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 ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη πλήρωςησ θζςεων Τποδιευθυντϊν χολικϊν Μονάδων αρμοδιότητασ τησ    

                 Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Καρδίτςασ». 

 

Η Διευθφντρια Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Καρδίτςασ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ των άρκρων 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 και 35 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 

102, τ.Αϋ) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

2. Σθν αρικμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 ( ΦΕΚ 4412/03 -10-2018 τ. Βϋ) Τπουργικι Απόφαςθ 

του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: «Κακοριςμόσ των προκεςμιϊν και τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων 

κακϊσ και κάκε άλλου κζματοσ ςχετικοφ με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των 

υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων, κακϊσ και των υπευκφνων τομζων 

Εργαςτθριακϊν Κζντρων». 

3. Σθν αρικμ. Φ.351.22/36/140338/Ε3/29.08.2018 (ΩΧ794653Π-Ψ79) εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Τ.Α ( Φ.Ε.Κ. 

1340/τ.Βϋ/16-10-2002 «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των 

Προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και 

ΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων». 

 

                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ 
ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΘΕΑΛΙΑ 

                                          …… 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΡΔΙΣΑ 

ΣΜΗΜΑ Γϋ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
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5. Σθν με αρ. πρωτ. 4093/05.07.2018 Απόφαςθ τθσ Διευκφντριασ Π/κμιασ Εκπ/ςθσ Καρδίτςασ , 

τθσ υπϋαρ. 20/05.07.2018 Πράξθσ του ΠΤΠΕ Καρδίτςασ με κζμα: «Προγραμματιςμόσ 

λειτουργίασ των Δθμοτικϊν χολείων τθσ Π.Ε. Καρδίτςασ για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019». 

6. Σον αρικμό των φοιτοφντων μακθτϊν ςτα Δθμοτικά χολεία τθσ Π.Ε. Καρδίτςασ. 

7. Σθν ανάγκθ κάλυψθσ των κενϊν κζςεων Τποδιευκυντϊν Δθμοτικϊν χολείων αρμοδιότθτάσ 

μασ. 

 

Προκηρφςςουμε 

Σθν πλιρωςθ κζςεων Τποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων Γενικισ Αγωγισ ςτισ ςχολικζσ 

μονάδεσ όπου φοιτοφν περιςςότεροι από εκατόν είκοςι (120) μακθτζσ και δεφτερων 

υποδιευθυντϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ όπου φοιτοφν περιςςότεροι από διακόςιουσ εβδομήντα 

(270) μακθτζσ, τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Καρδίτςασ: 

 

ΚΕΝΕ ΘΕΕΙ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΣΗ Π/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠ/Η  ΚΑΡΔΙΣΑ (1οσ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ  ΟΡΓΑΝΙΚΟΣΗΣΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΜΑΘΗΣΩΝ 

1 
1ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 
ΠΑΛΑΜΑ 

7/Θ 8/Θ 122 

2 
12ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ 
ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ 

6/Θ 7/Θ 124 

3 
1ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 
ΟΦΑΔΩΝ 

6/Θ 7/Θ 125 

4 
3ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 
ΠΑΛΑΜΑ 

6/Θ 8/Θ 128 

5 
13ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ 
ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ 

12/Θ 9/Θ 162 

6 
19ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ 
ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ 

6/Θ 8/Θ 178 

     
ΚΕΝΕ ΘΕΕΙ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΣΗ Π/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠ/Η  ΚΑΡΔΙΣΑ (2οσ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ  ΟΡΓΑΝΙΚΟΣΗΣΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΜΑΘΗΣΩΝ 

1 
2ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΡΔΙΣΑ 

12/Θ 15/Θ 277 

2 
5ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΡΔΙΣΑ 

12/Θ 16/Θ 292 

3 
8ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΡΔΙΣΑ 

12/Θ 15/Θ 297 

4 
4ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 
ΟΦΑΔΩΝ 

12/Θ 12/Θ 369 
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και προςκαλοφμε 

τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Καρδίτςασ που ζχουν τα νόμιμα προςόντα και 

επικυμοφν να αςκιςουν κακικοντα υποδιευκυντι ςχολικισ μονάδασ, να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ 

υποψθφιότθτασ   για  τθ  ςχολικι  μονάδα  όπου  ανικουν  οργανικά  ςτον  Διευκυντι  τθσ εν λόγω ςχολικισ  

μονάδασ, θ οποία κα ςυνοδεφεται από τα αναγκαία δικαιολογθτικά, από τθν Σετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 

ζωσ και τθ Δευτζρα 29 Οκτωβρίου 2018 και ϊρα 14.00. 

 

Διαδικαςία υποβολήσ αιτήςεων 

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι τουσ ωσ 

υποδιευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Καρδίτςασ όπου ζχουν οργανικι 

κζςθ. 

2. Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα 

απαραίτθτα δικαιολογητικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, ο οποίοσ 

περιλαμβάνει: 

α) Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. 

β) Βιογραφικό ςθμείωμα. 

γ) Πιςτοποιθτικά   επιμόρφωςθσ  ςτισ Σεχνολογίεσ  Πλθροφορίασ  και  Επικοινωνιϊν  (Σ.Π.Ε.)  ι 

 αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι (Η/Τ). 

δ) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ 

διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του υμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςισ 

του, κακϊσ και περί τθσ ςυνδρομισ των λοιπϊν κριτθρίων τθσ παρ. 2 του άρκρου23 του ν. 

4547/2018. 

ε) Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α' 75) με τθν οποία βεβαιϊνεται: 

αα) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι 

τθσ προςωρινισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 

3528/2007 Α' 26), 

ββ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν, 

γγ) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ για 

ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ των υπθρεςιακϊν του κακθκόντων. 

 

Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από 

τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.  

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά 

δικαιολογθτικά. 

3. Ωσ υποδιευκυντζσ δθμοτικϊν ςχολείων επιλζγονται εκπαιδευτικοί με οκταετι (8) τουλάχιςτον 

διδακτικι υπθρεςία που υπηρετοφν κατά το χρόνο επιλογήσ ςε οργανική θζςη, την οποία αφορά 

η επιλογή. Αν οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ δεν πλθροφν τθν προχπόκεςθ τθσ οκταετοφσ 

ΑΔΑ: 7ΑΧΓ4653ΠΣ-Ζ3Α



διδακτικισ υπθρεςίασ, υποψιφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο 

υπθρεςίασ.  

Εκπαιδευτικοί που ζχουν ολοκλθρϊςει δφο ςυνεχόμενεσ θητείεσ πλήρων διδακτικϊν ετϊν που 

προθγοφνται τθσ επιλογισ ςτθ κζςθ του υποδιευκυντι τθσ ίδιασ ςχολικισ μονάδασ, δεν 

επιτρζπεται να υποβάλουν αίτηςη υποψηφιότητασ. ε κάκε περίπτωςθ ο επιλεγείσ υποδιευκυντισ 

ςχολικισ μονάδασ πρζπει να ςυμπλθρϊνει το υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ του υποδιευκυντι 

ςτθ ςχολικι μονάδα που ζχει επιλεγεί και να μθν ζχει κρικεί υπεράρικμοσ κατά το χρόνο τθσ 

επιλογισ, ςφμφωνα με το άρκρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α' 45). 

Δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτηςη υποψηφιότητασ για κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωροφν υποχρεωτικά από την υπηρεςία λόγω ςυνταξιοδότηςησ 

εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων. 

Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Σα κωλφματα επιλογισ 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. 

 

Αρμόδια όργανα και διαδικαςία επιλογήσ 

Οι υποδιευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων επιλζγονται από το αρμόδιο, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 26 του ν. 4547/2018, υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, φςτερα από πρόταςθ του 

οικείου ςυλλόγου διδαςκόντων, θ οποία διατυπϊνεται ςε ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία δεν 

ςυμμετζχουν τα μζλθ που κωλφονται ςφμφωνα με το άρθρο 7 του Κϊδικα Διοικητικήσ 

Διαδικαςίασ (ν.2690/1999,Α'45), κακϊσ και οι αναπληρωτζσ ή ωρομίςθιοι εκπαιδευτικοί.  

Η πρόταςθ, μαηί με το πρακτικό του ςυλλόγου των διδαςκόντων, διαβιβάηονται από τον διευκυντι 

τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτο αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, το οποίο, φςτερα από ζλεγχο τθσ 

ςυνδρομισ των προχποκζςεων και τθσ νομιμότθτασ τθσ  διαδικαςίασ  διαμόρφωςθσ  τθσ πρόταςθσ,  

προτείνει  ςτον  οικείο Διευκυντι  Εκπαίδευςθσ  τθν τοποκζτθςθ των υποδιευκυντϊν. 

Αν  ςε ςχολικι  μονάδα  προβλζπεται και   δεφτεροσ υποδιευκυντισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 

του άρκρου 30 του ν. 4547/2018, ο ςφλλογοσ διδαςκόντων προτείνει και τθ ςειρά τοποκζτθςθσ των 

δφο υποδιευκυντϊν (υποδιευκυντισ Α' και Β'). 

Αν ο ςφλλογοσ διδαςκόντων δεν διατυπϊςει πρόταςθ για τθν επιλογι των υποδιευκυντϊν ςχολικϊν 

μονάδων  ι   για  τθ   ςειρά   τοποκζτθςθσ   των   υποδιευκυντϊν,  αποφαςίηει  ςχετικά   το  αρμόδιο  

Τπθρεςιακό ςυμβοφλιο. 

τθν περίπτωςθ που υποψιφιοι για τθ κζςθ υποδιευκυντι ςχολικισ μονάδασ είναι περιςςότεροι 

από τισ κζςεισ που προβλζπονται, ο ςφλλογοσ διδαςκόντων και το αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο 

λαμβάνουν υπόψθ τα κριτιρια τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 23 του ν. 4547/2018 και ειδικότερα 

τθν ικανότθτα του υποψθφίου να επιδεικνφει πνεφμα ςυνεργαςίασ και ομαδικότθτασ, ςυνζπεια και 

να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ. 
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Κριτήρια επιλογήσ 

Κριτιρια επιλογισ των Τποδιευκυντϊν δθμοτικϊν ςχολείων είναι θ προςωπικότθτα και θ γενικι 

ςυγκρότθςθ του υποψθφίου, θ επιςτθμονικι του ςυγκρότθςθ, θ διοικθτικι και διδακτικι του 

εμπειρία, θ ικανότθτά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ, να επιδεικνφει ςυνεργατικότθτα και να 

επιλφει προβλιματα, ιδίωσ διδακτικά, διοικθτικά, οργανωτικά και λειτουργικά, θ ςυνειςφορά του 

ςτθ δθμιουργία κατάλλθλου παιδαγωγικοφ κλίματοσ, θ ςυμμετοχι του ςτο ςχεδιαςμό και τθν 

υλοποίθςθ δράςεων, κακϊσ και οι ικανότθτεσ διοίκθςθσ ι και οργάνωςθσ εκπαιδευτικϊν ι 

παιδαγωγικϊν δράςεων. 

 

υνεδρίαςη του ςυλλόγου διδαςκόντων 

Ο  ςφλλογοσ  βρίςκεται  ςε  νόμιμθ  απαρτία  και  οι  αποφάςεισ  του είναι ζγκυρεσ, όταν τα παρόντα 

μζλθ είναι περιςςότερα από τα απόντα. 

Εκπαιδευτικόσ που διδάςκει ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ ςχολικζσ μονάδεσ, όςον αφορά ςτθ 

διαδικαςία τθσ μυςτικισ ψθφοφορίασ για τθν επιλογι υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων, 

ψθφίηει ςτθ ςχολικι μονάδα όπου ζχει τισ περιςςότερεσ ϊρεσ, με βάςθ τθν απόφαςθ διάκεςθσ 

του Τπθρεςιακοφ υμβουλίου. 

Ο ςφλλογοσ διδαςκόντων ςυγκαλείται ςε ςυνεδρίαςθ φςτερα από πρόςκλθςθ του διευκυντι 

(προζδρου).Οι αποφάςεισ του ςυλλόγου διδαςκόντων λαμβάνονται με απλι πλειοψθφία των 

παρόντων. Οι αποφάςεισ του ςυλλόγου διδαςκόντων καταχωροφνται ςτο βιβλίο πράξεων του 

ςυλλόγου και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, τον γραμματζα και τα παρόντα μζλθ. 

τθν ίδια πράξθ καταχωροφνται και οι απόψεισ τθσ μειοψθφίασ, αν ηθτθκεί.  

 

Σοποθζτηςη 

Οι υποδιευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων ορίηονται και τοποκετοφνται με απόφαςθ του οικείου 

Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, φςτερα από πρόταςθ του  αρμόδιου  ςυμβουλίου,  ςφμφωνα  με  τθν  

παράγραφο  1   του  άρκρου  26  του  ν. 4547/2018  και θ απόφαςθ  τοποκζτθςθσ  δθμοςιεφεται ςτο  

Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ». 

Αν δεν  υποβλθκοφν  υποψθφιότθτεσ,  οι κζςεισ  αυτζσ  επαναπροκθρφςςονται και  ςτθν περίπτωςθ 

αυτι  δεν  εφαρμόηονται  οι  περιοριςμοί  του  δεφτερου  και  του πζμπτου  εδαφίου  τθσ  παρ. 3 του 

άρκρου 2 τθσ παροφςασ περί ολοκλιρωςθσ δφο ςυνεχόμενων κθτειϊν. 

Αν, φςτερα από τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν του παραπάνω εδαφίου, δεν ςυμπλθρωκοφν οι 

κενζσ και κενοφμενεσ κζςεισ ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ, τότε θ επιλογι γίνεται με τθν 

επαναπροκιρυξθ των κζςεων. 

Θητεία 

Η επιλογι και τοποκζτθςθ των υποδιευκυντϊν χολικϊν Μονάδων γίνεται για τριετι κθτεία, θ 

οποία ξεκινά με τθν τοποκζτθςι τουσ και λιγει τθν 31θ Ιουλίου του τρίτου ζτουσ που ακολουκεί τθν 
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επιλογι τουσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 30 του ν. 4547/2018. Η παροφςα 

επιλογή και τοποθζτηςη ςτισ κενζσ θζςεισ γίνεται για το υπόλοιπο τησ θητείασ αυτήσ (ζωσ 

31.07.2020). Οι τοποκετοφμενοι ςε κενζσ ι κενοφμενεσ κζςεισ εξακολουκοφν να αςκοφν τα 

κακικοντα τουσ και μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ μζχρι τθν ανάλθψθ τθσ υπθρεςίασ των νζων. 

 

Παρακαλοφμε να ενημερωθοφν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί. 

 

 

 

 

 

υνημμζνα: 

1. Αίτθςθ υποψθφίου υποδιευκυντι 

2. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 

3. Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/12.06.2018, τ. Αϋ) 

4. Η υπ’ αρ. Φ.361/22/39/159796/Ε3/26.09.2018 Τ.Α. 

(ΦΕΚ 4412/03.10.2018, τ. Βϋ) 

 

 

 

 

 

 

Πίνακασ Αποδεκτϊν 

1. Α..Ε.Π. 

2. Περιφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ Θεςςαλίασ 

3. χολικζσ μονάδεσ Π.Ε. Καρδίτςασ 

4. Ιςτοςελίδα 

Η Διευθφντρια Π.Ε. Καρδίτςασ 
 
 
 
 
 

Ευθυμία Μητςιάδη  
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