
[1] 

 

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
                                                                                                (Ως προς τα εργαστήρια κατεύθυνσης & την 

                                                            ημερομηνία υποβολής) 
                                                                                         Πάτρα 12/1/2018 

 

 Χρόνος Διατήρησης:   

Βαθμός Ασφαλείας:  

Βαθμός Προτεραιότητας:   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                       ΠΑΤΡΑ 11/01/2018 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

 
                     
               Αρ. Πρ. :  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ   

Διεύθυνση: Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου, 262 23 Πάτρα 
Πληροφορίες: Βλασσοπούλου Ευαγγελία 
ΤΗΛΈΦΩΝΟ:      2610 465888 
Φαξ:                2610-465860 
Ιστοσελίδα:       http://dide.ach.sch.gr 
Email:               mail@dide.ach.sch.gr 

 

                        ΠΡΟΣ: 
     
 
 
Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υπεύθυνου/ης 

Τομέα  1ου & 2ου Ε.Κ. Πατρών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας» 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’) «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 

απόφασης του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002 τ. Β΄) : «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 13, 26, 27 και 29 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.3848/2010 

(Φ.Ε.Κ. 71/19-5-2010 τ.Α΄) : «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – 

καθιέρωση   κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές 

διατάξεις». 

300 

Εκπαιδευτικούς  1ου &  
2ου Ε.Κ. Πατρών (μέσω των 

Διευθυντών των αντίστοιχων 
Ε.Κ.) 
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/14-5-2014  τ. Α΄) «Επείγοντα μέτρα για 

την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164,τ. Α’/04-12-2017) 

5. Την υπ΄αριθμ.Φ.361.22/68/136657/Ε3/23-08-2017 Υπουργική Απόφαση, που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2908, τ.Β΄/23-08-2017 «Καθορισμός της διαδικασίας, 

υποβολής αιτήσεων και επιλογής  Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και 

Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ». 

6. Την υπ’ αριθμ.Φ.361.22/70/141867/E3/29-08-2017 εγκύκλιο του ΥΠΕΕΘ με θέμα 

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων 

Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 10 «Διοίκηση σχολικών μονάδων», του κεφ. Β’ του Ν. 

3699/2008 (ΦΕΚ 199, τ. Α’/12-10-2008) 

8. Τα άρθρα του Μέρους Α’ του Ν.4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/30-5-2017 τ. Α΄) «Μέτρα για 

την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης». 

9. Την με αρ. πρωτ. Φ.32.2/13287/27-09-2017 (ΑΔΑ: 7ΧΤΜ4653ΠΣ-2ΣΛ) απόφαση 

του Δ/ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας με θέμα «Τοποθέτηση 

Υποδιευθυντών/ντριών για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών, καθώς 

και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας» 

10. Την με αρ. πρωτ. Φ.32.3/11736/1-11-2017 (ΑΔΑ: Ω6ΣΤ4653ΠΣ-ΔΤΗ) απόφαση του 

Περιφερειακού Δ/ντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 

Ελλάδας με θέμα «Απαλλαγή Υπεύθυνης Τομέα από τα καθήκοντά της» 

11. Την με αρ. πρωτ. Φ.32.3/12688/20-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΩΥΤ4653ΠΣ-Ν9Ι) απόφαση 

του Περιφερειακού Δ/ντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Απαλλαγή Υπεύθυνης Τομέα από τα καθήκοντά της» 

12. Το με αρ. πρωτ. Φ.32.3/13680/21-12-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης 

Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

την πλήρωση θέσεων Υπευθύνου/ης Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, ως εξής: 
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Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

1ο Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ 

(παράρτημα 

ΕΠΑΛ Παραλίας) 

Υγείας και Πρόνοιας – 

Πληροφορικής – 

Οικονομίας και Διοίκησης 

0803 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

1101 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1201 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1 

2ο Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ 
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας 

και Εφαρμοσμένων Τεχνών 

0701 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

0702 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

0804 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

1 

 

Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας, που έχουν τα τυπικά προσόντα, επιθυμούν να ασκήσουν  

καθήκοντα Υπευθύνου/ης Τομέα Ε.Κ. και είναι μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου 

και του 2ου Ε.Κ. Πατρών, να υποβάλλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας στο/στη 

Διευθυντή/ρια του αντίστοιχου Ε.Κ., από 12 Ιανουαρίου 2018 έως και 17 Ιανουαρίου 

2018 και ώρα 11:00.   

Η διαδικασία επιλογής των Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. θα πραγματοποιηθεί την 

Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 . 

           Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των 

ρυθμίσεων του ν. 4327/2015 και 4473/2017, καθώς και της 

υπ’αρ.Φ.361.22/70/141867/E3/29-08-2017 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα 

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

Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εργαστηριακών Κέντρων, 

καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ», έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα 

στη διαδικασία επιλογής. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Οι υποψήφιοι/ες υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις 

αντίστοιχες θέσεις σε Ε.Κ., τα οποία εξυπηρετούν τις σχολικές μονάδες στις οποίες 

κατέχουν οργανική θέση και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι, στον διευθυντή του οικείου 

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 τουλάχιστον οκτώ (8) διδακτικές 

ώρες την εβδομάδα. 

Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες/γείσες ως υπεύθυνοι/ες τομέων Ε.Κ., θα 

πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης στο Ε.Κ. που έχουν 

τοποθετηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και δεν πρέπει να έχουν 

κριθεί υπεράριθμοι/ες. 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (άρθρα 17  &  22 του ν.4327/2015) 

Ειδική προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση υπεύθυνου/ης τομέα Ε.Κ. είναι ο/η 

εκπαιδευτικός να ανήκει σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Ε.Κ.. 

Ως Υπεύθυνοι/ες τομέων Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον 

διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε σχολική μονάδα, η 

οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και δεν έχουν κριθεί ως υπεράριθμοι. 

Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της 

οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με 

μικρότερο χρόνο υπηρεσίας. 

Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο/η οποίος/α 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/της οποίου/ας τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών 

κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με 

σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί 

από τα καθήκοντά του/της σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 

3848/2010. 

Όπου στις ισχύουσες διατάξεις 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 προβλέπεται διδακτική υπηρεσία , λογίζεται: α) η άσκηση 

διδακτικού έργου σε μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) οι 

άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η διδακτική υπηρεσία σε σχολεία δεύτερης 

ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε δημόσια Ι.Ε.Κ. και σε σχολές Επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) , δ) η 

διδακτική υπηρεσία  σε Α.Ε.Ι., εφόσον έχει ασκηθεί αυτόνομο διδακτικό έργο σύμφωνα 

με το πρόγραμμα σπουδών για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον έξι (6) μηνών, ε) η 

υπηρεσία υπό την ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου, του υπευθύνου Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης ή Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών Θεμάτων στη Δ/νση Εκ/σης, του 

Υπευθύνου Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου 

Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείου Συμβουλευτικής 

(ΓΡΑ.ΣΥ.) , Εργαστηριακού Κέντρου φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου 



[5] 

 

Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικού Σταθμού νέων 

(Σ.Σ.Ν.), Κέντρου περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και του Υπευθύνου Σχολικών 

Βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος « 

Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Κ.Κ.). 

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 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). 

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 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 (Α 78) 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. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (άρθρο 20 του ν. 4327/2015) 

Κριτήρια επιλογής των Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. είναι ιδίως η προσωπικότητα και η 

γενική συγκρότηση του/της υποψηφίου/ας, η ικανότητα του/της υποψηφίου/ας να 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, 

λειτουργικά κλπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει 

τους/τις 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/της υποψηφίου/ας αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού 

έργου.  
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ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ  

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 στη διαδικασία διατύπωσης γνώμης μέσω μυστικής ψηφοφορίας 

και συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση επιλογής υπευθύνων των τομέων του Ε.Κ.  

Η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων μαζί με το πρακτικό της επιλογής 

διαβιβάζονται από τον διευθυντή του Ε.Κ.  την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 στο 

οικείο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 4327/2015, το οποίο μετά από 

έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων, και της νομιμότητας της διαδικασίας 

διαμόρφωσης της απόφασης, επικυρώνει με πράξη του την τοποθέτηση. 

Σε περίπτωση που το οικείο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 

4327/2015 δεν εγκρίνει την επιλογή του συλλόγου των διδασκόντων θα πρέπει να 

αιτιολογήσει πλήρως την απόφασή του αυτή προς τον Περιφερειακό Διευθυντή 

Εκπαίδευσης, ο οποίος παίρνει και την τελική απόφαση. 

Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει πρόταση, η τοποθέτηση 

γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του 

οικείου ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 4327/2015, το οποίο λαμβάνει 

υπόψη τα προβλεπόμενα κριτήρια. 

      Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης (Άρθρο 27 του 

ν.4327/2015) γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή 

τους και λήγει, σε κάθε περίπτωση,  στις 31-07-2020. 

Παρακαλούμε τους Διευθυντές/ριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν 

ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς που παραβρίσκονται στο σχολείο τους και με 

οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο τους εκπαιδευτικούς που απουσιάζουν. 

 

            Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ 
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Κοινοποίηση: 
1. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας 
2. Σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας 
3. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων  Δ.Ε. Αχαΐας 

Εσωτερική διανομή: 
1. Γραμματεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αχαΐας 
2. Γραμματεία – Πρωτόκολλο – Αρχειοθέτηση 
3. Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων 
4. Υπεύθυνος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
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