνταξθσ, ςε προγράμματα παράλλθλθσ ςτιριξθσ, ςε προγράμματα διδαςκαλίασ ςτο ςπίτι ι 

ςτισ εκπαιδευτικζσ δομζσ Ε.Α.Ε. που προβλζπονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 6 του ν. 3699/2008 (Αϋ 199). 

Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Σα κωλφματα επιλογισ τθσ 

παραγράφου 6 του άρκρου 17 του ν. 4327/2015 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 1 του ν. 4473/2017 (Α 78) δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ 

από το αρμόδιο όργανο. 

 

Διλωςθ προτίμθςθσ 

 

Οι υποψήφιοι υποδιευθυντζς σχολικϊν μονάδων κατακζτουν διλωςθ προτίμθςθσ 

για τισ κζςεισ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ που κατζχουν οργανικι κζςθ και δεν ζχουν κρικεί 

υπεράρικμοι, ςτον διευκυντι τθσ οικείασ ςχολικισ μονάδασ 

Οι υποψήφιοι υποδιευθυντζς και υπεφθυνοι τομζων Ε.Κ. κατακζτουν διλωςθ 

προτίμθςθσ για τισ αντίςτοιχεσ κζςεισ ςε Ε.Κ., τα οποία εξυπθρετοφν τισ ςχολικζσ μονάδεσ 

ςτισ οποίεσ κατζχουν οργανικι κζςθ και δεν ζχουν κρικεί υπεράρικμοι, ςτον διευκυντι του 

οικείου Ε.Κ. με την προχπόθεςη να ζχουν υπηρετήςει ςε Ε.Κ., για δφο (2) τουλάχιςτον 
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ςχολικά ζτη είτε ωσ ςτελζχη, είτε ωσ εκπαιδευτικοί, με ωράριο τουλάχιςτον οκτϊ (8) 

διδακτικζσ ϊρεσ την εβδομάδα. 

ε κάκε περίπτωςθ, οι επιλεγζντεσ ωσ  υποδιευκυντζσ και υπεφκυνοι τομζων Ε.Κ., 

κα πρζπει να ςυμπλθρϊνουν το υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ ςτο Ε.Κ. που ζχουν 

τοποκετθκεί με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και δεν πρζπει να ζχουν κρικεί 

υπεράρικμοι. 

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληροφν τισ προχποθζςεισ να είναι υποψήφιοι για θζςεισ 

υποδιευθυντϊν ΕΠΑΛ και υποδιευθυντϊν ή υπευθφνων τομζων Ε.Κ. ζχουν δικαίωμα να 

υποβάλουν αίτηςη μόνο για μία θζςη, είτε για θζςη υποδιευθυντή ΕΠΑΛ, είτε για θζςη 

υποδιευθυντή Ε.Κ., είτε για θζςη υπεφθυνου τομζα Ε.Κ. 

 

Τποβλθτζα δικαιολογθτικά 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να κατακζςουν διλωςθ προτίμθςθσ ςτο Διευκυντι τθσ 

οικείασ ςχολικισ μονάδασ ι Εργαςτθριακοφ Κζντρου που ανικουν, ςυνοδευτικά με τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά, ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο 

βιογραφικό ςθμείωμα και κα πρζπει να περιλαμβάνουν: 

1. Βιογραφικό ςθμείωμα.  

2. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και μετεκπαίδευςθσ.  

3. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν. 

4. Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε. 

5. Βεβαίωςθ πιςτοποίθςθσ επάρκειασ τθσ Ελλθνικισ Νοθματικισ Γλϊςςασ ι του κϊδικα 

γραφισ Braille, ςτισ περιπτϊςεισ όπου απαιτείται. 

6. Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ. 

7. Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ, ςτθν 

κακοδθγθτικι και διοικθτικι εμπειρία κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε υπθρεςιακά ςυμβοφλια, 

τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ, 

8. Παραςτατικά (αντίγραφα, βεβαιϊςεισ) προςόντων των υποψθφίων που δεν 

μοριοδοτοφνται και που κατά τθν κρίςθ τουσ ζχουν ςυμβάλει ςτθν επαγγελματικι 

ανάπτυξθ και κα ςυντείνουν ουςιωδϊσ ςτθ βζλτιςτθ εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ, 
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όπωσ άλλεσ ςπουδζσ, επιμόρφωςθ και μετεκπαίδευςθ, οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν 

ςυνεδρίων, ςεμιναρίων και εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ι ςυμμετοχι ςε αυτά με τθν 

ιδιότθτα του ειςθγθτι, του μζλουσ τθσ επιςτθμονικισ ομάδασ ι του επιμορφωτι, 

ςυγγραφικό και ερευνθτικό ζργο, πρωτοβουλίεσ ςε ςχζςθ με το εκπαιδευτικό ζργο, 

υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και εφαρμογι καινοτομιϊν ςχετικι με τθν 

εκπαίδευςθ διοικθτικι ι κακοδθγθτικι εμπειρία, ςυμμετοχι ςε ςυμβοφλια, επιτροπζσ ι 

ομάδεσ εργαςίασ και ςε όργανα διοίκθςθσ επιςτθμονικϊν και εκπαιδευτικϊν οργανϊςεων, 

ανάλθψθ κοινωνικισ δράςθσ και ςυμμετοχι ςτα κοινά κακϊσ και επίςθμεσ διακρίςεισ.  

9. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται: 

α) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν 

ποινι τθσ προςωρινισ ι τθσ οριςτι

26),  

β) ότι δεν ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ίδιου κϊδικα, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 17 του ν. 4327/2015 κακϊσ ό

. 1 του άρκρου 26 του ν. 

3848/2010, και  

γ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν. 

Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ 

αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το 

Ινςτιτοφτο Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε.), ι το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ 

Επαγγελματικϊν Ιςοτιμιϊν (.Α.Ε.Ι.). Συχόν ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει να 

ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι 

άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά 

ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά. 

 

Κριτιρια επιλογισ  

 

Κριτήρια επιλογήσ των υποδιευθυντϊν ςχολικϊν μονάδων Δευτεροβάθμιασ 

Εκπαίδευςησ, των υποδιευθυντϊν και υπευθφνων τομζων Ε.Κ είναι ιδίωσ θ προςωπικότθτα 

και θ γενικι ςυγκρότθςθ του υποψθφίου, θ ικανότθτα του υποψθφίου να αναλαμβάνει 
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πρωτοβουλίεσ, να επιλφει προβλιματα (διδακτικά, διοικθτικά, οργανωτικά, λειτουργικά 

κ.λπ.), να δθμιουργεί κατάλλθλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνζει τουσ 

εκπαιδευτικοφσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. Βαςικό κριτιριο είναι θ γνϊςθ του 

αντικειμζνου του προσ άςκθςθ ζργου, θ οποία ςυνάγεται από: α) τθν επιςτθμονικι – 

παιδαγωγικι ςυγκρότθςθ του υποψθφίου και κυρίωσ το επίπεδο των ςπουδϊν και 

γενικότερα τισ ςπουδζσ του, τθν φπαρξθ ςπουδϊν ι επιμορφϊςεων ςτθν οργάνωςθ και 

διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθν πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν και Σ.Π.Ε., 

υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και εφαρμογι καινοτομιϊν, ςυμμετοχι ςε 

ςυμβοφλια, επιτροπζσ ι ομάδεσ εργαςίασ, κοινωνικι και ςυνδικαλιςτικι δράςθ, 

ςυμμετοχι ςε όργανα διοίκθςθσ επιςτθμονικϊν και εκπαιδευτικϊν οργανϊςεων ι ςε 

όργανα λαϊκισ ςυμμετοχισ και επίςθμεσ διακρίςεισ και β) τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ και 

τθ διοικθτικι εμπειρία, όπωσ προκφπτει από τθ ςυνολικι εκπαιδευτικι υπθρεςία του 

υποψθφίου αλλά και τθν προχπθρεςία ςε άςκθςθ διοικθτικοφ ζργου. 

 

 

Κρίςθ και επιλογι  

 

Ο ςφλλογοσ των διδαςκόντων κάκε ςχολικισ μονάδασ, ςε ςυνεδρίαςι του 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του τθσ παρ. 1 του άρκρου 25 του ν. 4327/2015 και με βάςθ τα 

κριτιρια του άρκρου 20 του ν. 4327/2015, αφοφ ςυγκροτιςει εφορευτικι επιτροπι, 

προβαίνει ςτθ διαδικαςία διατφπωςθσ γνϊμθσ μζςω μυςτικισ ψθφοφορίασ και ςυντάςςει 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ επιλογισ υποδιευκυντι ι όπου απαιτείται υποδιευκυντϊν τθσ 

ςχολικισ μονάδασ ι του Ε.Κ. κακϊσ και υπευκφνων των τομζων του Ε.Κ.  

Επιςθμαίνουμε ότι ςε περίπτωςθ ςχολικισ μονάδασ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ  

ι  Ε.Κ. που προβλζπεται εκλογι περιςςότερων του ενόσ υποδιευκυντι, οι εκλογείσ  

ςθμειϊνουν ςτο ψθφοδζλτιο μζχρι τόςουσ ςταυροφσ όςεσ και οι κζςεισ των 

υποδιευκυντϊν που προβλζπονται. 

Η απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων μαηί με το πρακτικό τθσ επιλογισ 

διαβιβάηονται από τον διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ ι του Ε.Κ. ςτο ΠΤΔΕ  Αιτωλ/νίασ 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του τθσ παρ. 2 του άρκρου 25 του ν. 4327/2015, το οποίο μετά 
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από ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων, και τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ 

διαμόρφωςθσ τθσ απόφαςθσ, κα επικυρϊςει με πράξθ του τθν τοποκζτθςθ. 

ε περίπτωςθ που το ΠΤΔΕ δεν εγκρίνει τθν επιλογι του ςυλλόγου των 

διδαςκόντων κα πρζπει να αιτιολογιςει πλιρωσ τθν απόφαςι του αυτι προσ τον 

Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ παίρνει και τθν τελικι απόφαςθ ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του τθσ παρ. 3 του άρκρου 20 του ν. 4327/2015. 

Αν κάποιοσ ςφλλογοσ των διδαςκόντων παραλείψει να υποβάλει πρόταςθ, θ 

τοποκζτθςθ κα γίνει με απόφαςθ του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, φςτερα από πρόταςθ του 

ΠΤΔΕ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 25 του ν. 4327/2015, το οποίο κα 

λάβει υπόψθ του τα προβλεπόμενα κριτιρια. 

 

υνεδρίαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων 

Ο ςφλλογοσ βρίςκεται ςε νόμιμθ απαρτία και οι αποφάςεισ του είναι ζγκυρεσ, όταν 

τα παρόντα μζλθ είναι περιςςότερα από τα απόντα. 

Εκπαιδευτικόσ που διδάςκει ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ ςχολικζσ μονάδεσ ι Ε.Κ., 

όςον αφορά τθ διαδικαςία τθσ μυςτικισ ψθφοφορίασ για τθν επιλογι υποδιευκυντϊν 

ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ., ψθφίηει ςτθ ςχολικι μονάδα ι ςτο Ε.Κ. όπου ζχει τισ 

περιςςότερεσ ϊρεσ, με βάςθ τθν απόφαςθ διάκεςθσ του Τπθρεςιακοφ υμβουλίου. 

Ο ςφλλογοσ διδαςκόντων ςυγκαλείται ςε ςυνεδρίαςθ φςτερα από πρόςκλθςθ του 

διευκυντι (προζδρου). Επειδι θ ςυγκεκριμζνθ ςυνεδρίαςθ είναι ζκτακτθ, θ γνωςτοποίθςθ 

γίνεται ι με ανάρτθςθ τθσ πρόςκλθςθσ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του ςχολείου ι με 

προφορικι ειδοποίθςθ. 

Οι αποφάςεισ του ςυλλόγου διδαςκόντων λαμβάνονται με απλι πλειοψθφία των 

παρόντων. Όταν οι προτάςεισ είναι περιςςότερεσ και καμιά δε ςυγκεντρϊνει τθν απόλυτθ 

πλειοψθφία, θ ψθφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεςα ςτισ δυο επικρατζςτερεσ. Σο 

μζλοσ που απζχει από τθν ψθφοφορία κεωρείται απόν. 

Οι αποφάςεισ του ςυλλόγου διδαςκόντων καταχωροφνται ςτο βιβλίο πράξεων του 

ςυλλόγου και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, τον γραμματζα και τα 

παρόντα μζλθ. τθν ίδια πράξθ καταχωροφνται και οι απόψεισ τθσ μειοψθφίασ, αν 

ηθτθκεί. 
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Σζλοσ, διευκρινίηεται ότι θ διαδικαςία επιλογισ Τποδιευκυντϊν χολικϊν μονάδων 

και Ε.Κ. κακϊσ και Τπευκφνων Σομζων Ε.Κ. κα πραγματοποιθκεί από τθν Σρίτθ 5 

επτεμβρίου 2017 ζωσ και τθν Δευτζρα 11 επτεμβρίου 2017. 

Παρακαλοφμε για τθν ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν με τον προςφορότερο δυνατό τρόπο. 

Ωςτόςο επιςθμαίνουμε ότι ευκφνθ για τθν ενθμζρωςθ φζρει ο κάκε εκπαιδευτικόσ χωριςτά κακϊσ  

οφείλει να ενθμερϊνεται για τα ζγγραφα που διακινοφνται ςτο ςχολείο του και αναρτϊνται ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ. 

  

Ο Διευκυντισ Δ.Ε. Αιτωλ/νίασ 

 

 

Χριςτοσ Κ. Καηαντηισ 

ΠΕ19, Μed 

 

Κοινοποίθςθ: 

- Περιφερειακι Δ/νςθ Π. & Δ. Εκπ/ςθσ Δυτικισ Ελλάδασ 

 

υνθμμζνα:  

1. ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Αϋ/30-05-2017) 

2. ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Αϋ/14-5-2015) 

3. Η με αρικμ. Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-08-2017 εγκφκλιοσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ.  

4. Αίτθςθ Τποψθφίου Τποδιευκυντι   

5. Τπεφκυνθ Διλωςθ 

 

ΑΔΑ: ΨΔ5Β4653ΠΣ-ΓΝΠ



10 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
ΠΙΝΑΚΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ 

ΣΟΜΕΩΝ ΣΩΝ Ε.Κ. 
 

Α/Α ΓΤΜΝΑΙΑ AΡΙΘΜΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ 

1 1Ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 2 

2 2Ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 1 

3 ΜΟΤΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΜΕ Λ.Σ. 2 

4 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΚΩΝ/ΝΟΤ 1 

5 1Ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 2 

6 2Ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 1 

7 3Ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 1 

8 4Ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 2 

9 5Ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 2 

10 6Ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 1 

11 7Ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 1 

12 ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΜΕ Λ.Σ.  1 

13 ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗ 1 

14 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 1 

15 ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΣΩΛΙΚΟΤ 1 

16 1Ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 1 

17 2Ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 1 

18 3Ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 1 

 

Α/Α ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ AΡΙΘΜΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ 

1 1Ο ΓΕ.Λ. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 1 

2 2Ο ΓΕ.Λ. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 1 

3 1Ο ΓΕ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ 2 

4 2Ο ΓΕ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ 2 

5 3Ο ΓΕ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ 2 

6 4Ο ΓΕ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ 2 

7 5Ο ΓΕ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ 1 

8 6Ο ΓΕ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ 1 

9 ΓΕ.Λ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 1 

10 1Ο ΓΕ.Λ. ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 2 

11 2Ο ΓΕ.Λ. ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 2 

 

Α/Α ΕΠΑ.Λ.  AΡΙΘΜΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ 

1 ΕΠΑ.Λ. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 1 

2 1Ο ΕΠΑ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ 2 

3 2Ο ΕΠΑ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ 2 

4 ΕΠΑ.Λ. ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 2 

 

Α/Α ΕΚ  ( ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΣΡΑ)  AΡΙΘΜΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ 

1 Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ 1 

 

Α/Α ΕΕΕΕΚ – ΜΕΑΕ  AΡΙΘΜΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ 

1 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 1 

2 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 1 
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3 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 
ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΜΕ Λ.Σ. 

1 

 

 ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΣΟΜΕΩΝ ΣΑ 
ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΣΡΑ  

 

Α/Α Ε.Κ. Μεςολογγίου AΡΙΘΜΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ 

1 Σομζασ Μθχανολογίασ  1 

2 
Σομζασ Ηλεκτρολογίασ, Ηλεκτρονικισ και 
Αυτοματιςμοφ - Πλθροφορικισ – 
Διοίκθςθσ και Οικονομίασ 

1 

3 Τγείασ- Πρόνοιασ  - Ευεξίασ   1 

4 
Σομζασ Μθχανολογίασ  - Ηλεκτρολογίασ , 
Ηλεκτρονικισ και  Αυτοματιςμοφ, Τγείασ- 
Πρόνοιασ  - Ευεξίασ  (ΕΠΑΛ Κατοχισ) 

1 

   

Α/Α Ε.Κ. Ναυπάκτου AΡΙΘΜΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ 

1 Σομζασ  Τγείασ – Πρόνοιασ  - Ευεξίασ 1 

2 Σομζασ Μθχανολογίασ  1 

3 
Σομζασ Ηλεκτρολογίασ,  Ηλεκτρονικισ 
και Αυτοματιςμοφ  

1 

4 
Σομζασ Πλθροφορικισ - Διοίκθςθσ και 
Οικονομίασ - Γεωπονίασ, Σροφίμων και 
Περιβάλλοντοσ 

1 

   

Α/Α Ε.Κ. Αγρινίου AΡΙΘΜΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ 

1 Σομζασ Μθχανολογίασ  1 

2 

Σομζασ Πλθροφορικισ –Διοίκθςθσ και 
Οικονομίασ –Γεωπονίασ Σροφίμων & 
Περιβάλλοντοσ (1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου & 
Εςπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου) 

1 

3 
Σομζασ Ηλεκτρολογίασ – Ηλεκτρονικισ & 
Αυτοματιςμοφ 

1 

4 
Σομζασ Τγείασ – Πρόνοιασ - Ευεξίασ (2ο 
ΕΠΑΛ Αγρινίου & Εςπερινό ΕΠΑΛ 
Αγρινίου) 

2 

5 

Σομζασ Δομικϊν Ζργων, Δομθμζνου 
Περιβάλλοντοσ και Αρχιτεκτονικοφ 
χεδιαςμοφ – Πλθροφορικισ  (2ο ΕΠΑΛ 
Αγρινίου) 

1 

6 

Σομζασ Διοίκθςθσ και Οικονομίασ - 
Ηλεκτρολογίασ, Ηλεκτρονικισ & 
Αυτοματιςμοφ - Μθχανολογίασ (ΕΠΑΛ 
Μακρυνείασ)  

1 

7 
Σομζασ Μθχανολογίασ – Διοίκθςθσ & 
Οικονομίασ (ΕΠΑΛ Καινουργίου) 

1 
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