
  

           

      

           

                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΦΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΘΕΜΑ:  «Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων 

Υποδιευθυντών  Σχολικών Μονάδων  και Ε.Κ.  και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. της   Δ.Ε. 

Πρέβεζας»

   Ο Διευθυντής Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας

         Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/1985 τ.Α΄) «Δομή και Λειτουργία 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

2. Τις  διατάξεις  του άρθρου 17 της αριθμ.  Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α.(ΦΕΚ 

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 διδασκόντων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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     ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 
ως προς τις θέσεις των τομεαρχών του Ε.Κ. Πρέβεζας  

Ο Διευθυντής ΔΔΕ Πρέβεζας

Χριστόφορος Μπελλος

               Πρέβεζα, 26/06/2015
                Αριθμ. Πρωτ.:  Φ.11.3/4490

ΠΡΟΣ: 

ΚΟΙΝ:

Εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας
Δ. Δ.Ε. Πρέβεζας 
(μέσω των Διευθυντών των σχολικών 
μονάδων)

ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ.  Ηπείρου

                                            
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΕΚ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ταχ. Δ/νση :   Κολοκοτρώνη, περ. Νοσοκομείου,
Ταχ. Κώδικας:    48100 Πρέβεζα 
Ιστοσελίδα:    http://dide.pre.sch.gr 
Πληροφορίες:   Κων/να Ευαγγέλου 
Τηλέφωνο.:       2682028145 
Φαξ :                     2682089792 
Email:                  mail@dide.pre.sch.gr  
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3. Τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-05-2010 τ.Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του 

εκπαιδευτικού –καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και 

λοιπές διατάξεις»

4. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 και 28 του  Ν.4327/14-05-2015 

(ΦΕΚ 50/14-05-2015 τ.Α΄)»Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια,  Δευτεροβάθμια, και 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 

5. Το  με  αριθμ.  Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-5-2015  έγγραφο  του  Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ  με  θέμα: 

«Διευκρινήσεις  σχετικά  με  την  επιλογή  υποψηφίων  Διευθυντών  όλων  των  τύπων 

Σχολικών  Μονάδων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  – 

Χρονοδιάγραμμα  διαδικασίας  επιλογής  Διευθυντών   -  Υποδιευθυντών  Σχολικών 

Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

6. Το με αρθμ. πρωτ. Φ.361.22/ 52 / 99664/E3/23-6-2015 Υ.Α έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ με 

θέμα:  «Διευκρινήσεις  σχετικά  με  την  επιλογή  υποψηφίων  Υποδιευθυντών  όλων  των 

τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων 

και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.» 

7. Τις θέσεις Υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Πρέβεζας

                                                         π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

την πλήρωση των παρακάτω  δώδεκα (12)  θέσεων Υποδιευθυντών Γυμνασίων,  ΓΕ.Λ., 

ΕΠΑ.Λ, Ε.Κ. και ΣΜΕΑΕ και έξι (6) υπευθύνων τομέων Ε.Κ. αρμοδιότητας της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Πρέβεζας  για  όλους  τους  ενδιαφερόμενους 

εκπαιδευτικούς  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  οι  οποίοι  έχουν  τα  νόμιμα  προσόντα 

σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη 

από τα αναγκαία δικαιολογητικά από την 26η  Ιουνίου 2015 έως και 29η  Ιουνίου 2015 

για την κατάταξη τους στους πίνακες που θα καταρτιστούν ανά σχολική μονάδα και για 

τις παρακάτω σχολικές μονάδες:

1. 1ο ΓΕ.Λ. Πρέβεζας  (δύο θέσεις)
2. 2ο ΓΕ.Λ. Πρέβεζας  (δύο θέσεις)
3. 1ο ΓΕ.Λ. Φιλιππιάδας (δύο θέσεις)
4. 1ο ΕΠΑ.Λ. Πρέβεζας (μία  θέση)
5. 1ο Γυμνάσιο  Φιλιππιάδας (μία  θέση)
6. 2ο Γυμνάσιο  Φιλιππιάδας (μία  θέση)
7. Γυμνάσιο Καναλακίου (μία  θέση)
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8. Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας (μία  θέση)
9. Ε.Κ. Πρέβεζας (μία  θέση)

             Τομείς Ε.Κ

1. Δομικών έργων - Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και 

Διατροφής - Πληροφορικής (μία θέση)
2. Μηχανολογίας  (μία θέση)
3. Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (2 θέσεις)

Οι υποψήφιοι Υποδιευθυντές, υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τον φάκελο με τα 

συνοδευτικά  δικαιολογητικά  (βεβαίωση  υπηρεσιακών  μεταβολών,  έγγραφα  που 

αποδεικνύουν την επιστημονική, παιδαγωγική κατάρτιση, τη διδακτική και καθοδηγητική 

προϋπηρεσία, κ.λ.π,)  εντός της παραπάνω προθεσμίας στο Διευθυντή του σχολείου  που 

ανήκουν οργανικά και δεν έχουν κριθεί ως υπεράριθμοι.

Υποβλητέα δικαιολογητικά που τίθενται υπό την κρίση του Σ.Δ.:

1. Βιογραφικό σημείωμα

2.Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης

3.Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών

4.Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.

5.Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος

6.Βεβαίωση  υπηρεσιακών  μεταβολών ή  υπηρεσιακά  έγγραφα  που  αφορούν  στην 

υπηρεσιακή  κατάσταση,  στην  καθοδηγητική  και  διοικητική  εμπειρία  καθώς  και  τη 

συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και 

λήξης, κατά περίπτωση.

7.Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός 

δεν  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 (ν. 3528/2007 Α' 26) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού 

της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 17 του ν. 4327/2015.
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Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρο 17 του ν. 4327/2015)

Ως υποδιευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιλέγονται 

εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το 

χρόνο επιλογής σε οργανική θέση, την οποία αφορά η επιλογή, δεν έχουν κριθεί  ως 

υπεράριθμοι και έχουν στο σχολείο αυτό το προβλεπόμενο από το νόμο για τους 

υποδιευθυντές ωράριο. 

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.. 

Δεν  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.

Όπου  στις  διατάξεις  του  ν.4327/2015  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 του 

προαναφερόμενου  νόμου  προβλέπεται  διδακτική  υπηρεσία,  λογίζεται:  α)  η  άσκηση 

διδακτικού έργου σε  μονάδες  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  β)  οι 

άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η θητεία σχολικού συμβούλου, δ) η θητεία 

σε  Κέντρα  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  (Κ.Π.Ε.),  ε)  η  θητεία  σε  θέσεις  Υπευθύνων 

Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης,  Αγωγής,  Υγείας,  Πολιτιστικών  θεμάτων  και  σχολικών 

δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και 

Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων.

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.45327/2015 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το 
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χρόνο λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  της  αίτησης  υποψηφιότητας  όσο και  κατά το 

χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Κριτήρια επιλογής (άρθρο 20 του ν.4327/2015) 

Κριτήρια  επιλογής  των  υποδιευθυντών  σχολικών  μονάδων  Δευτεροβάθμιας 

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 (άρθρο 25 του ν.4327/2015) 

Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής  μονάδας στην  οποία προβλέπεται 

θέση υποδιευθυντή, σε συνεδρίασή του και με βάση τα κριτήρια του άρθρου 20 του ν. 

4327/2015, αφού συγκροτήσει εφορευτική επιτροπή, προβαίνει σε μυστική ψηφοφορία 

και  συντάσσει  αιτιολογημένη  απόφαση  επιλογής  υποδιευθυντή  ή  όπου  απαιτείται 

υποδιευθυντών της σχολικής μονάδας και Ε.Κ, καθώς και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. 

Επισημαίνουμε ότι: 

α) στην εκλογική διαδικασία των Σ.Δ επιλογής υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. 

συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί που την ημέρα της εκλογής έχουν διδακτικό ωράριο στο 

σχολείο  αυτό  ή  τελούν  σε  λειτουργική  σχέση  με  αυτό  τη  συγκεκριμένη 

ημέρα(γραμματειακή υποστήριξη, υποστήριξη προγραμμάτων, κ.λ.π), 
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β) σε περίπτωση σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. που προβλέπεται εκλογή δύο υποδιευθυντών, 

οι εκλογείς σημειώνουν στο ψηφοδέλτιο μέχρι δύο σταυρούς. 

γ) Η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας θα διεξαχθεί κατά τον ίδιο τρόπο που διεξήχθη 

και η ψηφοφορία για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

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. 

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. 

Ο Σ.Δ. συγκαλείται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του νυν διευθυντή ως 

προέδρου (όχι του νεοεκλεγέντος). 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 Σ.Δ. 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  Σ.Δ.  καταχωρούνται  στο  βιβλίο  πράξεων  του  Συλλόγου  και 

υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, το γραμματέα και τα παρόντα μέλη.    

    

Ο  Διευθυντής  Δ.Ε. 

Πρέβεζας

     Χριστόφορος 

Μπέλλος
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