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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  την κάλυψη κενών θέσεων 

υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ.» 

 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας 

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 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. 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 των διδασκόντων» 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 26, 27 και 29 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 

71/19-5-2010 τ.Α΄) : «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση   κανόνων 

αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» 

4. Τις αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 ( Β΄915 ) και Φ.361.22/51/99563/Ε3/23-6-

2015 ( Β΄1251 ) υπουργικές αποφάσεις 

5. Τις διατάξεις N.4327/2015 

6. Την αριθ. Φ.361.22/146/152229/E3/29-9-2015 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Κ α λ ε ί  

 

Τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 

4327/2015 και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή, καθώς 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 Διευθυντή της εν λόγω σχολικής 

μονάδας ή Ε.Κ., από την 23
η
 Οκτωβρίου 2015 έως και την 27

η
 Οκτωβρίου 2015. 

Οι κενές θέσεις, είναι αυτές που φαίνονται παρακάτω: 
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ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣΗ 

2
ο 

ΓΕ.Λ. ΑΡΤΑΣ 1   

1
ο
 Ε.Κ. ΑΡΤΑΣ  Υγείας και Πρόνοιας 1 

 

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και 

υπεύθυνου τομέα Ε.Κ., θα πραγματοποιηθεί στις μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

την 27
η
 Οκτωβρίου 2015. Επισημαίνουμε επίσης την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και 

απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του ν. 4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν 

προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.  

 Ο Σύλλογος Διδασκόντων των παραπάνω σχολικών μονάδων και Ε.Κ. συνεδριάζει στις 

27 Οκτωβρίου 2015 και εφαρμόζει τις διατάξεις των άρθρων 17, 20 & 25 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 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.. 

Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς 

διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο 

υπηρεσίας. 

H απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων μαζί με το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής 

επιλογής διαβιβάζονται στο διευρυμένο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Άρτας αυθημερόν. 

 

Υποβλητέα δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση και αντίγραφα εγγράφων των όσων αναφέρονται σε αυτή (τίτλοι σπουδών και 

μετεκπαίδευσης, αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, πιστοποιητικά επιμόρφωσης 

στις Τ.Π.Ε., βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή 

κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε 

υπηρεσιακά συμβούλια, που πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης). 

2. 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 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/9-2-2007) και β) δε 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. 

 

Με ευθύνη των Διευθυντών να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί του 

σχολείου τους. 

 

 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δ.Ε. Ν. Άρτας 

κ.α.α. 

 

 

 

ΦΑΝΗ Γ. ΜΠΙΣΚΑΝΑΚΗ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. Ηπείρου 

2. Σχολεία Δ.Ε. Άρτας 
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