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Ενηµέρωση για την επιλογή Υποδιευθυντών 
 
 
 Συνάδελφε 
 
 Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο στη συνεδρίαση της 7ης Οκτωβρίου πρότεινε την τοποθέτηση 
Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων, οι οποίοι και θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους µετά την κύρωση 
του πίνακα από τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή. 
 

Νοµικό πλαίσιο 
 
«…Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων σε συνεδρίασή του από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει 
αιτιολογηµένο πίνακα υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και ο οποίος αποστέλλεται από το 
∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας στο ΠΥΣΠΕ εντός πέντε (5) ηµερών»  (άρθρο 4, παρ. 5 του Ν. 
3467/06). 
«…Το αρµόδιο Συµβούλιο Επιλογής (ΠΥΣΠΕ) όταν λάβει τους συνταχθέντες από το Σύλλογο 
∆ιδασκόντων πίνακες υποψηφίων, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα και ορίζει 
τις ηµεροµηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη. Κατά τη συνέντευξη το 
Συµβούλιο αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής µονάδας και αφού λάβει υπόψη του τη 
γνώµη του Συλλόγου ∆ιδασκόντων προτείνει την τοποθέτηση υποδιευθυντών σχολικών µονάδων» 
(άρθρο 10, κεφ. ∆', παρ. 1, 2 του Ν. 3467/06). 
 

Η θέση µας στο ΠΥΣΠΕ 
 
 Σε εννιά σχολικές µονάδες δεν υπήρξαν περισσότερες της µιας υποψηφιότητες, οπότε δεν 
χρειάστηκε συνέντευξη ενώπιον του Συµβουλίου για τη διαµόρφωση της πρότασής του. Στις υπόλοιπες 
πέντε σχολικές µονάδες υπήρξαν περισσότερες της µιας υποψηφιότητες. Σε όλες τις περιπτώσεις η 
πρότασή µου συνέπεσε µε τη γνώµη των Συλλόγων ∆ιδασκόντων. Αναλυτικότερα: 
Στο 1ο Ειδικό ∆ραπετσώνας προτάθηκε οµόφωνα ο συνάδελφος που προκρίθηκε από το Σύλλογο 
∆ιδασκόντων. 
Στο 12ο ∆.Σ. Κερατσινίου προτάθηκε οµόφωνα ο συνάδελφος µε τις περισσότερες αξιολογικές 
µονάδες (στο πρακτικό του Συλλόγου ∆ιδασκόντων καταγράφηκε ισοψηφία). 
Στο 12ο ∆.Σ. Κορυδαλλού προτάθηκε οµόφωνα ο συνάδελφος που προκρίθηκε από το Σύλλογο 
∆ιδασκόντων. 
Στο 25ο ∆.Σ. Νίκαιας πρότεινα τη συναδέλφισσα που προέκρινε στο πρακτικό του ο Σύλλογος 
∆ιδασκόντων.  Η πλειοψηφία του Συµβουλίου (Προϊστάµενοι) πρότεινε τον έτερο υποψήφιο. 
Στο 2ο ∆.Σ. Σαλαµίνας πρότεινα το συνάδελφο που προέκρινε ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων. Το ίδιο 
έπραξαν άλλα τρία µέλη του Συµβουλίου. Ένα µέλος του Συµβουλίου είχε διαφορετική πρόταση. 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όποιος συνάδελφος επιθυµεί, µπορεί να υποβάλει «αίτηση θεραπείας» προς το 
ΠΥΣΠΕ. 
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