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                        ΠΡΟ: 
     
 
 
Θζμα: «Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για πλήρωςη θζςησ Τπεφθυνου/ησ 

Σομζα  του 1ου Εργαςτηριακοφ Κζντρου (Ε.Κ.) Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αχαΐασ» 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΧΑΪΑ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’) «Δομή και 

Λειτουργία τησ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και άλλεσ 

διατάξεισ». 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 

απόφαςθσ του Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002 τ. Βϋ) : «Καθοριςμόσ των 

ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊςταμζνων των 

περιφερειακϊν υπηρεςιϊν πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ, των 

διευθυντϊν και υποδιευθυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΣΕΚ και των ςυλλόγων 

των διδαςκόντων». 

3. Σισ διατάξεισ των άρκρων 13, 26, 27 και 29 του Κεφαλαίου Βϋ του Ν.3848/2010 

(Φ.Ε.Κ. 71/19-5-2010 τ.Αϋ) : «Αναβάθμιςη του ρόλου του εκπαιδευτικοφ – 

καθιζρωςη   κανόνων αξιολόγηςησ και αξιοκρατίασ ςτην εκπαίδευςη και λοιπζσ 

διατάξεισ». 

4. Σισ διατάξεισ των άρκρων 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 24,25, 26, 27 και 28 του 

Κεφαλαίου Γϋ του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/14-5-2014  τ. Αϋ) «Επείγοντα μζτρα για 

την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευςη και άλλεσ 

διατάξεισ». 

1627 

Εκπαιδευτικοφσ του 1ου Ε.Κ. 
Πατρϊν 

Φ. 11.1_Α 
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5. Σθν υπϋαρικμ.Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 Τπουργικι Απόφαςθ, που 

δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 915/τ.βϋ/20-05-2015 «Καθοριςμόσ τησ διαδικαςίασ, 

υποβολήσ αιτήςεων και επιλογήσ  Διευθυντϊν Σχολικϊν Μονάδων και 

Εργαςτηριακϊν Κζντρων». 

6. Σθν υπ’ αρικμ.Φ.361.22/34/85013/E3/28-05-2015 εγκφκλιο του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με 

κζμα «Διευκρινήςεισ ςχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντϊν όλων των 

τφπων Σχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ  Εκπαίδευςησ – 

Χρονοδιάγραμμα διαδικαςίασ επιλογήσ Διευθυντϊν – Υποδιευθυντϊν Σχολικϊν 

Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ» . 

7. Σθν υπ’ αρικμ. Φ.361.22/51/99563/Ε3 Τπουργικι Απόφαςθ, που δθμοςιεφτθκε 

ςτο ΦΕΚ 1251/τ.βϋ/24-06-2015, Συμπλήρωςη τησ αριθμ. 

Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 (Βϋ915) υπουργικήσ απόφαςησ « Καθοριςμόσ 

τησ διαδικαςίασ, υποβολήσ αιτήςεων και επιλογήσ  Διευθυντϊν Σχολικϊν 

Μονάδων και Εργαςτηριακϊν Κζντρων». 

8. Σθν υπ’ αρικμ. Φ.361.22/52/99664/E3/23-06-2015 εγκφκλιο του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με 

κζμα «Διευκρινήςεισ ςχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντϊν όλων 

των τφπων Σχολικϊν Μονάδων Δευτεροβάθμιασ  Εκπαίδευςησ, Εργαςτηριακϊν 

Κζντρων και Υπεφθυνων Τομζων Ε.Κ.». 

9. Σθν υπ’ αρικμ. Φ.361.22/146/152229/E3/29-09-2015 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με 

κζμα «Οδηγίεσ ςχετικά με την κάλυψη κενϊν θζςεων διευθυντϊν – 

υποδιευθυντϊν όλων των τφπων Σχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάθμιασ - 

Δευτεροβάθμιασ  Εκπαίδευςησ, Εργαςτηριακϊν Κζντρων και Υπεφθυνων Τομζων 

Ε.Κ.». 

10. To υπ’ αρικμ. Φ.8/169717/Δ4/23-10-2015 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

11. Σθν Απόφαςθ με αρικμ. 128740/Δ3 (ΦΕΚ 2532/τ. Βϋ) «Μετατροπή Σχολικϊν 

Μονάδων Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιασ 

Εκπαίδευςησ και Ίδρυςη Λυκειακϊν Τάξεων ςε Σχολικζσ Μονάδεσ Ειδικήσ Αγωγήσ 

και Εκπαίδευςησ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ», με τθν οποία τo TEE 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΣΡΩΝ (ΦΕΚ 1400/τ.Β’/13-09-2004) 

μετατρζπεται ςε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο- Ειδικό Επαγγελματικό Λφκειο 

Πατρϊν. 

12. Σο με αρ. πρωτ. Φ.11.1_Α/8352/25-06-2015 ζγγραφό μασ με κζμα: «Πρόςκληςη  

Εκδήλωςησ  Ενδιαφζροντοσ  για  πλήρωςη  θζςεων  Υποδιευθυντϊν/ριων 
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Σχολικϊν Μονάδων και Εργαςτηριακϊν Κζντρων, καθϊσ και υπεφθυνων τομζων 

Ε.Κ. Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αχαΐασ» 

13. Σο με αρ. πρωτ. Φ.11.1_Α/13665/03-10-2016 ζγγραφό μασ με κζμα: «Πρόςκληςη  

Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για την πλήρωςη των κενϊν θζςεων 

Υποδιευθυντϊν/ριϊν Σχολικϊν Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αχαΐασ» 

14. Σθν με αρ. πρωτ. Φ.32.3/15500/27-01-2017 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ Δ/ντι 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ Δυτ. Ελλάδασ με κζμα «Απαλλαγή 

Υπευθφνου Τομζα από τα καθήκοντά του» 

15. Σο με αρ. πρωτ. 32/31-01-2017 ζγγραφο του 1ου ΕΚ Πάτρασ με κζμα «Προκήρυξη 

θζςησ Υπευθφνου Τομζα». 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

τθν πλιρωςθ κζςθσ Τπευκφνου/θσ Σομζα Εργαςτθριακοφ Κζντρου (Ε.Κ.) τθσ Διεφκυνςθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ, ωσ εξισ: 

       

1ο ΕΚ ΠΑΣΡΩΝ 

ΣΟΜΕΑ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ  

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 1 

 

Με τθν παροφςα καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι/εσ εκπαιδευτικοί τθσ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ, που ζχουν τα τυπικά προςόντα, επικυμοφν να αςκιςουν  

κακικοντα Τπευκφνου/θσ Σομζα Ε.Κ. και είναι μζλθ του υλλόγου Διδαςκόντων του 1ου 

Ε.Κ. Πατρϊν, να υποβάλλουν ςχετικι αίτηςη υποψηφιότητασ ςτο Διευκυντι  του 1ου Ε.Κ. 

Πατρϊν, από 16 Φεβρουαρίου 2017 ζωσ και 22 Φεβρουαρίου 2017 και ϊρα 11:00.  

Κατά τθν ίδια θμερομθνία, Σετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017, πρζπει να διεξαχκεί θ 

ςυνεδρίαςθ του αντίςτοιχου υλλόγου Διδαςκόντων, θ διεξαγωγι τθσ μυςτικισ 

ψθφοφορίασ, θ ςφνταξθ και αποςτολι πρακτικοφ ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ. 

           Επιςθμαίνουμε τθν ανάγκθ προςεκτικισ μελζτθσ και απαρζγκλιτθσ τιρθςθσ των 

ρυκμίςεων του ν. 4327/2015, ζτςι ϊςτε να αποφευχκοφν τυχόν προβλιματα ςτθ 

διαδικαςία επιλογισ. 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ (άρθρα 17  &  22 του ν.4327/2015) 

Ωσ Τπεφκυνοι/εσ Σομζων Ε.Κ., επιλζγονται εκπαιδευτικοί με οκταετι (8) 

τουλάχιςτον διδακτικι υπθρεςία, οι οποίοι υπθρετοφν κατά το χρόνο επιλογισ ςε 

ςχολικι μονάδα θ οποία εξυπθρετείται από το Ε.Κ. και δεν ζχουν κρικεί ωσ υπεράρικμοι. 

Οι υποψιφιοι/εσ Τπεφκυνοι/εσ Σομζων Ε.Κ. κα πρζπει να ζχουν υπθρετιςει ςτο Ε.Κ. για 

δφο (2) τουλάχιςτον ςχολικά ζτθ είτε ωσ ςτελζχθ, είτε ωσ εκπαιδευτικοί, με ωράριο 

τουλάχιςτον οκτϊ (8) διδακτικζσ ϊρεσ τθν εβδομάδα.  

Ειδικι προχπόκεςθ για τθν επιλογι ςε κζςθ Τπεφκυνου/θσ Σομζα Ε.Κ. είναι ο/θ 

εκπαιδευτικόσ να ανικει ςε κλάδο ι ειδικότθτα που προβλζπεται για το Ε.Κ. (κλάδοι 

ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ20). 

ε κάκε περίπτωςθ, οι επιλεγζντεσ ωσ Τπεφκυνοι/εσ Σομζων Ε.Κ., κα πρζπει να 

ςυμπλθρϊνουν το υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ ςτο Ε.Κ. που ζχουν τοποκετθκεί με τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και δεν πρζπει να ζχουν κρικεί υπεράρικμοι. 

Αν οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ δεν πλθροφν τθν προχπόκεςθ τθσ 

οκταετοφσ διδακτικισ υπθρεςίασ, υποψιφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με 

μικρότερο χρόνο υπθρεςίασ. 

1. Δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ, ο οποίοσ ζχει 

καταδικαςτεί τελεςίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ προςωρινισ 

ι τθσ οριςτικισ παφςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του 

Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (κ.ν. 3528/2007, Α’ 26) ι για τον οποίον ςυντρζχουν τα 

κωλφματα διοριςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 8 του ίδιου Κϊδικα. Επίςθσ, 

δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτικόσ, του/τθσ οποίου/ασ 

τα πιςτοποιθτικά των αντικειμενικϊν κριτθρίων που προςκομίηονται κατά τθ 

διαδικαςία επιλογισ είναι πλαςτά ι αναλθκι με ςκοπό τθν παραπλάνθςθ τθσ 

υπθρεςίασ. 

2. Όπου ςτισ διατάξεισ του ν.4327/2015 προβλζπεται εκπαιδευτική υπηρεςία, 

υπολογίηεται θ προχπθρεςία τόςο ςτθ δθμόςια όςο και ςτθν ιδιωτικι 

εκπαίδευςθ, κακϊσ και θ προχπθρεςία των υποψθφίων ωσ προςωρινϊν 

αναπλθρωτϊν/ριϊν και ωρομιςκίων με αναγωγι ςτο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο 

ωράριο διδαςκαλίασ.  Όπου ςτισ διατάξεισ του προαναφερόμενου νόμου 

προβλζπεται διδακτική υπηρεςία, λογίηεται: α) θ άςκθςθ διδακτικοφ ζργου ςε 

μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, β) οι άδειεσ κφθςθσ, 

λοχείασ, ανατροφισ τζκνου, γ) θ κθτεία ςχολικοφ ςυμβοφλου, δ) θ κθτεία ςε 

Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Π.Ε.), ε) θ κθτεία ςε κζςεισ Τπευκφνων 
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Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ, Πολιτιςτικϊν Θεμάτων και 

ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, ςτ) θ κθτεία των Τπευκφνων ΓΡΑΕΠ, ΚΕΤΠ, ΕΠ, 

ΚΕΠΛΗΝΕΣ, ΕΚΦΕ και υμβουλευτικϊν τακμϊν Νζων. 

3. Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τη λήξη τησ 

προθεςμίασ υποβολήσ των αιτήςεων υποψηφιοτήτων. Σα κωλφματα επιλογισ τθσ 

παραγράφου 6  του άρκρου 17 του ν.4327/2015 δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο 

κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο 

και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο.   

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ (άρθρο 20 του ν. 4327/2015) 

Κριτιρια επιλογισ των Τπεφκυνων Σομζων Ε.Κ. είναι ιδίωσ θ προςωπικότθτα και θ 

γενικι ςυγκρότθςθ του/τθσ υποψθφίου/ασ, θ ικανότθτα του/τθσ υποψθφίου/ασ να 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ, να επιλφει προβλιματα (διδακτικά, διοικθτικά, οργανωτικά, 

λειτουργικά κλπ.), να δθμιουργεί κατάλλθλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνζει 

τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. Βαςικό κριτιριο είναι θ 

γνϊςθ του αντικειμζνου του προσ άςκθςθ ζργου, θ οποία ςυνάγεται από: α) τθν 

επιςτθμονικι – παιδαγωγικι ςυγκρότθςθ του υποψθφίου και κυρίωσ το επίπεδο των 

ςπουδϊν και γενικότερα τισ ςπουδζσ του, τθν φπαρξθ ςπουδϊν ι επιμορφϊςεων ςτθν 

οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθν πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν 

και Σ.Π.Ε., υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και εφαρμογι καινοτομιϊν, 

ςυμμετοχι ςε ςυμβοφλια, επιτροπζσ ι ομάδεσ εργαςίασ, κοινωνικι και ςυνδικαλιςτικι 

δράςθ, ςυμμετοχι ςε όργανα διοίκθςθσ επιςτθμονικϊν και εκπαιδευτικϊν οργανϊςεων 

ι ςε όργανα λαϊκισ ςυμμετοχισ και επίςθμεσ διακρίςεισ και β) τθν υπθρεςιακι 

κατάςταςθ και τθ διοικθτικι εμπειρία, όπωσ προκφπτει από τθ ςυνολικι εκπαιδευτικι 

υπθρεςία του/τθσ υποψθφίου/ασ αλλά και τθν προχπθρεςία ςε άςκθςθ διοικθτικοφ 

ζργου.  

 

ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ (άρθρο 25 του ν. 4327/2015) 

Ο ςφλλογοσ των διδαςκόντων του 1ου Ε.Κ. Πατρϊν, ςε ςυνεδρίαςι του και με 

βάςθ τα κριτιρια του άρκρου 20 του Ν. 4327/2015, αφοφ ςυγκροτιςει εφορευτικι 

επιτροπι, προβαίνει ςε μυςτική ψηφοφορία και ςυντάςςει αιτιολογημζνη απόφαςη 

επιλογισ Τπευκφνου Σομζων Ε.Κ.  

Η απόφαςθ του υλλόγου διδαςκόντων μαηί με το πρακτικό τθσ επιλογισ 

διαβιβάηονται από τον/τθν Πρόεδρο τθσ εφορευτικισ επιτροπισ ςτο διευρυμζνο ΠΤΔΕ, 

ΑΔΑ: 611Γ4653ΠΣ-49Β



6 

 

το οποίο διενεργεί τον ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων και τθσ νομιμότθτασ 

τθσ διαδικαςίασ διαμόρφωςθσ τθσ απόφαςθσ. 

ε περίπτωςθ που το διευρυμζνο ΠΤΔΕ εγκρίνει τθν επιλογι του ςυλλόγου των 

διδαςκόντων, επικυρϊνει με πράξθ του τθν τοποκζτθςθ. ε αντίκετθ περίπτωςθ κα 

πρζπει να αιτιολογιςει πλιρωσ τθν απόφαςι του αυτι προσ τον Περιφερειακό 

Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ παίρνει τθν τελικι απόφαςθ. 

Αν ο ςφλλογοσ των διδαςκόντων παραλείψει να υποβάλει πρόταςθ, θ τοποκζτθςθ 

γίνεται με απόφαςθ του οικείου Διευκυντι εκπαίδευςθσ, φςτερα από πρόταςθ του 

οικείου υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψθ τα προβλεπόμενα κριτιρια. 

Η επιλογι και τοποκζτθςθ των ςτελεχϊν τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ (Άρκρο 27 του 

ν.4327/2015) γίνεται για το υπόλοιπο τησ θητείασ, θ οποία ξεκινά με την τοποθζτηςή 

τουσ και λήγει, ςε κάκε περίπτωςθ,  ςτισ 31-07-2017. 

Παρακαλοφμε τουσ Διευκυντζσ/ριεσ των ςχολικϊν μονάδων να ενθμερϊςουν 

ενυπόγραφα τουσ εκπαιδευτικοφσ που παραβρίςκονται ςτο ςχολείο τουσ και με 

οποιονδιποτε πρόςφορο τρόπο τουσ εκπαιδευτικοφσ που απουςιάηουν. 

 

 

 

 

 
 
Κοινοποίηςη: 

1. Περιφερειακι Δ/νςθ Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδασ 
2. χολικζσ μονάδεσ αρμοδιότθτάσ μασ 
3. Γραφείο χολικϊν υμβοφλων  Δ.Ε. Αχαΐασ 

Εςωτερική διανομή: 
1. Γραμματεία Π.Τ..Δ.Ε. Αχαΐασ 
2. Γραμματεία – Πρωτόκολλο – Αρχειοκζτθςθ 
3. Σμιμα Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων 
4. Τπεφκυνοσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 

   Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  Δ/ΝΗ Δ.Ε ΑΧΑΪΑ 
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