
 

  

Θ Ε Μ Α :  « Π ρο κ ή ρ υξ η π λ ή ρω σ ης  θ έ σε ω ν Υ πο δ ι ευ θυ ν τώ ν  Σ χο λ ι κ ώ ν  Μο ν ά δ ω ν  κα ι  

Υ πο δ ι ευ θυ ντ ώ ν  κ α ι  Υ π ευ θύ ν ω ν  Το μ έω ν  Ε ρ γ ασ τ ηρ ι ακ ώ ν  Κ έ ντρ ω ν  ( Ε .Κ . )  τ ης  

Δ ι ε ύθ υ νσ η ς  Δ ευτ ερ ο β ά θμ ι α ς  Εκ π α ίδ ευ σ ης  Κο ζ ά ν η ς ».  

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 

1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 11 «Όργανα, επιλογή, τοποθέτηση, υπηρεσιακή κατάσταση, 

καθήκοντα» του κεφαλαίου Δ’ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» και την παρ. 13α του άρθρου 14 

«Εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» του κεφαλαίου Ε’ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167 τ. Α΄/30 – 09 – 1985) «Δομή και λειτουργία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

Έχοντας Υπόψη: 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 «Προϋποθέσεις επιλογής» του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 

71 τ. Α'/19 – 5 – 2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων 

αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 «Προϋποθέσεις επιλογής» του κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 

50 τ. Α'/14 – 5 – 2015) «Επείγοντα μέτρα  για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε με  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Τροποποιήσεις του ν. 3848/2010» του Μέρους Α’ «ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ.» του Ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78 τ. Α'/30 – 5 – 2017) 

«Επείγοντα μέτρα  για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες 

διατάξεις» 

5. Τη με Α.Π. Φ.8/169717/Δ4/23 – 10 – 2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Αριθμός 

Τμημάτων για τον καθορισμό του ωραρίου των Δ/ντών και Υποδ/ντών ΕΠΑ.Λ.» 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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6. Τη με Α.Π. Φ.361.22/68/136657/E3/14 – 8 – 2017 (Φ.Ε.Κ. 2908 τ. Β'/23 – 8 – 2017) Υπουργική 

Απόφαση με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής των 

υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και των υπευθύνων 

τομέων Ε.Κ.». 

7. Τη με Α.Π. Φ.361.22/70/141867/Ε3/29 – 8 – 2017 (ΑΔΑ: 60ΝΑ4653ΠΣ-Τ5Α) Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων 

Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων 

και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ.». 

8. Τη με Α.Π. Φ8/143514/Δ4/31 – 08 – 2017 του Τμήματος Α’ της Διεύθυνσης Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αριθμός Τμημάτων για τον 

καθορισμό του ωραρίου των Δ/ντών και Υποδ/ντών ΕΠΑ.Λ. και τον ορισμό των Υποδ/ντών 

ΕΠΑ.Λ.» 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

την πλήρωση των θέσεων των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υποδιευθυντών και 

Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)  της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κοζάνης με θητεία έως 31/7/2020 και καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας και 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα 

υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, καθώς και υποδιευθυντή και Υπευθύνου Τομέα των Εργαστηριακού 

Κέντρου (Ε.Κ.), να υποβάλλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. όπου 

ανήκουν οργανικά ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα, στον Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., από 

την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως και την 4η Σεπτεμβρίου 2017

Η διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων, καθώς και υποδιευθυντών και 

Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων  (Ε.Κ.). θα πραγματοποιηθεί από την 5η Σεπτεμβρίου 2017 έως 

και την 11η Σεπτεμβρίου 2017. 

. 

Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του ν. 

4327/2015 και του ν. 4473/2017, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής. 

Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρο 17 του Ν. 4327/2015 και άρθρο 1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78)) 

Οι υποψήφιοι Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις θέσεις 

στις σχολικές μονάδες που κατέχουν οργανική θέση και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι, στον διευθυντή της 

οικείας σχολικής μονάδας. 

Οι υποψήφιοι Υποδιευθυντές και Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ. καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις 

αντίστοιχες θέσεις σε Ε.Κ., τα οποία εξυπηρετούν τις σχολικές μονάδες στις οποίες κατέχουν οργανική θέση 

και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι, στον διευθυντή του οικείου Ε.Κ. με την προϋπόθεση να έχουν 

υπηρετήσει σε Ε.Κ., για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη είτε ως στελέχη, είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο 

τουλάχιστον οκτώ (8) διδακτικές ώρες την εβδομάδα. 
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Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες ως Υποδιευθυντές και Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ., θα πρέπει να 

συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης στο Ε.Κ. που έχουν τοποθετηθεί με την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας επιλογής και δεν πρέπει να έχουν κριθεί υπεράριθμοι. 

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι υποψήφιοι για θέσεις Υποδιευθυντών 

ΕΠΑΛ και Υποδιευθυντών ή Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μόνο για μία 

θέση, είτε για θέση Υποδιευθυντή ΕΠΑΛ, είτε για θέση Υποδιευθυντή Ε.Κ., είτε για θέση Υπευθύνου Τομέα 

Ε.Κ. 

Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρο 17 του Ν. 4327/2015 και άρθρο 1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78)) 

Ως Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με 

οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση, την 

οποία αφορά η επιλογή και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι.  

Ειδική προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση Υποδιευθυντή και Υπευθύνου Τομέα Ε.Κ. είναι ο 

εκπαιδευτικός να ανήκει σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Ε.Κ. 

Ως Υποδιευθυντές Ε.Κ., στα οποία ασκούνται διακόσιοι πενήντα (250) τουλάχιστον μαθητές και τα 

οποία εξυπηρετούν τουλάχιστον δύο (2) ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν σε διαφορετικό κύκλο λειτουργίας 

(πρωινό κύκλο, απογευματινό κύκλο, εσπερινό κύκλο), καθώς και ως Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ. επιλέγονται 

εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε 

σχολική μονάδα, η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και δεν έχουν κριθεί ως υπεράριθμοι

Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής 

υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας. 

. 

Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα 

για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κ. ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα 

κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. Επίσης, δεν επιλέγεται ως 

στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που 

προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της 

υπηρεσίας, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 3848/2010

Όπου στις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται 

. 

εκπαιδευτική υπηρεσία

Όπου στις διατάξεις προβλέπεται 

, υπολογίζεται η προϋπηρεσία 

τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως 

προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο 

διδασκαλίας. 

διδακτική υπηρεσία (10 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο

α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες 

), λογίζεται:  

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

β) οι 

 Εκπαίδευσης,  

άδειες

γ) η διδακτική υπηρεσία σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας 

 κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, 

(Σ.Δ.Ε.), σε δημόσια Ι.Ε.Κ. και σε σχολές 

Επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) 
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δ) η διδακτική υπηρεσία  σε Α.Ε.Ι. (1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο), εφόσον έχει ασκηθεί αυτόνομο 

διδακτικό έργο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για χρονικό διάστημα 

ε) η υπηρεσία υπό την ιδιότητα (

κατ’ ελάχιστον έξι (6) μηνών 

2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο

 του Σχολικού Συμβούλου, 

): 

 του υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών Θεμάτων 

στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, 

 του Υπευθύνου Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.),  

 Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), 

 Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), 

 Εργαστηριακού Κέντρου φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), 

 Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), 

 Συμβουλευτικού Σταθμού νέων (Σ.Σ.Ν.), 

 Κέντρου περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και 

 του Υπευθύνου Σχολικών Βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» 

(ΕΠΕΑΚ) 

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

υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων

Κριτήρια επιλογής (άρθρο 20 του ν.4327/2015) 

. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν. 

4327/2015 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 (Α 78) 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. 

 Κριτήρια επιλογής των Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των 

Υποδιευθυντών και Υπευθύνων τομέων Ε.Κ είναι ιδίως: 

 η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου,  

 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 κατά την 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., υλοποίηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες 

εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και 

εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις και  

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. 
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Κρίση και επιλογή 

 Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, σε συνεδρίασή του και με βάση τα κριτήρια 

του άρθρου 20 του ν. 4327/2015, αφού συγκροτήσει εφορευτική επιτροπή, προβαίνει στη διαδικασία 

διατύπωσης γνώμης μέσω μυστικής ψηφοφορίας και συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση επιλογής 

Υποδιευθυντή ή, όπου απαιτείται, Υποδιευθυντών της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. καθώς και Υπευθύνων 

των Τομέων του Ε.Κ. 

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή  Ε.Κ. που 

προβλέπεται εκλογή περισσότερων του ενός υποδιευθυντή, οι εκλογείς  σημειώνουν στο ψηφοδέλτιο μέχρι 

τόσους σταυρούς όσες και οι θέσεις των υποδιευθυντών που προβλέπονται

Η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων μαζί με το πρακτικό της επιλογής διαβιβάζονται από τον 

διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης ως Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 13 του 

άρθρου 21 του ν. 4327/2015, το οποίο μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων, και της 

νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της απόφασης, επικυρώνει με πράξη του την τοποθέτηση. 

. 

Σε περίπτωση που το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης ως Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 

4327/2015 δεν εγκρίνει την επιλογή του συλλόγου των διδασκόντων θα πρέπει να αιτιολογήσει πλήρως την 

απόφασή του αυτή προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος παίρνει και την τελική 

απόφαση. 

Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει πρόταση, η τοποθέτηση γίνεται με 

απόφαση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης ως Συμβούλιο 

Επιλογής της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 4327/2015, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα 

κριτήρια. 

Συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων 
 

Ο σύλλογος βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα 

μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. 

Εκπαιδευτικός που διδάσκει σε περισσότερες της μιας σχολικές μονάδες ή Ε.Κ., όσον αφορά τη 

διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., ψηφίζει 

στη σχολική μονάδα ή στο Ε.Κ. όπου έχει τις περισσότερες ώρες, με βάση την απόφαση διάθεσης του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 

Ο σύλλογος διδασκόντων συγκαλείται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του διευθυντή 

(προέδρου). Επειδή η συγκεκριμένη συνεδρίαση είναι έκτακτη, η γνωστοποίηση γίνεται ή με ανάρτηση της 

πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου ή με προφορική ειδοποίηση. 

Οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Όταν 

οι προτάσεις είναι περισσότερες και καμιά δε συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δυο επικρατέστερες. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία θεωρείται 

απόν. 

Οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων του συλλόγου και 

υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, τον γραμματέα και τα παρόντα μέλη. Στην ίδια πράξη 

καταχωρούνται και οι απόψεις της μειοψηφίας, αν ζητηθεί. 
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Προκηρυσσόμενες Θέσεις 

Οι θέσεις των Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. 

προκηρύσσονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις. Από τις διατάξεις 

αυτές προκύπτει ότι ο νομοθέτης καθορίζει τον αριθμό των υποδιευθυντών με βάση τις ανάγκες 

λειτουργίας των σχολείων σύμφωνα με τον αριθμό των τμημάτων (από 9 και πάνω), όπως αυτά 

προσδιορίζονται από τον αριθμό των μαθητών (13 μαθητές και πάνω

 

). Επομένως, για τον 

καθορισμό του αριθμού των Υποδιευθυντών λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες 

λειτουργίας της σχολικής μονάδας, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση το μαθητικό δυναμικό 

της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. 

1. Οι σχολικές μονάδες των οποίων προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών είναι οι 

ακόλουθες: 

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Αρ. 
Υποδιευθυντών 

1 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης (Βαλταδώρειο) 1 

2 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης 1 

3 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης 1 

4 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης 1 

5 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης 1 

6 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης 1 

7 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας (ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ) 1 

8 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας 1 

9 3ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας 1 

10 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας 1 

11 5ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας 1 

12 Γυμνάσιο Σερβίων 1 

13 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης 2 

14 2ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης 2 

15 3ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης 2 

16 4ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης 2 

17 1ο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας 2 

18 2ο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας 1 

19 3ο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας 2 

20 1ο ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης 2 

21 2ο ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης 2 

22 4ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης 2 

23 1ο ΕΠΑ.Λ. Πτολεμαΐδας 2 

24 2ο ΕΠΑ.Λ. Πτολεμαΐδας 2 

25 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Πτολεμαΐδας 2 

26 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας 2 

27 Μουσικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Σιάτιστας - 
"Κωνσταντίνος και Ελένη Παπανικολάου" 1 

 

2. Τα Εργαστηριακά Κέντρα Ε.Κ. των οποίων προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών 

είναι τα ακόλουθα: 
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Α/Α Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Αρ. 
Υποδιευθυντών 

1 1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Κοζάνης 1 

2 2ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Κοζάνης - Πτολεμαΐδα 1 

 

3. Τα Εργαστηριακά Κέντρα Ε.Κ. των οποίων προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Τομέων 

είναι τα ακόλουθα: 

Α/Α 1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Κοζάνης Υπεύθυνοι 
Τομέων 

1 Μηχανολογίας 2 

2 Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 1 

3 Πληροφορικής - Δομικών Έργων 1 

4 Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων - Οικονομίας κ' 
Διοίκησης - Πληροφορικής 1 

5 Υγείας και Πρόνοιας, Αισθητικής - Κομμωτικής 1 

 

Α/Α 2ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Κοζάνης - 
Πτολεμαΐδα 

Υπεύθυνοι 
Τομέων 

1 Μηχανολογίας 1 

2 Μηχανολογίας και Δομικών Έργων 1 

3 Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 2 

4 Πληροφορικής και Γεωπονίας 1 

5 Οικονομίας και Διοίκησης - Υγείας και Πρόνοιας 1 

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους 

εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας τους και να αναρτήσουν την παρούσα με τη σχετική νομοθεσία και τις 

εγκυκλίους στους πίνακες ανακοινώσεων των σχολικών τους μονάδων, προκειμένου να λάβουν λεπτομερή 

γνώση του συνόλου των προϋποθέσεων και διαδικασιών οι ενδιαφερόμενοι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 

1. Φ. 11.5 
 

1. N. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71 τ. Α'/19 – 5 – 2010) 
Συνημμένα: 

2. Ν.4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50 τ. Α'/14 – 05 – 2015) 
3. Ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78 τ. Α'/30 – 5 – 2017) 
4. Φ.361.22/68/136657/E3/14 – 8 – 2017 (Φ.Ε.Κ. 2908 τ. Β'/23 – 8 – 2017) 
5. Φ.361.22/70/141867/Ε3/29 – 8 – 2017 (ΑΔΑ: 60ΝΑ4653ΠΣ-Τ5Α) 
6. Φ8/143514/Δ4/31 – 08 – 2017 

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Π.Ε. Κοζάνης 

 
 
 
 

Δρ Βόντσα Βασιλική 
Φιλόλογος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 

Έστω για δύο θέσεις δύο Υποδιευθυντών υπάρχουν 4 υποψήφιοι οι οποίοι σε Σύλλογο Διδασκόντων 

35 παρόντων λαμβάνουν τις εξής ψήφους: 

Παράδειγμα 1ο : 

1ος  18 ψήφους, 2ος 15 Ψήφους, 3ος 10 ψήφους και 4ος 16

(εφόσον οι σταυροί είναι δύο, τα ανωτέρω είναι μία πιθανή κατανομή. Επίσης δεν προβλέπονται λευκά 

ψηφοδέλτια) 

 ψήφους. Άκυρα: 3 

Επειδή ο 1ος υποψήφιος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων (51,4%) εκλέγεται 

από την πρώτη ψηφοφορία και για τη θέση του 2ου Υποδιευθυντή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ 

του 2ου και 4ου Υποψηφίου αυτή τη φορά με 1 έναν σταυρό στο ψηφοδέλτιο. 

Στη δεύτερη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 

 

Έστω για δύο θέσεις Υποδιευθυντών 1ου  και 2ου υπάρχουν 4 υποψήφιοι οι οποίοι σε σύλλογο 

διδασκόντων 35 παρόντων λαμβάνουν τις εξής ψήφους: 

Παράδειγμα 2ο 

1ος 14 ψήφους, 2ος 15 Ψήφους, 3ος 16 ψήφους και 4ος 16

Επειδή κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται για τους υποψήφιους που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους (3ος και 4ος). 

 ψήφους. Άκυρα: 3 

Ο Υποψήφιος που θα λάβει την απόλυτη πλειοψηφία εκλέγεται 1ος Υποδιευθυντής και ο δεύτερος 

υποψήφιος 2ος Υποδιευθυντής 

 

Έστω για δύο θέσεις Υποδιευθυντών 1ου και 2ου υπάρχουν 4 υποψήφιοι οι οποίοι σε σύλλογο 

διδασκόντων 35 παρόντων λαμβάνουν τις εξής ψήφους: 

Παράδειγμα 3ο 

1ος 14 ψήφους, 2ος 16 Ψήφους, 3ος 16 ψήφους και 4ος 16

Επειδή κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται μεταξύ των τριών υποψηφίων που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. 

 ψήφους. Άκυρα: 3 

Έστω ότι τα αποτελέσματα της Δεύτερης Ψηφοφορίας είναι τα ακόλουθα: 

1ος 16 ψήφους, 2ος 17 ψήφους, 3ος 19

Ο 3ος υποψήφιος εκλέγεται 1ος Υποδιευθυντής και η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των 

 ψήφους 

άλλων υποψηφίων. 

Σε νέα περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. 

 
Εφόσον ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν καταλήξει σε απόφαση η επιλογή παραπέμπεται στο 

Συμβούλιο Επιλογής Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης. 
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