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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντών
Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και Υπεύθυνων Τοµέων Ε.Κ. της
Σ.∆.Σ.Τ.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις των
Ν. 4327/2015 και
4473/2017»
Η Γενική ∆ιευθύντρια του Ιδρύµατος έχοντας υπόψη:
1. Την µε αριθµ. 122/31-8-2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Σιβιτανιδείου Ιδρύµατος,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Α’) «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης»,
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 4327/15 (ΦΕΚ
50/τ.Α’/14-5-15) «Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»,
4. Την αριθµ. Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-8-2017 (ΦΕΚ 2908/τ.β΄) εγκύκλιο του
Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων και
ου
ου
ου
ου
5. Το µαθητικό δυναµικό των Σχολικών Μονάδων του 1 , 2 , 3 και 4 ΕΠΑΛ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση µε επιλογή:
ου
1. 2 θέσεων Υποδιευθυντών 1 ΕΠΑΛ
ου
2. 2 θέσεων Υποδιευθυντών 2 ΕΠΑΛ
ου
3. 2 θέσεων Υποδιευθυντών 3 ΕΠΑΛ
ου
4. 1 θέσης Υποδιευθυντή 4 ΕΠΑΛ
5. 1 θέσης Υποδιευθυντή ΕΚ
6. 8 θέσεις Υπευθύνων Τοµέων Ε.Κ. ως εξής:
 Μηχανολογίας (πρωί-απόγευµα)
 Μηχανολογίας και Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων (πρωίαπόγευµα)
 Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού (πρωίαπόγευµα)
 Υγείας–Πρόνοιας και Ευεξίας 1 (πρωί-απόγευµα)
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 Υγείας–Πρόνοιας και Ευεξίας 2 (πρωί-απόγευµα)
 Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής (πρωίαπόγευµα)
 Εφαρµοσµένων Τεχνών-∆οµικών Έργων και Βιοµηχανικού
εξοπλισµού (πρωί-απόγευµα)
 Πληροφορικής-Οικονοµίας και ∆ιοίκησης(πρωί-απόγευµα)
Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυµούν
να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας και Υποδιευθυντή
Ε.Κ. καθώς και Υπευθύνου Τοµέα Ε.Κ., θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική
αίτηση υποψηφιότητας για τη Σχολική Μονάδα ή το Ε.Κ. όπου ανήκουν οργανικά
ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα, στον ∆ιευθυντή της εν λόγω Σχολικής Μονάδας ή
η
η
Ε.Κ. από την 1 Σεπτεµβρίου 2017 έως και την 4 Σεπτεµβρίου 2017.
Η διαδικασία επιλογής των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.
καθώς και των του Υπεύθυνων Τοµέων Ε.Κ. θα πραγµατοποιηθεί στις σχολικές
µονάδες και στο Ε.Κ. της Σ.∆.Σ.Τ.Ε. στις 7 Σεπτεµβρίου 2017.
Ως Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων 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.
Ως Υποδιευθυντές Ε.Κ. στα οποία ασκούνται 250 τουλάχιστον µαθητές και τα
οποία λειτουργούν σε διαφορετικό κύκλο λειτουργίας (πρωινό, απογευµατινό ή
εσπερινό κύκλο) καθώς και ως Υπεύθυνοι Τοµέων Ε.Κ., επιλέγονται
εκπαιδευτικοί µε οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν
κατά το χρόνο επιλογής σε Σχολική Μονάδα η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ.
και δεν έχουν κριθεί ως υπεράριθµοι.
Ο ορισµός του αριθµού των Υποδιευθυντών θα καθοριστεί από τις πραγµατικές
συνθήκες λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας όπως αυτές θα διαµορφωθούν µε
βάση το µαθητικό δυναµικό της τρέχουσας σχολικής χρονιάς (2017-2018) και
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ
71/τ.Α΄).
Αν οι εκπαιδευτικοί της Σχολικής Μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της
οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί µε
µικρότερο χρόνο υπηρεσίας.
1. ∆εν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει
καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωµα µε την ποινή της
προσωρινής ή 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
ιδίου 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, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύµφωνα µε την περ. Β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 26 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄).
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2. 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 ωροµίσθιων 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 ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, β) οι άδειες
κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η διδακτική υπηρεσία σε σχολεία
δεύτερης ευκαιρείας (Σ.∆.Ε.), σε δηµόσια Ι.Ε.Κ. και σε σχολές
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), δ) η διδακτική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι.,
εφόσον έχει ασκηθεί αυτόνοµο διαδκτικό έργο σύµφωνα µε το πρόγραµµα
σπουδών για χρονικό διάστηµα κατ΄ ελάχιστον έξι (6) µηνών, ε) η υπηρεσία
υπό την ιδιότητα του Σχολικού Συµβούλου, του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης ή Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών Θεµάτων στη ∆/νση ∆/θµιας
Ε/σης, του Υπεύθυνου Κέντρου Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού
(ΚΕ.ΣΥ.Π), Γραφείου Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείο Συµβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), Εργαστηριακού Κέντρου
Φυσικών Επιστηµών(Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου πληροφορικής και Νέων
Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ.), Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων (Σ.Σ.Ν.),
Κέντρου περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), και του Υπεύθυνου
Σχολικών Βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγελµατική
Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Κ.Κ.).
3. Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.∆.∆.Υ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε
Κέντρα ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.∆.Α.Υ.) ή ΚΕ.∆.∆.Υ. ή
σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τµήµατα Ένταξης, σε προγράµµατα
παράλληλης στήριξης, σε προγράµµατα διδασκαλίας στο σπίτι ή στις
εκπαιδευτικές δοµές Ε.Α.Ε. που προβλέπονται στην περίπτωση β’ της παρ.
4 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α’ 199).
4. 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. 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.
Κριτήρια επιλογής των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, των
Υποδιευθυντών και των Υπεύθυνων 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
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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.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο Γ΄ του Ν. 4327/2015 και
στην αριθµ. Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-8-2017 (ΦΕΚ 2908/τ.β΄) εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην οικεία ιστοσελίδα της Σιβιτανιδείου ∆ηµόσιας
Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων.

Η Γενική ∆ιευθύντρια
του Ιδρύµατος
Ουρανία Καλαντζή
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Προέδρου Ε.Ε.
2. Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας
3. ∆ιευθυντές Σχολικών µονάδων, ΕΚ, ΙΕΚ, Κε∆ιΒιΜ2
4. Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού
5. Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού
6. Προϊστάµενο Τµήµατος Λογιστικού
7. Πίνακας ανακοινώσεων

