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Μο ν ά δ ω ν,  Υ πο δ ιε υ θυ ν τ ώ ν  Ε ρ γ αστ η ρ ι ακώ ν  Κ έ ντ ρ ω ν  ( Ε . Κ . )  κ α ι  Υ πε υθ ύ ν ων 
Τ ο μ έω ν  Ε ργ α στ η ρ ι ακ ώ ν  Κ έ ντρ ω ν  ( Ε .Κ . )  τ η ς  Δ ι εύ θ υν σ η ς  Δε υτ ερ ο β ά θμ ιας  
Ε κ πα ί δ ευ σ ης  Κο ζ ά ν ης ».  

 
Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 

 
Έχοντας Υπόψη: 

1. τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10, του Ν. 3699/26 – 09 – 2008 (Φ.Ε.Κ. 199 τ. Α’/02 – 10 – 2008) 
με θέμα: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 

2. τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 και 27 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», 

3. το με αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19 - 5 - 2015 (Φ.Ε.Κ. 915 τ. Β'/20-5-2015) Υπουργική Απόφαση 
του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: "Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής 
διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων", 

4. το με αριθμ. Φ.361.22/42/90656/E3/09 - 06 - 2015 (ΑΔΑ: 7ΡΩΗ465ΦΘ3-Ι4Ω) έγγραφο του 
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: " Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των 
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης", 

5. Στη με αριθμ. Φ.361.22/51/99563/Ε3/23 – 06 – 2015 (Φ.Ε.Κ. τ. Β’ 1251) Υπουργική Απόφαση με 
θέμα: "Συμπλήρωση της αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19−5−2015 (Β΄ 915) υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και 
εργαστηριακών κέντρων»", 

6. το με αριθμ. Φ.361.22/54/102524/E3/26 – 6 – 2015  (ΑΔΑ:ΨΛΥΘ465ΦΘ3-ΣΔΚ) έγγραφο του 
ΥΠΟΠΑΙΘ  με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των 
τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», 

7. Στο με αριθμ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29 – 09 – 2015 (ΑΔΑ: 74ΗΤ465ΦΘ3-3ΘΕ) έγγραφο του 
Υ.Π.Ερ.Θ. με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων διευθυντών – υποδιευθυντών 
όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ.»  

8. το γεγονός ότι δεν καλύφθηκαν οι προκηρυσσόμενες θέσεις βάσει της υπ’ αρίθμ. 7823/25 - 06 - 
2015 (ΑΔΑ: 7Α18465ΦΘ3-24Α) πρόσκλησης της Δ.Δ.Ε. Κοζάνης και τοποθετήθηκαν προσωρινά 
Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. καθώς και Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ. μέχρις ότου 
επαναληφθεί η διαδικασία, 
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Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
 την επαναληπτική διαδικασία πλήρωσης των θέσεων των Υποδιευθυντών Σχολικών 

Μονάδων, Υποδιευθυντών Ε.Κ. και Υπευθύνων τομέων Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κοζάνης με θητεία έως 31/7/2017 και καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, που έχουν τα νόμιμα προσόντα 
και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση στον Διευθυντή της 
σχολικής μονάδας που ανήκουν οργανικά (ή το Ε.Κ. που έχουν διατεθεί), εντός προθεσμίας από την 23η 
Οκτωβρίου 2015  έως και την 27η Οκτωβρίου 2015 για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής. 

 
Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρα 17 και 22 του ν.4327/2015) 

 
Α) Γενική Εκπαίδευση (Γυμνάσια – Λύκεια) 
 
 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 για το σχολικό έτος 2015 – 2016. (εδάφιο 3, παρ. 
3, άρθρο 17 του Ν. 4327/2015 κ’ Φ.361.22/54/102524/E3/26 – 06 – 2015) 
 
Β) Επαγγελματική Εκπαίδευση ΕΠΑΛ – Ε.Κ. 
 
 Ως υποδιευθυντές σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ, 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 για το σχολικό έτος 2015 – 2016 (εδάφιο 3, παρ. 3, άρθρο 17 του Ν. 
4327/2015 κ’ Φ.361.22/54/102524/E3/26 – 06 – 2015). 
 Ειδική προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση υποδιευθυντή και υπεύθυνου 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 250 τουλάχιστον μαθητές και τα οποία λειτουργούν σε 
πρωινό και απογευματινό ή εσπερινό κύκλο, καθώς και ως Υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., επιλέγονται 
εκπαιδευτικοί με οκταετή (8) τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής 
σε σχολική μονάδα η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι για το σχολικό έτος 
2015 – 2016 (εδάφιο 3, παρ. 3, άρθρο 17 του Ν. 4327/2015 κ’ Φ.361.22/54/102524/E3/26 – 06 – 2015) με 
την προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει στο Ε.Κ. για δύο τουλάχιστον σχολικά έτη είτε ως στελέχη, είτε ως 
εκπαιδευτικοί με ωράριο τουλάχιστον (8) διδακτικές ώρες την εβδομάδα. 
 Εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεως να είναι υποψήφιοι για θέσεις υποδιευθυντών 
ΕΠΑ.Λ. 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. 
 Για όλους τους τύπους σχολικών μονάδων αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν 
την προϋπόθεση της  οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με 
μικρότερο χρόνο υπηρεσίας. 

Προϋποθέσεις Υπηρεσιακής Κατάστασης 
 

1. 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. 
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2. Όπου στις διατάξεις του ν.4327/2015 προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, 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. Όπου στις διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου προβλέπεται 
διδακτική υπηρεσία, λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η θητεία 
σχολικού συμβούλου, δ) η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ε) η θητεία σε 
θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και 
σχολικών δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και 
Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων. 

3. Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., 
υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε  Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης 
(Κ.Δ.Α.Υ.) ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τμήματα Ένταξης, σε προγράμματα παράλληλης 
στήριξης, σε προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι ή στις εκπαιδευτικές δομές Ε.Α.Ε. που 
προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199). 

4. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 6 του άρθρου 17 
του ν.45327/2015 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 (άρθρο 20 του ν.4327/2015) 
 
 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. 
 
Κρίση και επιλογή (άρθρο 25 του ν.4327/2015) 
 
 Στις 27/10/2015 θα πραγματοποιηθούν οι συνεδριάσεις Συλλόγων Διδασκόντων για τη διεξαγωγή 
της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας ως εξής:  
 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 σε μυστική 
ψηφοφορία και συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση επιλογής υποδιευθυντή ή όπου απαιτείται 
υποδιευθυντών της σχολικής μονάδας και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και υπευθύνων τομέων 
Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.). 

Επισημαίνουμε ότι:  
Α) Σε περίπτωση σχολικής μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου (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 
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Β) Από τις κείμενες διατάξεις δεν προβλέπεται χαρακτηρισμός και κατάταξη των υποδιευθυντών 
μιας σχολικής μονάδας ως Υποδιευθυντής Α και Υποδιευθυντής Β. Ως εκ τούτου δεν προβλέπεται και 
κάποιο κριτήριο κατάταξης (αρχαιότητα, ψήφοι που έλαβαν, κλπ). Συνεπώς σε περίπτωση που έχουν 
επιλεγεί δύο υποδιευθυντές και η τρέχουσα λειτουργικότητα του σχολείου επιβάλλει την απαλλαγή από τα 
καθήκοντα του ενός, θα πρέπει να γίνει επανάληψη της διαδικασίας επιλογής υποδιευθυντή για την μία 
πλέον θέση

Γ) Για τις ως άνω επαναληπτικές διαδικασίες επιλογής ισχύουν οι εγκύκλιες οδηγίες που έχουν 
δοθεί κατά τη διάρκεια των αρχικών διαδικασιών επιλογής την περίοδο Μαΐου – Ιουλίου 2015. 

.  

Η απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων μαζί με το πρακτικό της επιλογής διαβιβάζονται από τον 
Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής στο διευρυμένο ΠΥΣΔΕ, το οποίο διενεργεί τον έλεγχο της συνδρομής 
των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της απόφασης. Σε περίπτωση που 
το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ εγκρίνει την επιλογή του συλλόγου των διδασκόντων, επικυρώνει με πράξη του την 
τοποθέτηση. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αιτιολογήσει πλήρως την απόφασή του αυτή προς τον 
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος παίρνει 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 οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, 
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. Ο Σ.Δ. συγκαλείται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του 
Διευθυντή ως 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 Σ.Δ. 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 Σ.Δ. καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου και υπογράφονται 
υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, το γραμματέα και τα παρόντα μέλη. 
 Στην ίδια πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της μειοψηφίας, αν ζητηθεί. 
 

Προκηρυσσόμενες θέσεις 
 

 Οι σχολικές μονάδες των οποίων προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών και 
Υπευθύνων Τομέων είναι οι ακόλουθες: 
 
Α/Α ΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

1 Υποδιευθυντής 1ο Ε.Κ. Κοζάνης 
2 Υποδιευθυντής 2ο ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης 
3 Υποδιευθυντής 3ο ΓΕ.Λ. Κοζάνης 
4 Υποδιευθυντής 3ο ΓΕ.Λ. Πτολεμαΐδας 
5 Υποδιευθυντής 4ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης 

6 Υποδιευθυντής 
Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο Κοζάνης 
7 Υπεύθυνος Τομέα Μηχανολογίας 1ο Ε.Κ. Κοζάνης 

8 
Υπεύθυνος Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας  Τροφίμων και Διατροφής - 

Οικονομίας και Διοίκησης – Πληροφορικής 
1ο Ε.Κ. Κοζάνης 

9 Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής - Δομικών Έργων 1ο Ε.Κ. Κοζάνης 
10 Υγείας και Πρόνοιας, Αισθητικής - Κομμωτικής 1ο Ε.Κ. Κοζάνης 
11 Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης - Υγείας και Πρόνοιας 2ο Ε.Κ. Κοζάνης 
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 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. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Π.Ε. Κοζάνης 

 
 

Δρ. Σαββιλωτίδης Κοσμάς 
Φυσικός 

 

Συνημμένα : 
1. Ν. 3699/26 – 09 – 2008 (Φ.Ε.Κ. 199 τ. Α’/02 – 10 – 2008) 
2. Ν.4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50 τ. Α'/14 - 5 - 2015) 
3. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19 - 5 - 2015 (Φ.Ε.Κ. 915 τ. Β'/20-5-2015) 
4. Φ.361.22/42/90656/E3/09 - 06 - 2015 (ΑΔΑ: 7ΡΩΗ465ΦΘ3-Ι4Ω) 
5. Φ.361.22/51/99563/Ε3/23 – 06 – 2015 (Φ.Ε.Κ. τ. Β’ 1251) 
6. Φ.361.22/54/102524/E3/26 – 6 – 2015  (ΑΔΑ:ΨΛΥΘ465ΦΘ3-ΣΔΚ) 
7. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29 – 09 – 2015 (ΑΔΑ: 74ΗΤ465ΦΘ3-3ΘΕ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Παράδειγμα 1ο : 

Έστω για δύο θέσεις δύο Υποδιευθυντών υπάρχουν 4 υποψήφιοι οι οποίοι σε Σύλλογο Διδασκόντων 
35 παρόντων λαμβάνουν τους εξής ψήφους:   

1ος 18  ψήφους, 2ος 15 Ψήφους, 3ος 10 ψήφους και 4ος  16 ψήφους.  Άκυρα : 3 
(εφόσον οι σταυροί είναι δύο, τα ανωτέρω είναι μία πιθανή κατανομή. Επίσης δεν προβλέπονται λευκά 
ψηφοδέλτια.) 

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. 
 
Παράδειγμα 2ο  

Έστω για δύο θέσεις Υποδιευθυντών 1ου και 2ου υπάρχουν 4 υποψήφιοι οι οποίοι  σε σύλλογο 
διδασκόντων 35 παρόντων  λαμβάνουν τους εξής ψήφους:   

1ος 14  ψήφους, 2ος 15 Ψήφους, 3ος 16 ψήφους και 4ος  16 ψήφους.  Άκυρα : 3 
Επειδή κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται για τους υποψήφιους που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους (3ος και 4ος) 
Ο Υποψήφιος που θα λάβει την απόλυτη πλειοψηφία εκλέγεται 1ος Υποδιευθυντής και ο δεύτερος 

υποψήφιος 2ος Υποδιευθυντής 
 
Παράδειγμα 3ο  

Έστω για δύο θέσεις Υποδιευθυντών  1ου και  2ου  υπάρχουν 4 υποψήφιοι οι οποίοι  σε σύλλογο 
διδασκόντων 35 παρόντων  λαμβάνουν τους εξής ψήφους:   

1ος 14  ψήφους, 2ος 16 Ψήφους, 3ος 16 ψήφους και 4ος  16 ψήφους.  Άκυρα : 3 
Επειδή κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται μεταξύ των τριών υποψηφίων που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. 
Έστω ότι τα αποτελέσματα της Δεύτερης Ψηφοφορίας είναι τα ακόλουθα: 

1ος  16 ψήφους 2ος 17 ψήφους 3ος  19 ψήφους 
Ο 3ος υποψήφιος εκλέγεται  1ος Υποδιευθυντής και η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των 

άλλων υποψηφίων. 
Σε νέα περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.  
Εφόσον ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν καταλήξει σε απόφαση η επιλογή παραπέμπεται στο 

Διευρυμένο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 
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