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ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντή 

Ε.Κ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των  Ν. 4327/2015 και 
4473/2017» 

 
       
Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος έχοντας υπόψη: 

1. Την με αριθμ. 121/3-9-2020 απόφαση της Ε.Ε του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος, 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-6-2018)με 

θέμα:« Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 

3. Την με αρ.πρωτ Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-8-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του 
ν.4547/2018(Α΄102 ) σχετικά με θέματα Διευθυντών και Υποδιευθυντών 
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Ε.Κ»και 

4. Το μαθητικό δυναμικό των Σχολικών Μονάδων του 1ου, 2ου, 3ου και 4ου ΕΠΑΛ. 
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  
 

Την πλήρωση με επιλογή: 
1. 1 θέσης Υποδιευθυντή ΕΚ  

 
 

   Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα τυπικά προσόντα και 
επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή Ε.Κ. θα πρέπει να υποβάλλουν 
σχετική αίτηση υποψηφιότητας για το Ε.Κ. (ηλεκτρονικά στο mail: 
prosopiko@sivitanidios.edu.gr) από την 29η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 3α 
Οκτωβρίου  2020 μέχρι 12η  νυχτερινή. 
          Ως Υποδιευθυντές Ε.Κ. και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. επιλέγονται 
εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν σε 
σχολική μονάδα η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις 
των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων μπορούν να 
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υποβάλουν αίτηση για τις αντίστοιχες θέσεις σε Ε.Κ. τα οποία εξυπηρετούν τις 
σχολικές μονάδες στις οποίες κατέχουν οργανική θέση και καλύπτουν το 
υποχρεωτικό ωράριο του υποδιευθυντή ή του υπευθύνου τομέα Ε.Κ. με την 
προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά  έτη, 
είτε ως στελέχη είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικών 
ωρών την εβδομάδα. Ειδική προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση υποδιευθυντή 
και υπευθύνου τομέα Ε.Κ. είναι ο εκπαιδευτικός να ανήκει σε κλάδο ή ειδικότητα 
που προβλέπεται για το Ε.Κ. Σε κάθε περίπτωση οι επιλεγέντες ως υποδιευθυντές 
και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της 
θέσης στο Ε.Κ. όπου έχουν τοποθετηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής και να μην έχουν κριθεί ως υπεράριθμοι κατά το χρόνο της επιλογής 
σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ.50/1996 (Α΄ 45). Επισημαίνεται ότι εκπαιδευτικοί 
οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι υποψήφιοι για θέσεις 
υποδιευθυντών Ε.Π.Α.Λ. , και υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ., έχουν 
δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μια μόνο θέση, είτε υποδιευθυντή Ε.Π.Α.Λ., 
είτε υποδιευθυντή Ε.Κ., είτε υπευθύνου τομέα Ε.Κ.  
 Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας ή της πιστοποιημένης γνώσης 
Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου , υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο 
χρόνο υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. , αντίστοιχα. 
 Εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την 
υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν 
αίτηση για θέση στελέχους της εκπαίδευσης. 
 Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός στον οποίο, 
μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό 
παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/07 ΦΕΚ 26/τ. Α΄/09-02-07). Δεν 
επιλέγεται επίσης ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός του οποίου τα 
πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24, που 
προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη 
διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί 
από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β΄της παραγράφου 1 του 
άρθρου 31 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 40 του Ν.4547/2018(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-
6-18). 
 Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα 
επιλογής της παρ.9 του άρθρου 22 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-18) 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 του Υποδιευθυντή 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 
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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. 
 
                

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής κατατίθενται 
στη Διεύθυνση Διοικητικού και τα δικαιολογητικά θα αναζητηθούν από τους ατομικούς 
σας φακέλους που τηρούνται στο Τμήμα Προσωπικού. 
  Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά 
συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 
 
 
 
    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και ΕΚ επιλέγονται από το αρμόδιο, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 τουν.4547/2018, υπηρεσιακό 
συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία 
διατυπώνεται σε συνεδρίαση, στην οποία δεν συμμετέχουν τα μέλη που κωλύονται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, Α΄45), 
καθώς και οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. 

Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, 
διαβιβάζονται από τον διευθυντή των ΕΚ στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, το 
οποίο, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας 
της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευθυντή 
Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ. 

Αν σε σχολική μονάδα προβλέπεται δεύτερος υποδιευθυντής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 30 του ν.4547/2018, ο σύλλογος διδασκόντων προτείνει και 
τη σειρά τοποθέτησης των δύο υποδιευθυντών ( υποδιευθυντής Α΄ και Β΄). 

Αν ο σύλλογος διδασκόντων δεν διατυπώσει πρόταση για την επιλογή των 
υποδιευθυντών σχολικών μονάδων  και ΕΚ ή για τη σειρά τοποθέτησης των 
υποδιευθυντών, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. 

Στην περίπτωση που υποψήφιοι για τη θέση υποδιευθυντή σχολικής μονάδας 
και ΕΚ είναι περισσότεροι από τις θέσεις που προβλέπονται, ο σύλλογος διδασκόντων 
και το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 
2 του άρθρου 23 του ν.4547/2018 και ειδικότερα την ικανότητα του υποψηφίου να 
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επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, συνέπεια και να αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες. 

 
Επισημαίνουμε την ανάγκη για προσεκτική μελέτη και απαρέγκλιτη τήρηση τόσο 

των ρυθμίσεων του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-18) όσο και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 (Φ.Ε.Κ. 4412/τ.Β΄/03-10-18) Υ.Α. του ΥΠ.ΠΕ.Θ., 
ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και 
επιλογής. 
 
Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολικών μονάδων και 
ΕΚ να ενημερώσουν με ηλεκτρονική αλληλογραφία τους εκπαιδευτικούς που 
υπηρετούν στη σχολική τους μονάδα. 
 
 
Συνημμένα :  

1. Αίτηση υποψηφιότητας για θέση Υποδιευθυντή/ντριας ΕΚ 
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (Α΄75) 

 
 
 

        Η παρούσα να αναρτηθεί στην οικεία ιστοσελίδα της Σιβιτανιδείου Δημόσιας 
Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. 
 
 
 

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
του Ιδρύματος 

 
 

Νικόλαος Σπ. Μουμούρης 
 

 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Γραφείο Προέδρου Ε.Ε. 
2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή 
3. Διευθυντές Σχολικών μονάδων, ΕΚ, ΙΕΚ, ΚεΔιΒιΜ2 
4. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού 
5. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού 
6. Προϊστάμενο Τμήματος Λογιστικού 
7. Πίνακας ανακοινώσεων 

 


