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Θέμα: «Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων 

Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας» 

  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ 102, τ. Α’) «Αναδιοργάνωση των δομών 

υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 

και ειδικότερα την παρ.6 του άρθρου 30 του Ν.4547/2018 όπου θέτονται οι 

προϋποθέσεις σχετικά με τον απαραίτητο αριθμό μαθητών για τον ορισμό 

Υποδιευθυντών/ντριών καθώς και τα άρθρα 21-30 περί επιλογής Στελεχών της 

Εκπαίδευσης 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ. Α΄) «Δομή και Λειτουργία 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

3. Τις διατάξεις του Ν.4692/12-06-2020 (ΦΕΚ111Α’) και συγκεκριμένα το άρθρο 52 

«Παράταση θητείας στελεχών εκπαίδευσης» : «Στελέχη της εκπαίδευσης που υπηρετούν 

κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, των οποίων έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει 

η θητεία για την οποία έχουν επιλεγεί, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και 

μετά τη λήξη της, έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών» 

4. Την αριθμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 (Φ.Ε.Κ. 4412/τ.Β΄/03-10-2018) 

Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας 

υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής 

και τοποθέτησης των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, 

καθώς και των υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων» 

22736 

Εκπαιδευτικούς της περιοχής 
ευθύνης μας  

(δια των Διευθυντών/ντριών 
 των σχολικών μονάδων) 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  

Φ. 11.1_Α 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

http://dide.ach.sch.gr/
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5. Την με αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Απόφαση 

του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, των Δ/ντών 

και Υποδ/ντών των Σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Την αριθμ. 11957/08-09-2017 (ΑΔΑ:708Θ4653ΠΣ-ΨΚΨ) Απόφασή μας με θέμα 

«Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/ριων 

Σχολικών Μονάδων, καθώς και ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας»  

7.  Την αριθμ. 18721/21-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΧΧΥ4653ΠΣ-ΤΔΚ) Απόφασή μας με θέμα 

«Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών για την πλήρωση κενούμενων θέσεων 

Υποδιευθυντών/ριων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας»  

8.  Την αριθμ. 20598/20-12-2018 (ΑΔΑ: Ω9964653ΠΣ-ΜΒΔ) Απόφασή μας με θέμα 

«Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών για την πλήρωση κενούμενων θέσεων 

Υποδιευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Αχαΐας»  

9. Το με αρ. πρωτ. Φ.361.22/48/175888/Ε3/19-10-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα 

«Διευκρινήσεις σχετικά με την επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και 

Εργαστηριακών Κέντρων καθώς και των Υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων» 

10. Το με αρ. πρωτ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα 

«Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4547/2018 (Α΄102) σχετικά με θέματα Δ/ντών και 

Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και Ε.Κ.» 

11. Τη με αρ. πρωτ. 14181/15-07-2020 (ΑΔΑ: Ω1ΙΡ46ΜΤΛΗ-704)«Διαπιστωτική Πράξη Περί 

Παράτασης Θητείας Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Υπεύθυνων 

Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας» του Διευθυντή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας  

12. Τη με αρ. πρωτ. 14181/15-07-2020 (ΑΔΑ: Ω1ΙΡ46ΜΤΛΗ-704) «Διαπιστωτική Πράξη Περί 

Παράτασης Θητείας Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Υπεύθυνων 

Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας» του Διευθυντή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας (ορθή επανάληψη 21-07-2020) 

13. Την με αρ.πρωτ.Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 Υ.Α. με θέμα: «Τοποθέτηση 

προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

14. Το με αρ. πρωτ. 17690/18-09-2020 έγγραφο της  Δ.Δ.Ε. Αχαΐας «Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών 

Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας» 

15. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1_Α/19064/07-10-2020 Απόφαση του Δ/ντή Δ.Ε. Αχαΐας 

«Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/τριών για την πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων 

Υποδιευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)  Δ.Ε. 

Αχαΐας»  

16. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1._Α/19404/12-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΜΛ46ΜΤΛΗ-ΑΜ3) Απόφαση του 

Δ/ντή Δ/νσης Δ.Ε. Αχαΐας «Απαλλαγή Υποδιευθυντή 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Πάτρας  από τα 

καθήκοντά του» 
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17. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1._Α/22619/14-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ56Β46ΜΤΛΗ-ΖΡ1) Απόφαση του 

Δ/ντή Δ/νσης Δ.Ε. Αχαΐας «Απαλλαγή Υποδιευθυντή  7ου ΓΕΛ Πάτρας από τα καθήκοντά 

του» 

18. Την υπ’αρ.70η/15-12-2020 Πράξη του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Αχαΐας  

19. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1_Α/22735/15-12-2020 Απόφαση του Δ/ντή Δ.Ε. Αχαΐας 

«Τοποθέτηση Υποδιευθύντριας για την πλήρωση κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ριας 

2ου ΕΠΑΛ Πάτρας» 

20. Τις κενές και κενούμενες θέσεις Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης 

Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας που προκύπτουν από τα στοιχεία του μαθητικού δυναμικού, 

όπως αυτά παρασχέθηκαν από τις σχολικές μονάδες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας 

και όπως αυτά αντλήθηκαν από το Πληροφοριακό Σύστημα myschool στις 30/09/2020 

21. Την ανάγκη πλήρωσης των  θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών σε σχολικές  μονάδες της 

Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας  

 

 

Α. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

την πλήρωση με επιλογή κενούμενων θέσεων  Υποδιευθυντών/ντριών  των παρακάτω σχολικών 

μονάδων  της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, για το υπόλοιπο της τρέχουσας 

θητείας (αρ. 52, του Ν. 4692/12-06-2020, ΦΕΚ 111/Α΄/ 12-06-2020), κατά το οποίο 

εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του 

Ν.4547/2018,  ως εξής: 

Κενούμενη θέση Υποδιευθυντή/ντριας Σχολικής μονάδας 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ 

1 11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 

2 2o  ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ 1 

3 3o  Εσπερινό ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ 1 

 

Β. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

την πλήρωση με επιλογή κενούμενων θέσεων  Υποδιευθυντών/ντριών  της παρακάτω σχολικής 

μονάδας  της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, για το υπόλοιπο της τρέχουσας 

θητείας (αρ. 52, του Ν. 4692/12-06-2020, ΦΕΚ 111/Α΄/ 12-06-2020), κατά το οποίο 

εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του 

Ν.4547/2018,  ως εξής: 

Κενούμενη θέση Υποδιευθυντή/ντριας Σχολικής μονάδας 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ 

1 7ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ 1 
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  Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας 

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

καθήκοντα Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας σχολικής μονάδας, να υποβάλλουν σχετική αίτηση 

υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα όπου κατέχουν οργανική θέση, προς τη Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, μέσω της σχολικής μονάδας όπου υπηρετούν, από την 

15-12-2020 έως και την 23-12-2020. 

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί  από την 23-12-2020 και εντός των 

επόμενων πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

 Η κατοχή του βαθμού Α’. 

 Η πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου, η οποία αποδεικνύεται με τη σχετική 

πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001, 

όπως ισχύει, για την απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου 

τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. 

 Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα τουλάχιστον οκτώ 

έτη σε σχολικές μονάδες (κατά τον ορισμό του εδ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 

4547/2018, δηλαδή άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, καθώς και στις 

Δ.Υ.Ε.Π. που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους ή στις υπηρεσίες 

της περίπτωσης ζ΄ - άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή Κ.Ε.Σ.Υ.: η εκπαιδευτική ή η διδακτική υπηρεσία ή η 

άσκηση διδακτικών καθηκόντων, αντίστοιχα, σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 

ή Κ.Δ.Α.Υ., καθώς και σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.), σε προγράμματα παράλληλης στήριξης 

και σε προγράμματα διδασκαλίας μαθητών στο σπίτι. ή σε Κ.Ε.Α. ή Κ.Π.Ε. 

 Να καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο του Υποδιευθυντή/ντριας της σχολικής τους 

μονάδας 

 Να μην έχουν κριθεί υπεράριθμοι κατά το χρόνο επιλογής με βάση το άρθρο 14 του 

Π.Δ.50/1996 

 Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις των υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων μπορούν 

να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις θέσεις των σχολικών μονάδων όπου κατέχουν 

οργανική θέση.  
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 Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της 

οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας ή της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου, 

υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας ή χωρίς 

πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε., αντίστοιχα. 

 Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών 

ετών που προηγούνται της επιλογής στη θέση του υποδιευθυντή/ντριας της ίδιας 

σχολικής μονάδας, δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας. 

 Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω 

συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των υποψηφιοτήτων. 

 Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.  

 Τα κωλύματα επιλογής 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. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 

 Με την αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας μέσω της σχολικής μονάδας όπου ανήκει οργανικά, ο/η 

υποψήφιος/α εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής. 

 Η θητεία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή τους και θα λήξει με την επιλογή, 

τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων Στελεχών Εκπαίδευσης (αρ. 52, του Ν. 

4692/12-06-2020, ΦΕΚ 111/Α΄/ 12-06-2020). Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες 

θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους 

μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων. 

 Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται όλα 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των 

υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό 

σημείωμα, ο οποίος θα περιλαμβάνει: 

α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών 
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β) Βιογραφικό σημείωμα 

γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) 

δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει 

στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής 

συγκρότησής του καθώς και περί της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του 

άρθρου 23 του Ν. 4547/2018 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία βεβαιώνεται: 

o αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό 

παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26), 

o ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών 

δικαιολογητικών, 

o γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν   έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος 

της    εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των 

υπηρεσιακών του καθηκόντων. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

 Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της 

αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/ 

Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής ή το 

Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). 

 Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα 

μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο 

κατά νόμο όργανο. 

 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

 Οι υποδιευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, καθώς και οι υποδιευθυντές/ντριες και 

οι υπεύθυνοι/ες των τομέων Ε.Κ. επιλέγονται από το αρμόδιο, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018, υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από 

πρόταση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε συνεδρίαση, 

στην οποία δεν συμμετέχουν τα μέλη που κωλύονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (N. 2690/1999, Α'45), καθώς και οι αναπληρωτές ή 

ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. 

 Η πρόταση, μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, διαβιβάζονται από 

τον/την διευθυντή/ρια της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. στο αρμόδιο υπηρεσιακό 

συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αχαΐας), το οποίο, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των 

προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, 

προτείνει στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας την τοποθέτηση των 

υποδιευθυντών/ντριών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ. 

 Στις  σχολικές μονάδες που προβλέπεται και δεύτερος/η Υποδιευθυντής/ντρια, 

σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 30 του Ν.4547/2018, ο Σύλλογος 

Διδασκόντων θα προτείνει και τη σειρά τοποθέτησής τους (Υποδιευθυντής Α΄& Β΄). 

 Αν ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν διατυπώσει πρόταση για την επιλογή των 

υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων, καθώς και των υποδιευθυντών/ντριών και 

των υπευθύνων Ε.Κ. ή για τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών/ντριών, 

αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.  

 Στην περίπτωση που υποψήφιοι για τη θέση Υποδιευθυντή/ντριας σχολικής μονάδας 

είναι περισσότεροι/ες από τις θέσεις που προβλέπονται, ο Σύλλογος Διδασκόντων και το 

αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 2 του 

άρθρου 23 του ν. 4547/2018 και ειδικότερα την ικανότητα του υποψηφίου να 

επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, συνέπεια και να αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες. 

 

          Καλούνται οι υποψήφιοι/ες να μελετήσουν προσεκτικά και να τηρήσουν πιστά τα 

παραπάνω.  
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            Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας. 
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