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Επιλογή Υποδιευθυντών και Προϊσταµένων Ολιγοθέσιων
∆ηµοτικών Σχολείων
Καθώς ξεκίνησε η διαδικασία Επιλογής Υποδιευθυντών και Προϊσταµένων
Ολιγοθεσίων ∆ηµοτικών Σχολείων και µε αφορµή ερωτήµατα συναδέλφων που αφορούν
στην επιλογή των Στελεχών αυτών, παραθέτουµε την ισχύουσα νοµοθεσία µε κάποιες
δικές µας επισηµάνσεις.

Προϋποθέσεις

Ως Υποδιευθυντές ∆ηµοτικών Σχολείων, Προϊστάµενοι ολιγοθέσιων ∆ηµοτικών
Σχολείων, επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική
υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής µε οργανική θέση στη σχολική
µονάδα, την οποία αφορά η επιλογή. Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής µονάδας δεν
πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι µπορεί να
είναι και εκπαιδευτικοί µε µικρότερο χρόνο υπηρεσίας (άρθρο 11, παρ. 5). Οι
προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων (άρθρο 11, παρ. 13, εδ. α’).



Υποδιευθυντές τοποθετούνται σε δεκαθέσια και πάνω δηµοτικά σχολεία (άρθρο
11, παρ. 6 του Ν. 1566/85)
Υποδιευθυντές σε ΣΜΕΑΕ τοποθετούνται µόνο στις περιπτώσεις όπου τα
τµήµατα που λειτουργούν είναι τουλάχιστον έξι (6) και ο ελάχιστος αριθµός
µαθητών είναι τριάντα (άρθρο 10, παρ. 5 του Ν. 3699/08).

Κωλύµατα Επιλογής σε θέση Στελέχους Εκπαίδευσης
∆εν επιλέγεται ως Στέλεχος Εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ο οποίος έχει
καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωµα από αυτά που ορίζονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07), ήτοι:
α) πράξεις µε τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγµατος ή έλλειψη
αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη ∆ηµοκρατία (άρθρο 107 παρ.1(α)),
β) της παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόµους,
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γ) αποδοχή οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγµατος για το χειρισµό υπόθεσης
από υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του,
δ) χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή εντός ή εκτός
υπηρεσίας,
ε) παραβίαση απορρήτων της υπηρεσίας κατά τις κείµενες διατάξεις,
στ) αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από
είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες
σε διάστηµα ενός (1) έτους,
ζ) εξαιρετικώς σοβαρή απείθεια,
η) άµεση ή µέσω τρίτου προσώπου συµµετοχή σε δηµοπρασία την οποία διενεργεί η
αρχή στην οποία αυτός ανήκει ή επιτροπή, µέλος της οποίας είναι αυτός,
θ) εµµονή σε άρνηση προσέλευσης για εξέταση από υγειονοµική επιτροπή
ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού της παραγράφου 1 του
άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα (Ν. 3528/07), ήτοι:
α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος,
καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για
πληµµέληµα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκηµα έχει παραγραφεί.
γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό
επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές
καταστάσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κώλυµα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης
της προθεσµίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο
τοποθέτησης από το αρµόδιο όργανο (άρθρο 11, παρ. 13, εδ. β’).

Κριτήρια επιλογής Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και Προϊσταµένων
Ολιγοθέσιων ∆ηµοτικών Σχολείων (άρθρο 15)

Κριτήρια επιλογής των στελεχών αυτών είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική
συγκρότηση του υποψηφίου και, κυρίως, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαµβάνει
πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήµατα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά
κ.λπ.), να δηµιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εµπνέει τους
εκπαιδευτικούς στην 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. και
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β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εµπειρία, όπως προκύπτει από
τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε
άσκηση διοικητικού έργου ή την άσκηση καθηκόντων µέντορα.
Υποβολή αιτήσεων
Μετά την τοποθέτηση των ∆ιευθυντών των σχολικών µονάδων, ο οικείος
∆ιευθυντής Εκπαίδευσης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα
και επιθυµούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή, να υποβάλουν στον
∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας όπου ανήκουν οργανικά σχετική αίτηση εντός
δεκαηµέρου. Αντιστοίχως προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά
προσόντα και επιθυµούν να ασκήσουν τα καθήκοντα Προϊσταµένου ολιγοθέσιου
δηµοτικού σχολείου να υποβάλουν στον ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Προϊστάµενο
του οικείου Γραφείου Εκπαίδευσης σχετική αίτηση εντός δεκαηµέρου (άρθρο 18, παρ.
7).

Κρίση και επιλογή υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και προϊσταµένων
ολιγοθέσιων δηµοτικών σχολείων (άρθρο 23)

1. Ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων κάθε σχολικής µονάδας, σε συνεδρίασή του, που
πραγµατοποιείται µέσα σε πέντε ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής αιτήσεων, από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει
αιτιολογηµένη πρόταση επιλογής Υποδιευθυντή της σχολικής µονάδας.
2. Η πρόταση µαζί µε το πρακτικό του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων διαβιβάζονται από
τον ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας στο αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.)
το οποίο, µετά από έλεγχο της συνδροµής των προϋποθέσεων και της
νοµιµότητας της διαδικασίας διαµόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των στελεχών αυτών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από τη γραµµατική διατύπωση της παραπάνω διάταξης συµπεραίνουµε ότι
το ΠΥΣΠΕ αρκείται στον έλεγχο της συνδροµής των προϋποθέσεων (οκταετή
εκπαιδευτική υπηρεσία, οργανική θέση στη σχολική µονάδα, κωλύµατα), καθώς και στην
τήρηση της διαδικασίας υποβολής της πρότασης από το Σύλλογο ∆ιδασκόντων.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 Αν ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων παραλείψει να υποβάλει την πρόταση
της παραγράφου 1, η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του οικείου ∆ιευθυντή
Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, το
οποίο λαµβάνει υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 15.
 Στην περίπτωση ολιγοθέσιων δηµοτικών σχολείων η τοποθέτηση
Προϊσταµένων γίνεται ως εξής:
 Στα διθέσια µε απόφαση του οικείου ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από
αιτιολογηµένη πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, η οποία βασίζεται στα κριτήρια του άρθρου 15.
 Στα τριθέσια σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.
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Τοποθέτηση Υποδιευθυντών

Η τοποθέτηση των Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων γίνεται µε απόφαση του
οικείου ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης (άρθρο 24, παρ. 14).
Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενές θέσεις γίνεται για τετραετή θητεία, η
οποία σε κάθε περίπτωση λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την
επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούµενες θέσεις γίνεται για το
υπόλοιπο της θητείας αυτής (άρθρο 25, παρ. 1).

Ενηµερωθείτε ΕΓΚΑΙΡΑ και ΕΓΚΥΡΑ από την ηλεκτρονική διεύθυνση
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Συνάδελφε
Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις µαζί µας για οποιοδήποτε προβληµατισµό ή απορία σου
έχει δηµιουργηθεί. Ο Αιρετός είναι το «µάτι», το «αυτί» και η «φωνή» του Κλάδου
στα Υπηρεσιακά Συµβούλια.

∆εν ξεχνώ: Συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα!

Σεπτέµβριος 2011
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