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ΠΡΟΣ: 
1. Τους εκπαιδευτικούς  
της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας 
(Διά των Διευθυντών των σχολείων τους) 
2. Όλες τις σχολικές μονάδες  
της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας 
 
ΚΟΙΝ: 
1. Την Περιφερειακή Διεύθυνση   
Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων 

Υποδιευθυντών 10/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων όλων των τύπων  

της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας» 

 
 

 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Α΄  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε.  ΑΘΗΝΑΣ 

 

 

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 16, παρ. 2, περ. κδ, του άρθρου 17, παρ.3 και παρ. 6, του 

άρθρου 20, παρ. 3, των άρθρων 25 και 27 του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν.4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 

50/14-5-2015 τ.Α΄) : «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.5, του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199, τ. Α΄, 2-10-2008), 

«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες».  
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4. Τις διατάξεις της υπ. αριθμ. Φ. 361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 (ΦΕΚ 915, τ. Β΄) 

Απόφασης του αν. Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα 

«Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής  διευθυντών σχολικών 

μονάδων και εργαστηριακών κέντρων».  

5. Το υπ’ αρ. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-5-2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διευκρινίσεις 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 υπ' αριθμ. Φ. 361.22/45/95435/Ε3/16-06-2015 έγγραφο του αν. Υπουργού 

Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα  « Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή 

υποψηφίων Υποδιευθυντών  Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας». 

7. 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» 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

 

Τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς για την επιλογή τους σε θέση 

Υποδιευθυντή 10/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων όλων των τύπων, της Α΄ 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, συμπεριλαμβανομένων 

αυτών της Ειδικής Αγωγής και των Πειραματικών, που έχουν οχταετή (8) 

τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία και που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε 

οργανική θέση των ως άνω σχολικών μονάδων, να υποβάλλουν, εφόσον το 

επιθυμούν, Αίτηση υποψηφιότητας στον Διευθυντή της σχολικής τους μονάδας, από 

18/6/2015 έως 19/6/2015. 

Την 19/6/2015 πραγματοποιούνται οι Συνεδριάσεις των Συλλόγων 

Διδασκόντων, η διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας, η σύνταξη και 

η αποστολή Πρακτικού και αιτιολογημένης Απόφασης επιλογής Υποδιευθυντή, στην 

Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας.  
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Ειδικά για τις ΣΜΕΑΕ: 

(α) Υποδιευθυντές σε ΣΜΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

τοποθετούνται μόνο στις περιπτώσεις όπου τα τμήματα που λειτουργούν είναι 

τουλάχιστον έξι (6) και ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών τριάντα (30)  

(β) ως Υποδιευθυντές μπορούν να επιλέγονται και μέλη ΕΕΠ με οχταετή (8) 

τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε 

οργανική θέση ή θέση επί θητεία στη ΣΜΕΑΕ, την οποία αφορά η επιλογή. 

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 (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. 

Οι προϋποθέσεις επιλογής, του άρθρου 17 του Ν. 4327/2015, θα πρέπει 

να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

υποψηφιοτήτων, ενώ τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του 

Ν.4327/2015 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. 

Τα κριτήρια επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4327/2015 

και 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 
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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. 

Η κρίση, επιλογή και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών των 10/θ και άνω 

Δημοτικών Σχολείων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας, θα γίνει σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 25 παρ. 1,2,3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, τ.Α΄, 

14/05/2015), σύμφωνα με τα οποία, 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 σε μυστική 

ψηφοφορία και συντάσσει την αιτιολογημένη, βάσει του αποτελέσματος της 

ψηφοφορίας, απόφασή του επιλογής υποδιευθυντή.   

Η απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων μαζί με το πρακτικό της επιλογής 

διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής στο διευρυμένο Α΄ 

ΠΥΣΠΕ Αθήνας, το οποίο θα διενεργήσει τον έλεγχο της συνδρομής των 

προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της απόφασης. 

Η επιλογή και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών θα είναι για διετή θητεία, η 

οποία ξεκινά από την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του δεύτερου έτους, 

που ακολουθεί την επιλογή τους, ήτοι την 31η Ιουλίου 2017.   

 

  

 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  ΤΗΣ Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ 
 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ 


