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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                          
                          

             Θεσσαλονίκη, 22-10-2015 
                          Αριθμ. Πρωτ.: 22900

Ταχ. Δ/νση: Κατσιμίδη & Μήλου 33
546 38, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:  Μαρία Γανοπούλου
Τηλέφωνο: 2310 954150

Φαξ: 2310 954152
E-mail: mail  @  dipe  -  a  .  thess  .  sch  .  gr

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών/‐ ντριών σε 
κενούμενες θέσεις Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη:
      1. Το Ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και               
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
     2. Το Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων 
αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
       3. Το Ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες»
      4. Το Π.Δ. 323/1993 «Τροποποίηση του ΠΔ 349/1992 και ΠΔ 64/1993 και σύσταση 
οργανικών θέσεων των κλάδων εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 
εκπαιδευτικών Μουσικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανομή των θέσεων αυτών σε 
Δημοτικά Σχολεία»
5. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 Υπουργική Απόφαση, που αφορά στην
επιλογή των υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε. και 
Εργαστηριακών Κέντρων
6. Το υπ’ αριθμ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
7. Το υπ’ αριθμ. Φ.361.22/146/152229/E3/29-09-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ
                                    

Προκηρύσσουμε

Την πλήρωση θέσης Υποδιευθυντή/-ντριας των ακόλουθων σχολικών μονάδων της 
Διεύθυνσης Π.Ε.  Ανατολικής Θεσσαλονίκης
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Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 2015-2016
1 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ 10
2 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 13

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί με οκταετή 
τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία και οργανική θέση στην σχολική
μονάδα την οποία αφορά η επιλογή, όπως υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας στο Διευθυντή/  ‐  ντρια   της Σχολικής Μονάδας από 
23 έως και 27 Οκτωβρίου 2015

Η διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων θα πραγματοποιηθεί στις 27 
Οκτωβρίου 2015, σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής:

Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρο 17 του ν.4327/2015)
Ως υποδιευθυντές /-ντριες δημοτικών σχολείων, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή 
τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση,
την οποία αφορά η επιλογή. Ειδικά για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ως υποδιευθυντές μπορούν να 
επιλέγονται και μέλη Ε.Ε.Π. με οκταετή (8) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία που 
υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση ή θέση επί θητεία στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε., την 
οποία αφορά η επιλογή.
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. 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 (κ.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.
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 ωρομισθίων 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 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) οι
άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η θητεία σχολικού συμβούλου, δ) η θητεία σε
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών 
δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και 
Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων.
3. Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 
ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης 
και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τμήματα Ένταξης, σε 
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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 (άρθρο 20 του ν.4327/2015)
Κριτήρια επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
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 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.

Κρίση και επιλογή (άρθρο 25 του ν.4327/2015)
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, βάση του 
αποτελέσματος της ψηφοφορίας, απόφαση επιλογής υποδιευθυντή/-ντριας.

Η απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων μαζί με το πρακτικό της 
επιλογής διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής 
επιτροπής στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, μέχρι την 
Τρίτη 27  Οκτωβρίου 2015.

                                                                                 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Ε.
                                                                                    Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

                                                                                        Άγγελος Πολυζωίδης
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