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Περί επιλογής Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων… 
 

 

Με αφορµή ερωτήµατα συναδέλφων για την επιλογή Υποδιευθυντών σχολικών 
µονάδων, σας γνωρίζουµε τα παρακάτω: 
 
 

1.    Υποδιευθυντές τοποθετούνται σε δεκαθέσια και πάνω δηµοτικά σχολεία. Για την 
τοποθέτηση Υποδιευθυντή λαµβάνονται υπόψη οι πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας της 
σχολικής µονάδας (λειτουργικότητα). 
 
2.      Υποψήφιοι για τις θέσεις Υποδιευθυντών Σχολείων µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί 
της Π.Ε. του κλάδου ∆ασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων µε βαθµό Α’ και 

 
� έχουν οργανική θέση στη σχολική µονάδα, 
 
� έχουν δεκαετή (10), τουλάχιστο, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, 
 
� έχουν οχτώ έτη (8) σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού, 
 
� έχουν ασκήσει επί τέσσερα (4), τουλάχιστο, έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της 

Π.Ε.. 
 
3. Μετά την τοποθέτηση των ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων, ο ∆ιευθυντής 
Εκπαίδευσης καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυµούν να 
ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή στη σχολική µονάδα που υπηρετούν οργανικά, να 
υποβάλουν στο ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας σχετική αίτηση εντός δεκαηµέρου. 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 διευθυντή της σχολικής µονάδας στο ΠΥΣΠΕ εντός πέντε (5) 
ηµερών  (άρθρο 4, παρ. 5 του Ν. 3467/06). 
 
4. 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). 
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 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 

o Υποδιευθυντές σε ΣΜΕΑΕ τοποθετούνται µόνο στις περιπτώσεις όπου τα τµήµατα 
που λειτουργούν είναι τουλάχιστον έξι (6) και ο ελάχιστος αριθµός µαθητών είναι 
τριάντα (30). 

  
o Η τοποθέτηση Υποδιευθυντών στις σχολικές µονάδες γίνεται από τον Περιφερειακό 

∆ιευθυντή, ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΠΕ. 
 
 

Πλήρωση κενωθεισών θέσεων Υποδιευθυντών 

 
 
 Η πλήρωση κενωθεισών θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων, 
πραγµατοποιείται  µε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω, καθότι δεν υπάρχουν 
πίνακες επιλογής υποψήφιων Υποδιευθυντών. Κατά τη γνώµη του γράφοντος, στις 
κενωθείσες θέσεις οι Υποδιευθυντές (πρέπει να) τοποθετούνται µέχρι τη λήξη της 
τετραετούς θητείας (όπως συµβαίνει και στους ∆ιευθυντές).  
    
 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
  

� Υποδιευθυντές που επιλέγονται για φοίτηση στα ∆ιδασκαλεία, απαλλάσσονται των 
διδακτικών και διοικητικών τους καθηκόντων κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. 
Με τη λήξη της Μετεκπαίδευσης και εφόσον δεν έχει λήξει ακόµη η θητεία τους, 
επανέρχονται στα καθήκοντά τους. 

  
� Κατά τη διάρκεια της απαλλαγής των, τοποθετείται αναπληρωτής 

Υποδιευθυντής σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 11, περ. Ε’,  παρ. 2 
του Ν. 1566/85: «Αν δεν υπάρχει Υποδιευθυντής σχολικής µονάδας, τα καθήκοντα 
αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθµό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην 
ίδια σχολική µονάδα. Αν υπάρχουν οµοιόβαθµοι καθήκοντα Υποδιευθυντή ασκεί 
εκείνος που ορίζεται µε απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώµη 
του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου». Ο αναπληρωτής Υποδιευθυντής 
τοποθετείται µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. 
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