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ΠΡΟΣ: Τους Εκπαιδευτικούς  

της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Α΄ Αθήνας 

(Διά των Δ/ντών των Σχολείων 

          

 

          

         

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών όλων των   

τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας» 

 

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167
Α
/30-9-1985) «Δομή και Λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 ΥΑ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

(Φ.Ε.Κ. 1340
Β
/16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των 

διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71
Α
/19-5-2010) 

«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση   κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 

εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50
Α
/14-5-2015) 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78
Α
/30-5-2017) 

6. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-08-2017 ΥΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Φ.Ε.Κ. 2908
Β
/23-08-2017) 

που αφορά τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής και των Υποδιευθυντών 

Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. 

7. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-08-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: 

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών 

Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων 

Τομέων Ε.Κ.» 

Προσκαλούμε 

 
 τους εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας που έχουν τα τυπικά 

προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, καθώς και υποδιευθυντή Ε.Κ. 

και υπεύθυνου τομέα Ε.Κ., να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. όπου 

http://dide-a-ath.att.sch.gr/


ανήκουν οργανικά ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα, στον Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., από 

την1η Σεπτεμβρίου 2017 έως και την 4η Σεπτεμβρίου 2017. 

 

Η διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. καθώς και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. 

θα πραγματοποιηθεί από την 5η Σεπτεμβρίου 2017 έως και την 11η Σεπτεμβρίου 2017. 

 

Οι θέσεις των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. προκηρύσσονται 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο νομοθέτης 

καθορίζει τον αριθμό των υποδιευθυντών με βάση τις ανάγκες λειτουργίας των σχολείων σύμφωνα με τον αριθμό 

των τμημάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον αριθμό των μαθητών. Επομένως, για τον καθορισμό του 

αριθμού των υποδιευθυντών λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της σχολικής 

μονάδας, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση το μαθητικό δυναμικό της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.  

 

Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων των ν. 

4327/2015 και ν. 4473/2017, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής. 

 

 

 

Συνημμένα: 

 

1. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-08-2017 ΥΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Φ.Ε.Κ. 2908
Β
/23-08-

2017) που αφορά τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής και των 

Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων 

τομέων Ε.Κ. 

2. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-08-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: 

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών 

Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και 

Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.» 

3. Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ. Α’/30-05-2017) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε 

θέματα εκπαίδευσης» 

 

 

                                                                              
  

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας 

 Τ.Σ.Υ. 

 
Ιωάννα Κων. Ψίνα M.Ed. 

Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Τμήματος Α΄ Διοικητικών 

Θεμάτων 

 

  

Βασίλειος Ευθυμίου  

 


