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Σοποκετιςεισ ςε κενζσ κζςεισ Διευκυντϊν, Τποδιευκυντϊν και Προϊςταμζνων  
2/κ ι 3/κ Δθμοτικϊν χολείων και Νθπιαγωγείων 

  
Μετά τισ μαηικζσ αιτιςεισ παραίτθςθσ εκπαιδευτικϊν, αρκετζσ κζςεισ Διευκυντϊν Δθμοτικϊν χολείων και 

Προϊςταμζνων Νθπιαγωγείων κα παραμείνουν κενζσ. Με δεδομζνο ότι οι νζεσ επιλογζσ ςτελεχϊν 
εκπαίδευςθσ -κατά τα φαινόμενα- ζχουν παραπεμφκεί ςτισ καλζνδεσ, τα κατά τόπουσ δοτά υπθρεςιακά 
ςυμβοφλια επιλογισ ςτελεχϊν, τα οποία δεν ζχουν ςτθ ςφνκεςι τουσ Αιρετοφσ εκπροςϊπουσ των 
εκπαιδευτικϊν, κα κλθκοφν να προχωριςουν πριν από τθν ζναρξθ του νζου ςχολικοφ ζτουσ ςε τοποκετιςεισ 
για τθν πλιρωςθ των ςυγκεκριμζνων κζςεων. 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ παρακζτει το νομοκετικό πλαίςιο 
και τθ διαδικαςία ςτελζχωςθσ αυτϊν των κζςεων: 

 

Σοποκζτθςθ Διευκυντϊν 

 Με το άρκρο 52 του Ν.4692/2020 παρατάκθκε θ κθτεία των ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ ζωσ τθν επιλογι, 
τοποκζτθςθ και ανάλθψθ υπθρεςίασ νζων ςτελεχϊν, ενϊ με το άρκρο 53 του ίδιου νόμου θ ιςχφσ των πινάκων 
επιλογισ των διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων, θ οποία ζλθξε τθν 31θ Ιουλίου 2020, παρατάκθκε ζωσ τθν 
κφρωςθ των νζων πινάκων επιλογισ διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων. 

 Σφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρο 29 του Ν.4547/2018 και το άρκρο 14 του ΦΕΚ 4424/2018 θ τοποκζτθςθ ςε 
κενζσ και κενοφμενεσ κζςεισ διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων γίνεται από τον πίνακα επιλογισ, με απόφαςθ 
του οικείου Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, φςτερα από πρόταςθ του ςυμβουλίου επιλογισ ςτελεχϊν. Σε περίπτωςθ 
μθ υποβολισ υποψθφιοτιτων για κάποιεσ ςχολικζσ μονάδεσ, διευκυντζσ ςε αυτζσ τοποκετοφνται, εφόςον το 
δθλϊςουν, υποψιφιοι που δεν ζχουν τοποκετθκεί, κατά τθ ςειρά κατάταξισ τουσ ςτον πίνακα. Για τον ςκοπό 
αυτόν καλοφνται από τον Διευκυντι Εκπαίδευςθσ να υποβάλουν νζα διλωςθ προτίμθςθσ. Αν μετά το τζλοσ τθσ 
διαδικαςίασ αυτισ, εξακολουκοφν να παραμζνουν κενζσ κζςεισ, οι κζςεισ αυτζσ επαναπροκθρφςςονται. 

 Οι κζςεισ διευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ αφοροφν ςχολικζσ μονάδεσ 
οργανικότθτασ τεςςάρων (4) κζςεων και άνω. 

 

Σοποκζτθςθ Τποδιευκυντϊν 

 Οι υποδιευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων επιλζγονται από το αρμόδιο, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του 
άρκρου 26 του Ν.4547/2018, υπθρεςιακό ςυμβοφλιο (υμβοφλιο Επιλογισ τελεχϊν), φςτερα από πρόταςθ 
του οικείου ςυλλόγου διδαςκόντων, θ οποία διατυπϊνεται ςε ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία δεν ςυμμετζχουν τα 
μζλθ που κωλφονται ςφμφωνα με το άρκρο 7 του Ν.2690/1999, κακϊσ και οι αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι 
εκπαιδευτικοί. Η πρόταςθ, μαηί με το πρακτικό του ςυλλόγου των διδαςκόντων, διαβιβάηονται από τον 
Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτο αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, το οποίο, φςτερα από ζλεγχο τθσ 
ςυνδρομισ των προχποκζςεων και τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ διαμόρφωςθσ τθσ πρόταςθσ, προτείνει 
ςτον οικείο Διευκυντι Εκπαίδευςθσ τθν τοποκζτθςθ των υποδιευκυντϊν. 

 Με βάςθ το άρκρο 30, παρ. 6 του Ν.4547/2018 ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ όπου φοιτοφν περιςςότεροι από εκατόν 
είκοςι (120) μακθτζσ, όπωσ ο αρικμόσ διαμορφϊνεται μζςα ςτον μινα  επτζμβριο, ορίηεται υποδιευκυντισ. 
Αν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ φοιτοφν περιςςότεροι από διακόςιουσ εβδομιντα (270) μακθτζσ ορίηεται και 
δεφτεροσ υποδιευκυντισ. 

 τισ χολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (.Μ.Ε.Α.Ε.) υποδιευκυντισ ορίηεται εφόςον φοιτοφν 
περιςςότεροι από τριάντα (30) μακθτζσ και αν φοιτοφν περιςςότεροι από ογδόντα (80) μακθτζσ ορίηεται και 
δεφτεροσ υποδιευκυντισ. 

 



 Αν κατά τθ διάρκεια τθσ προκθρυχκείςασ κθτείασ των υποδιευκυντϊν ο αρικμόσ των μακθτϊν τθσ ςχολικισ 
μονάδασ, όπωσ διαμορφϊνεται μζςα ςτον μινα επτζμβριο, δεν δικαιολογεί τον οριςμό ενόσ ι περιςςότερων 
υποδιευκυντϊν, με απόφαςθ του οικείου Διευκυντι Εκπαίδευςθσ αναςτζλλεται θ άςκθςθ των κακθκόντων 
του υποδιευκυντι ι των υποδιευκυντϊν που πλεονάηουν. 

 Αν ζχουν τοποκετθκεί υποδιευκυντζσ Αϋ και Βϋ, κεωρείται ωσ πλεονάηων κατά προτεραιότθτα ο 
υποδιευκυντισ Βϋ. Τθ ςειρά τοποκζτθςθσ των δφο υποδιευκυντϊν (υποδιευκυντισ Αϋ και Βϋ) προτείνει ο 
ςφλλογοσ διδαςκόντων. Σφμφωνα με το Κεφ. Δ., άρκρο 11, παρ. 2, του Ν.1566/1985 εάν υπθρετοφν 
υποδιευκυντζσ περιςςότεροι του ενόσ, ο αναπλθρωτισ του Διευκυντι ορίηεται από τον Διευκυντι. 

 Αν ο ςφλλογοσ διδαςκόντων δεν διατυπϊςει πρόταςθ για τθν επιλογι των υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων 
ι για τθ ςειρά τοποκζτθςθσ των υποδιευκυντϊν, αποφαςίηει ςχετικά το αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο. 

 Στθν περίπτωςθ που υποψιφιοι για τθ κζςθ υποδιευκυντι ςχολικισ μονάδασ είναι περιςςότεροι από τισ 
κζςεισ που προβλζπονται, ο ςφλλογοσ διδαςκόντων και το αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο λαμβάνουν υπόψθ 
τα κριτιρια τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 23 του Ν.4547/2018 και ειδικότερα τθν ικανότθτα του υποψθφίου 
να επιδεικνφει πνεφμα ςυνεργαςίασ και ομαδικότθτασ, ςυνζπεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ. 

 

Σοποκζτθςθ Προϊςταμζνων οργανικά 2/κ ι 3/κ Δθμοτικϊν χολείων & Νθπιαγωγείων 

 Οι προϊςτάμενοι των νθπιαγωγείων και οι προϊςτάμενοι των δθμοτικϊν ςχολείων ορίηονται και τοποκετοφνται 
με απόφαςθ του οικείου Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, που εκδίδεται φςτερα από πρόςκλθςι του για τθν 
εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ και πρόταςθ του οικείου Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ (Π.Τ..Π.Ε.), το οποίο ςυγκροτείται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 26 του 
Ν.4547/2018 (υμβοφλιο Επιλογισ τελεχϊν). 

 Σα κριτιρια επιλογισ, όπωσ προβλζπονται ςτο άρκρο 23, παρ. 2 του Ν.4547/2018 και το ΦΕΚ 4412/2018, είναι 
θ προςωπικότθτα και θ γενικι ςυγκρότθςθ του υποψθφίου, θ επιςτθμονικι του ςυγκρότθςθ, θ διοικθτικι και 
διδακτικι του εμπειρία, θ ικανότθτά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ, να επιδεικνφει ςυνεργατικότθτα και να 
επιλφει προβλιματα, ιδίωσ διδακτικά, διοικθτικά, οργανωτικά και λειτουργικά, θ ςυνειςφορά του ςτθ 
δθμιουργία κατάλλθλου παιδαγωγικοφ κλίματοσ, θ ςυμμετοχι του ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ δράςεων, 
κακϊσ και οι ικανότθτεσ διοίκθςθσ ι και οργάνωςθσ εκπαιδευτικϊν ι παιδαγωγικϊν δράςεων. 

 

*** τισ περιπτϊςεισ ςχολικϊν μονάδων π.χ. νθπιαγωγείων που κα λειτουργιςουν ωσ 4/κ λόγω τθσ 
εφαρμογισ τθσ δίχρονθσ προςχολικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ επιςθμαίνουμε τα παρακάτω: 

Ο/θ προϊςτάμενοσ/θ δικζςιασ ι τρικζςιασ ςχολικισ μονάδασ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τθσ οποίασ θ 
λειτουργικότθτα, μζςα ςτον μινα επτζμβριο, διαμορφϊνεται, με βάςθ τον απαιτοφμενο αρικμό μακθτϊν, ςε 
τζςςερα τμιματα και άνω, ορίηεται για το ςχολικό ζτοσ αυτό προςωρινά ωσ αναπλθρωτισ διευκυντισ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςχολικισ μονάδασ (άρκρο 30, παρ. 4 & 5 του Ν.4547/2018). 

 

 

Δημοκρατική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 


