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ΠΡΟ: 1. Περιφερειακζσ Διευθφνςεισ
Εκπαίδευςησ
όλησ τησ χώρασ
.
2. Διευθφνςεισ Πρωτοβάθμιασ
Εκπαίδευςησ
όλησ τησ χώρασ
3. Διευθφνςεισ Δευτεροβάθμιασ
Εκπαίδευςησ
όλησ τησ χώρασ

ΘΔΜΑ: « Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ππνςεθίσλ Τπνδηεπζπληψλ φισλ ησλ
ηχπσλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,
Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ θαη Τπεχζπλσλ Σνκέσλ Δ.Κ. »
ε
ζπλέρεηα
ηεο
αξηζκ.
Φ.361.22/68/136657/Δ3/14-8-2017
( ΦΔΚ 2908 Β΄) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ
Τπνδηεπζπληψλ φισλ ησλ ηχπσλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Δξγαζηεξηαθψλ Κέληξσλ θαη Τπεπζχλσλ Σνκέσλ
Δ.Κ., ζαο γλσξίδνπκε, φηη νη πξνυπνζέζεηο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ αλσηέξσ
ζηειερψλ, έρνπλ σο αθνινχζσο:
Πποκήπςξη - Υπόνορ ςποβολήρ αιηήζεων
Α) Ο νηθείνο Γηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πξνζθαιεί ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα θαη
επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ θαζήθνληα ππνδηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, λα ππνβάινπλ
ζρεηηθή αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα φπνπ αλήθνπλ νξγαληθά ζηνλ
Γηεπζπληή ηεο ελ ιφγσ ζρνιηθήο κνλάδαο, από ηην 1η επηεμβπίος 2017 έωρ και
ηην 4η επηεμβπίος 2017.
Β) Ο νηθείνο Γηεπζπληήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πξνζθαιεί ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα θαη
επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ θαζήθνληα ππνδηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη
ππνδηεπζπληή Δ.Κ. θαη ππεχζπλνπ ηνκέα Δ.Κ., λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε
ππνςεθηφηεηαο γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα ή ην Δ.Κ. φπνπ αλήθνπλ νξγαληθά ή έρνπλ
δηαηεζεί αληίζηνηρα, ζηνλ Γηεπζπληή ηεο ελ ιφγσ ζρνιηθήο κνλάδαο ή Δ.Κ., από ηην
1η επηεμβπίος 2017 έωρ και ηην 4η επηεμβπίος 2017.
Η πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο θαη
θνηλνπνηείηαη ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη Δ.Κ. αξκνδηφηεηάο ηεο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δηαδηθαζία επηινγήο Τπνδηεπζπληψλ ρνιηθψλ κνλάδσλ
θαη Δ.Κ. θαζψο θαη Τπεπζχλσλ Σνκέσλ Δ.Κ. ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηην 5η
επηεμβπίος 2017 έωρ και ηην 11η επηεμβπίος 2017.

Δπηζεκαίλνπκε επίζεο ηελ αλάγθε πξνζεθηηθήο κειέηεο θαη απαξέγθιηηεο
ηήξεζεο ησλ ξπζκίζεσλ ησλ λ. 4327/2015 θαη λ. 4473/2017, έηζη ψζηε λα
απνθεπρζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.
Γήλωζη πποηίμηζηρ
Οη ππνςήθηνη ππνδηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαηαζέηνπλ δήισζε
πξνηίκεζεο γηα ηηο ζέζεηο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε θαη
δελ έρνπλ θξηζεί ππεξάξηζκνη, ζηνλ δηεπζπληή ηεο νηθείαο ζρνιηθήο κνλάδαο
Οη ππνςήθηνη ππνδηεπζπληέο θαη ππεχζπλνη ηνκέσλ Δ.Κ. θαηαζέηνπλ δήισζε
πξνηίκεζεο γηα ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ζε Δ.Κ., ηα νπνία εμππεξεηνχλ ηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο ζηηο νπνίεο θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε θαη δελ έρνπλ θξηζεί ππεξάξηζκνη, ζηνλ
δηεπζπληή ηνπ νηθείνπ Δ.Κ. κε ηελ πξνυπφζεζε λα έρνπλ ππεξεηήζεη ζε Δ.Κ., γηα δχν
(2) ηνπιάρηζηνλ ζρνιηθά έηε είηε σο ζηειέρε, είηε σο εθπαηδεπηηθνί, κε σξάξην
ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) δηδαθηηθέο ψξεο ηελ εβδνκάδα.
ε θάζε πεξίπησζε, νη επηιεγέληεο σο ππνδηεπζπληέο θαη ππεχζπλνη ηνκέσλ
Δ.Κ., ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ην ππνρξεσηηθφ σξάξην ηεο ζέζεο ζην Δ.Κ. πνπ
έρνπλ ηνπνζεηεζεί κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη δελ πξέπεη λα
έρνπλ θξηζεί ππεξάξηζκνη.
Δθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα είλαη ππνςήθηνη γηα
ζέζεηο ππνδηεπζπληψλ ΔΠΑΛ θαη ππνδηεπζπληψλ ή ππεπζχλσλ ηνκέσλ Δ.Κ. έρνπλ
δηθαίσκα λα ππνβάινπλ αίηεζε κφλν γηα κία ζέζε, είηε γηα ζέζε ππνδηεπζπληή
ΔΠΑΛ, είηε γηα ζέζε ππνδηεπζπληή Δ.Κ., είηε γηα ζέζε ππεχζπλνπ ηνκέα Δ.Κ..
Πποκηπςζζόμενερ θέζειρ
Α) Οη ζέζεηο ησλ ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο πξνθεξχζζνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο. Απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο πξνθχπηεη φηη ν λνκνζέηεο θαζνξίδεη ηελ
πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο ζέζεο ππνδηεπζπληή κε βάζε ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ
ζρνιείσλ ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ
ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ. Δπνκέλσο, γηα ηελ πξνθήξπμε ζέζεο ππνδηεπζπληή
ζρνιηθήο κνλάδαο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ιακβάλνληαη ππφςε νη πξαγκαηηθέο
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη κε βάζε
ην καζεηηθφ δπλακηθφ ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο ρξνληάο.
Β) Οη ζέζεηο ησλ ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο θαη Δ.Κ. πξνθεξχζζνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο πξνθχπηεη φηη ν λνκνζέηεο θαζνξίδεη ηνλ
αξηζκφ ησλ ππνδηεπζπληψλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ζχκθσλα
κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ
καζεηψλ. Δπνκέλσο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνδηεπζπληψλ
ιακβάλνληαη ππφςε νη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο,
φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη κε βάζε ην καζεηηθφ δπλακηθφ ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο
ρξνληάο. .
Πποϋποθέζειρ επιλογήρ
Ωο ππνδηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί κε νθηαεηή ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθή ππεξεζία
πνπ ππεξεηνχλ θαηά ην ρξφλν επηινγήο ζε νξγαληθή ζέζε, ηελ νπνία αθνξά ε
επηινγή θαη δελ έρνπλ θξηζεί ππεξάξηζκνη.
Δηδηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή ζε ζέζε ππνδηεπζπληή θαη ππεχζπλνπ
ηνκέα Δ.Κ. είλαη ν εθπαηδεπηηθφο λα αλήθεη ζε θιάδν ή εηδηθφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη
γηα ην Δ.Κ..

Ωο ππνδηεπζπληέο Δ.Κ., ζηα νπνία αζθνχληαη δηαθφζηνη πελήληα (250)
ηνπιάρηζηνλ καζεηέο θαη ηα νπνία εμππεξεηνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ΔΠΑ.Λ. πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθφ θχθιν ιεηηνπξγίαο (πξσηλφ θχθιν, απνγεπκαηηλφ θχθιν,
εζπεξηλφ θχθιν), θαζψο θαη σο Τπεχζπλνη ηνκέσλ Δ.Κ. επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί κε
νθηαεηή ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθή ππεξεζία, νη νπνίνη ππεξεηνχλ θαηά ην ρξφλν
επηινγήο ζε ζρνιηθή κνλάδα, ε νπνία εμππεξεηείηαη απφ ην Δ.Κ. θαη δελ έρνπλ θξηζεί
σο ππεξάξηζκνη.
Δηδηθά γηα ηηο .Μ.Δ.Α.Δ. σο ππνδηεπζπληέο κπνξνχλ λα επηιέγνληαη θαη κέιε
Δ.Δ.Π. κε νθηαεηή (8) ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία πνπ ππεξεηνχλ θαηά ην
ρξφλν επηινγήο ζε νξγαληθή ζέζε ή ζέζε επί ζεηεία ζηε .Μ.Δ.Α.Δ., ηελ νπνία
αθνξά ε επηινγή.
Αλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε ηεο
νθηαεηνχο δηδαθηηθήο ππεξεζίαο, ππνςήθηνη κπνξεί λα είλαη θαη εθπαηδεπηηθνί κε
κηθξφηεξν ρξφλν ππεξεζίαο.
Γελ επηιέγεηαη σο ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο έρεη
θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο ή
ηεο νξηζηηθήο παχζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 109 ηνπ Τπαιιειηθνχ
Κψδηθα (θ.λ. 3528/2007, Α΄ 26) ή γηα ηνλ νπνίνλ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα δηνξηζκνχ
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα. Δπίζεο, δελ επηιέγεηαη σο
ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο, εθπαηδεπηηθφο, ηνπ νπνίνπ ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ
αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ πνπ πξνζθνκίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο είλαη
πιαζηά ή αλαιεζή κε ζθνπφ ηελ παξαπιάλεζε ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη
εθπαηδεπηηθφο πνπ έρεη απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β΄
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3848/2010.
Όπνπ ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη εθπαηδεπηηθή ππεξεζία,
ππνινγίδεηαη ε πξνυπεξεζία ηφζν ζηε δεκφζηα φζν θαη ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε,
θαζψο θαη ε πξνυπεξεζία ησλ ππνςεθίσλ σο πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ θαη
σξνκηζζίσλ κε αλαγσγή ζην ππνρξεσηηθφ εβδνκαδηαίν σξάξην δηδαζθαιίαο.
Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη δηδαθηηθή ππεξεζία , ινγίδεηαη: α) ε άζθεζε
δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, β) νη
άδεηεο θχεζεο, ινρείαο, αλαηξνθήο ηέθλνπ, γ) ε δηδαθηηθή ππεξεζία ζε ζρνιεία
δεχηεξεο επθαηξίαο (.Γ.Δ.), ζε δεκφζηα Ι.Δ.Κ. θαη ζε ζρνιέο Δπαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο (ΔΚ) , δ) ε δηδαθηηθή ππεξεζία ζε Α.Δ.Ι., εθφζνλ έρεη αζθεζεί απηφλνκν
δηδαθηηθφ έξγν ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα θαη’
ειάρηζηνλ έμη (6) κελψλ, ε) ε ππεξεζία ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ,
ηνπ ππεπζχλνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ή Αγσγήο Τγείαο ή Πνιηηηζηηθψλ
Θεκάησλ ζηε Γ/λζε Δθ/ζεο, ηνπ Τπεπζχλνπ Κέληξνπ πκβνπιεπηηθήο θαη
Πξνζαλαηνιηζκνχ
(ΚΔ.Τ.Π.),
Γξαθείνπ
ρνιηθνχ
Δπαγγεικαηηθνχ
Πξνζαλαηνιηζκνχ
(ΓΡΑ..Δ.Π.),
Γξαθείνπ
πκβνπιεπηηθήο
(ΓΡΑ.Τ.)
,
Δξγαζηεξηαθνχ Κέληξνπ θπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Δ.Κ.Φ.Δ.), Κέληξνπ Πιεξνθνξηθήο θαη
Νέσλ Σερλνινγηψλ (ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ.), πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ λέσλ (..Ν.),
Κέληξνπ πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) θαη ηνπ Τπεπζχλνπ ρνιηθψλ
Βηβιηνζεθψλ, νη νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο « Δθπαίδεπζε θαη Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε» (Δ.Π.Δ.Α.Κ.Κ.).
Όπνπ ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη εθπαηδεπηηθή ή δηδαθηηθή ππεξεζία ζε
.Μ.Δ.Α.Δ. ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ., ππνινγίδεηαη ε ππεξεζία ησλ ππνςεθίσλ ζε Κέληξα
Γηάγλσζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (Κ.Γ.Α.Τ.) ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ., ζε απηνηειείο
.Μ.Δ.Α.Δ., ζε Σκήκαηα Έληαμεο, ζε πξνγξάκκαηα παξάιιειεο ζηήξημεο, ζε
πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη ή ζηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο Δ.Α.Δ. πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3699/2008 (Α΄
199).
Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ. Σα θσιχκαηα
επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.4327/2015 φπσο ζπκπιεξψζεθε
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4473/2017 (Α 78) δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ

ηφζν θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο
φζν θαη θαηά ην ρξφλν ηνπνζέηεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν.
Κπιηήπια επιλογήρ
Κξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ησλ ππνδηεπζπληψλ θαη ππεπζχλσλ ηνκέσλ Δ.Κ είλαη
ηδίσο ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, ε ηθαλφηεηα ηνπ
ππνςεθίνπ λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο, λα επηιχεη πξνβιήκαηα (δηδαθηηθά,
δηνηθεηηθά, νξγαλσηηθά, ιεηηνπξγηθά θ.ιπ.), λα δεκηνπξγεί θαηάιιειν παηδαγσγηθφ
πεξηβάιινλ θαη λα εκπλέεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο. Βαζηθφ θξηηήξην είλαη ε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνο άζθεζε έξγνπ, ε
νπνία ζπλάγεηαη απφ: α) ηελ επηζηεκνληθή – παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε ηνπ
ππνςεθίνπ θαη θπξίσο ην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ θαη γεληθφηεξα ηηο ζπνπδέο ηνπ, ηελ
χπαξμε ζπνπδψλ ή επηκνξθψζεσλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο
θαη ηελ πηζηνπνηεκέλε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη Σ.Π.Δ., πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα, επηηξνπέο ή
νκάδεο εξγαζίαο, θνηλσληθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, ζπκκεηνρή ζε φξγαλα
δηνίθεζεο επηζηεκνληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ νξγαλψζεσλ ή ζε φξγαλα ιατθήο
ζπκκεηνρήο θαη επίζεκεο δηαθξίζεηο θαη β) ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη ηε
δηνηθεηηθή εκπεηξία, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ηνπ
ππνςεθίνπ αιιά θαη ηελ πξνυπεξεζία ζε άζθεζε δηνηθεηηθνχ έξγνπ.
Κπίζη και επιλογή
Ο ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, ζε ζπλεδξίαζή ηνπ θαη
κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4327/2015, αθνχ ζπγθξνηήζεη εθνξεπηηθή
επηηξνπή, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία δηαηχπσζεο γλψκεο κέζσ κπζηηθήο
ςεθνθνξίαο θαη ζπληάζζεη αηηηνινγεκέλε απφθαζε επηινγήο ππνδηεπζπληή ή φπνπ
απαηηείηαη ππνδηεπζπληψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ηνπ Δ.Κ. θαζψο θαη ππεπζχλσλ
ησλ ηνκέσλ ηνπ Δ.Κ.
Δπηζεκαίλνπκε φηη ζε πεξίπησζε ζρνιηθήο κνλάδαο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο
ή
Δ.Κ. πνπ πξνβιέπεηαη εθινγή πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο
ππνδηεπζπληή, νη εθινγείο ζεκεηψλνπλ ζην ςεθνδέιηην κέρξη ηφζνπο ζηαπξνχο φζεο
θαη νη ζέζεηο ησλ ππνδηεπζπληψλ πνπ πξνβιέπνληαη.
Η απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ καδί κε ην πξαθηηθφ ηεο επηινγήο
δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ηνπ Δ.Κ. ζην νηθείν
ΠΤΠΔ-ΠΤΓΔ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4327/2015, ην νπνίν κεηά απφ
έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ, θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο
δηακφξθσζεο ηεο απφθαζεο, επηθπξψλεη κε πξάμε ηνπ ηελ ηνπνζέηεζε.
ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν ΠΤΠΔ-ΠΤΓΔ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ
λ. 4327/2015 δελ εγθξίλεη ηελ επηινγή ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ ζα πξέπεη λα
αηηηνινγήζεη πιήξσο ηελ απφθαζή ηνπ απηή πξνο ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή
Δθπαίδεπζεο, ν νπνίνο παίξλεη θαη ηελ ηειηθή απφθαζε.
Αλ ν ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ παξαιείςεη λα ππνβάιεη πξφηαζε, ε
ηνπνζέηεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ
πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ΠΤΠΔ-ΠΤΓΔ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4327/2015,
ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηα πξνβιεπφκελα θξηηήξηα.
ςνεδπίαζη ηος ζςλλόγος διδαζκόνηων
Ο ζχιινγνο βξίζθεηαη ζε λφκηκε απαξηία θαη νη απνθάζεηο ηνπ είλαη έγθπξεο,
φηαλ ηα παξφληα κέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα.
Δθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ζρνιηθέο κνλάδεο ή
Δ.Κ., φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο γηα ηελ επηινγή

ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Δ.Κ. , ςεθίδεη ζηε ζρνιηθή κνλάδα ή ζην Δ.Κ.
φπνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο, κε βάζε ηελ απφθαζε δηάζεζεο ησλ Τπεξεζηαθψλ
πκβνπιίσλ.
Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ζπγθαιείηαη ζε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ
πξφζθιεζε ηνπ δηεπζπληή (πξνέδξνπ). Δπεηδή ε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε είλαη
έθηαθηε, ε γλσζηνπνίεζε γίλεηαη ή κε αλάξηεζε ηεο πξφζθιεζεο ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ ή κε πξνθνξηθή εηδνπνίεζε.
Οη απνθάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία
ησλ παξφλησλ. Όηαλ νη πξνηάζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο θαη θακηά δε ζπγθεληξψλεη ηελ
απφιπηε πιεηνςεθία, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη αλάκεζα ζηηο δπν
επηθξαηέζηεξεο. Σν κέινο πνπ απέρεη απφ ηελ ςεθνθνξία ζεσξείηαη απφλ.
Οη απνθάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν
πξάμεσλ ηνπ ζπιιφγνπ θαη ππνγξάθνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πξφεδξν, ηνλ
γξακκαηέα θαη ηα παξφληα κέιε. ηελ ίδηα πξάμε θαηαρσξνχληαη θαη νη απφςεηο ηεο
κεηνςεθίαο, αλ δεηεζεί.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
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2) Γξαθείν Αλαπιεξσηή Γεληθνχ Γξακκαηέα
3) Γξαθείν Γεληθήο Γηεπζχληξηαο Π.Δ. & Γ.Δ.
4) Απηνηειέο Σκήκα ηειερψλ Δθπαίδεπζεο
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