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Κχξηε Αλαπιεξσηή Τπνπξγέ, 

ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο Γ/ληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Δ.Κ. ζε εμέιημε 

θαηαγξάθνληαη πξνβιήκαηα. Παξαηεξνχκε θαη πξνηείλνπκε ηα παξαθάησ: 

 

1. Άρζε αλαίηηοσ αποθιεηζκού ηασηότρολες σπουεθηόηεηας ζε δηαθορεηηθές 

ζέζεης 

ην Ν. 4327/2015 (ΦΔΚ 50/η.Α’/14-5-2015), άξζξν 22 «Υξφλνο θαη δηαδηθαζία 

ππνβνιήο αηηήζεσλ», παξ. 4, αλαθέξεηαη:  

«ε) Δθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα είλαη ππνςήθηνη γηα ζέζεηο 

ππνδηεπζπληψλ ΔΠΑΛ θαη ππνδηεπζπληψλ ή ππεπζχλσλ ηνκέσλ Δ.Κ. έτοσλ δηθαίφκα λα 

σποβάιοσλ αίηεζε κόλο γηα κία ζέζε, είηε γηα ζέζε ππνδηεπζπληή ΔΠΑΛ, είηε γηα ζέζε 

ππνδηεπζπληή Δ.Κ., είηε γηα ζέζε ππεχζπλνπ ηνκέα Δ.Κ.». 

Α. Πρόβιεκα: 

Ο πεξηνξηζκφο λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα κία κφλν ζέζε γηαηί λα ζηεξεί ην δηθαίσκα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, 

α) λα είλαη ηαπηφρξνλα ππνςήθηνη γηα ζέζεηο ππνδηεπζπληψλ ζηα ΔΠΑ.Λ. θαη ζηα 

Δ.Κ. κε δήισζε ζεηξάο πξνηίκεζεο ; 

β) αλ δελ επηιεγνχλ ζε ζέζε ππνδηεπζπληή λα είλαη ελ ζπλερεία ππνςήθηνη γηα ζέζε 

ππεπζχλνπ ηνκέα Δ.Κ. ; 
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Παξφκνηνη απνθιεηζκνί δελ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππνςήθηνπο Γηεπζπληέο ! 

Β. Πρόηαζε επίισζες: 

Δπεηδή ν ρξφλνο γηα ζρεηηθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ ζέκαηνο δελ επαξθεί, 

πξνηείλνπκε: 

α) Να νινθιεξσζεί κε ην πθηζηάκελν θαζεζηψο θαη άκεζα κόλο ε επηιογή ηφλ 

σποδηεσζσληώλ ζηα ΔΠΑ.Λ. θαη ζηα Δ.Κ. (δεδνκέλνπ φηη ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ςεθνθνξία γηα ηελ επηινγή ησλ Γηεπζπληψλ Γ.Γ.Δ.). 

β) Η επηιογή ηφλ σπεσζύλφλ ηοκέφλ ζηα Δ.Κ. λα κεηαηεζεί γηα ηολ 

επηέκβρηο θαη. 

γ) ην κεηαμχ λα ηροποποηεζεί ο Νόκος επηηρέποληας ηηο ηαπηφρξνλεο 

ππνςεθηφηεηεο γηα δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, κε ζεηξά πξνηίκεζεο. 

 

2. Προζδηορηζκός Σοκέφλ ποσ ζα ιεηηοσργήζοσλ ζηα Δ.Κ. 

Η εγθχθιηνο ππ’ αξ. πξση. Φ.361.22/42/90656/E3/9-6-2015 κε ζέκα: «Γηεπθξηλίζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ππνςεθίσλ Γηεπζπληψλ φισλ ησλ ηχπσλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο», αλαθέξεη:  

 «2. πκπιεξψλνπκε ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο δηεπζπληψλ θαη 

ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο σο εμήο: 

17/6/2015 θαη 18/6/2015 

ε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιιφγνπ Δ.Κ., ο ζύιιογος αποθαζίδεη λα εηζεγεζεί ζην Γηεπζπληή, 

ηοσς ηοκείς ποσ ζα ζσζηαζούλ κε βάζε ηελ θαλνληζηηθή ηνπ Δ.Κ. κε ηα εξγαζηήξηα 

θαηεχζπλζεο. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Δ.Κ. απνθαζίδεη θαη απνζηέιιεη ζρεηηθή εηζήγεζε γηα 

έγθξηζε απφ ην νηθείν ΠΤΓΔ. 

Μέρξη 25/6/2015 Αλαθνίλσζε ΠΤΓΔ γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηνκέσλ.» 

Α. Πρόβιεκα: 

Με ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ θαηαξγεκέλσλ ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ ζηα ΔΠΑ.Λ. ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, δειαδή ζηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, δελ είλαη 

δπλαηφλ λα εμαρζνχλ ζηνηρεία γηα ην πνηα αθξηβψο εξγαζηήξηα εηδηθφηεηαο ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζηα Δ.Κ. θαηά ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά. Θα γίλεη κηα αφξηζηε εθηίκεζε 

αλαγθψλ, ρσξίο ζηνηρεία, ρσξίο ηελ εκπεηξία ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. Η 

θαηάζηαζε ζα ορηζηηθοποηεζεί κεηά ηελ οιοθιήρφζε ηφλ εγγραθώλ ηοσ 

επηεκβρίοσ 2015 νπφηε ζα πξνθχςνπλ αλαθαηαηάμεηο πνπ αλαπφθεπθηα ζα 

επεξεάζνπλ ηε δηάξζξσζε ησλ Σνκέσλ πνπ ζα απνθαζηζηνχλ ζήκεξα, επνκέλσο 

θαη ησλ Τπεπζχλσλ Σνκέσλ. 

Β. Πρόηαζε επίισζες: 

Δίλαη επηβεβιεκέλε ε κεηάζεζε ηεο δηάρζρφζες ηφλ Σοκέφλ ζηα Δ.Κ. θαη ηεο 

επηινγήο ησλ Τπεσζύλφλ Σοκέφλ γηα ηα κέζα επηεκβρίοσ 2015. 
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3. Υρήζε εργαζηερίφλ ηφλ Δ.Κ. γηα καζήκαηα ποσ δελ είλαη ταραθηερηζκέλα 

φς «εργαζηερηαθά» 

Α. Πρόβιεκα: 

Τπάξρνπλ πνιιά καζήκαηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ΔΠΑ.Λ. ηα νπνία ΓΔΝ 

είλαη ραξαθηεξηζκέλα σο «εξγαζηεξηαθά», σζηφζν γηα λα δηδαρζνχλ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα εξγαζηήξηα ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ Κέληξνπ. Σν πξφβιεκα απηφ 

αθνξά θπξίσο: 

α) ηα καζήκαηα Προζαλαηοιηζκού ηεο Α΄ ηάμεο ησλ ΔΠΑ.Λ. 

β) ηα καζήκαηα τεδίοσ (ζε ζρεδηαζηήξηα θαη κε ρξήζε Ηιεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ). 

γ) ην κάζεκα ηνπ Project. 

Β. Πρόηαζε επίισζες: 

Σα καζήκαηα απηά λα ραξαθηεξίδνληαη είηε σο ακηγώς εργαζηερηαθά, είηε σο 

κηθηά, κε επηκεξηζκφ ησλ σξψλ Θεσξίαο θαη Δξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ. 

  

4. Προζδηορηζκός ηοσ αρηζκού ηφλ σποδηεσζσληώλ ζηα ΔΠΑ.Λ. 

Ο Ν. 1566/1985 «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 167/η.Α’/30-9-1985) ζην άξζξν 11 «Όξγαλα, επηινγή, 

ηνπνζέηεζε, ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, θαζήθνληα» νξίδεη:  

 «7. Τποδηεσζσληές ησλ γπκλαζίσλ, ησλ γεληθψλ θαη θιαζηθψλ ιπθείσλ, ησλ ηερληθψλ – 

επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ, ησλ εληαίσλ πνιπθιαδηθψλ ιπθείσλ θαη ησλ ηερληθψλ - 

επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ πνπ έρνπλ ελλέα ηκήκαηα θαη πάλσ νξίδνληαη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

αληίζηνηρσλ θιάδσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4, κε 

βαζκφ Α'. ε γπκλάζηα, ιχθεηα θάζε ηχπνπ θαη θαηεχζπλζεο θαη ζε ηερληθέο - επαγγεικαηηθέο 

ζρνιέο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ δψδεθα ηκήκαηα ηάμεσλ, κπνξεί, αλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί 

ιεηηνπξγηθνί ιφγνη, λα νξίδεηαη θαη δεύηερος σποδηεσζσληής θαη πξνθεηκέλνπ γηα εληαία 

πνιπθιαδηθά ιχθεηα κε πεξηζζφηεξα απφ δεθαπέληε ηκήκαηα ηάμεσλ θαη ηρίηος.» 

Α. Πρόβιεκα: 

ηα ΔΠΑ.Λ. ζπγθξνηνχληαη ηκήκαηα θαηά δηδαζθόκελε Σετληθή Δηδηθόηεηα. 

Σν απηφ ζπλέβαηλε κε ηηο ΔΠΑ.. θαη ηηο «Σερληθέο ρνιέο» ηνπ Ν. 1566/1985. Γηα 

ηελ εμνηθνλφκεζε πξνζσπηθνχ, ηα ηκήκαηα απηά αλαδηαηάζζνληαη θαηά ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο θαη γηα ιίγες ώρες ηε βδνκάδα ζε 

«Σκήκαηα Γεληθής Παηδείας». Τπελζπκίδνπκε φηη φιε ε δηάξζξσζε ηεο 

νξγάλσζεο ηνπ ζρνιείνπ, ησλ ππεπζχλσλ θαζεγεηψλ θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ 

καζεηψλ γίλεηαη κε ηα Σκήκαηα Δηδηθόηεηας. 

Γηαζηξεβιψλνληαο πιήξσο ηα φζα ξεηά νξίδεη ν Νφκνο, θαη πξνθεηκέλνπ λα 

ππνινγηζηεί ν αξηζκφο ησλ ππνδηεπζπληψλ ζηα ΔΠΑ.Λ., νξηζκέλεο Γηεπζχλζεηο Γ.Δ. 

τρεζηκοποηούλ ηα «πιαζκαηηθά» ηκήκαηα «Γεληθής Παηδείας» γηα λα 
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προθύυεη κεηφκέλος αρηζκός σποδηεσζσληώλ. Όκσο, ν θφξηνο εξγαζίαο θαη νη 

αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ αθνξνχλ ζηα ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ηκήκαηα. 

Β. Πρόηαζε επίισζες: 

Να εθδνζεί εγθχθιηνο πνπ ζα θαζηζηά ζαθέο φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ηκεκάησλ ζηα ΔΠΑ.Λ. πξνζδηνξίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ ηκεκάησλ: 

α) ησλ νκάδσλ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Α΄ ηάμεο θαη  

β) ησλ ηνκέσλ – εηδηθνηήησλ ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο, 

κε ηελ ππφκλεζε ηεο πξννδεπηηθήο θιηκάθσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνδηεπζπληψλ 

πνπ πξνβιέπεη έλα (1) ππνδηεπζπληή απφ 9 έσο θαη 12 ηκήκαηα, δχν (2) 

ππνδηεπζπληέο απφ 13 έσο θαη 15 ηκήκαηα, θαη ηξείο (3) ππνδηεπζπληέο απφ 16 

ηκήκαηα θαη πάλσ. 

Οη χιινγνη Γηδαζθφλησλ λα ππνινγίζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ ησλ ζρνιείσλ 

κε βάζε ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ 

Δηδηθνηήησλ, θαη λα απνζηείινπλ Απφθαζε – Πξαθηηθφ ζηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Να ζπκπιεξσζεί ζρεηηθά ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο 

ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, έηζη ψζηε οη Προζθιήζεης εθδήιφζες 

ελδηαθέροληος γηα ηελ επηινγή ππνδηεπζπληψλ, πνπ ζα εθδψζνπλ νη θαηά ηφπνπο 

Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, λα ορίδοσλ ηολ αρηζκό ηφλ 

σποδηεσζσληώλ ζε θάζε ΔΠΑ.Λ. 

 

5. Προζδηορηζκός ηοσ αρηζκού ηφλ σποδηεσζσληώλ ζηα Δ.Κ. 

Α. Πρόβιεκα: 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νξίδεηαη ππνδηεπζπληήο ζε Δ.Κ. φηαλ απηφ 

εμππεξεηεί δχν θαη πιένλ ζρνιεία ζε δηαθνξεηηθά σξάξηα ιεηηνπξγίαο. Κακηά 

ζπζρέηηζε δε γίλεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ αζθνπκέλσλ καζεηψλ. Ήδε φκσο πνιιά 

Δ.Κ. έρνπλ γηγαλησζεί θαη εμππεξεηνχλ 4 θαη 5 ζρνιηθέο κνλάδεο ηαπηνρξφλσο, 

Δπηπιένλ ησλ αζθνπκέλσλ καζεηψλ ησλ ΔΠΑ.Λ., ζηα Δξγαζηεξηαθά Κέληξα 

αζθνχληαη θαη νη θαηαξηηδφκελνη ησλ δεκφζησλ Ι.Δ.Κ.  

Β. Πρόηαζε επίισζες: 

Να εθδνζεί Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ λα ορίδεη ηολ αρηζκό ηφλ σποδηεσζσληώλ 

ησλ Δ.Κ. αλαιογηθά κε ηολ ζσλοιηθό αρηζκό ησλ καζεηψλ ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ησλ 

θαηαξηηδνκέλσλ ησλ Ι.Δ.Κ. πνπ αζθνχληαη εξγαζηεξηαθά ζε απηά, ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ηα δηαθορεηηθά φράρηα ιεηηνπξγίαο ησλ εμππεξεηνπκέλσλ δνκψλ, 

οπόηε ο σποδηεσζσληής αζθεί θαζήθοληα ΑΝΑΠΛΗΡΩΗ ηοσ Γηεσζσληού 

(πνπ εξγάδεηαη ζε έλα κφλν σξάξην εκεξεζίσο). 
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6. Δπηιογή Γηεσζσληώλ ζε ζτοιεία κε ιηγόηεροσς από 4 εθιογείς 

ην Ν. 4327/2015 θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηάξηηζε πηλάθσλ επηινγήο 

πξντζηακέλσλ δηζέζηφλ θαη ηρηζέζηφλ λεπηαγσγείσλ θαη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ (άξζξν 20, 

παξ. 4), πξνβιέπεηαη φηη:  

 «Οη πξντζηάκελνη δηζέζηφλ θαη ηρηζέζηφλ λεπηαγσγείσλ θαη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

επηιέγοληαη από ηα οηθεία περηθερεηαθά σπερεζηαθά ζσκβούιηα.». 

Γει. ην γξάκκα ηνπ Νφκνπ, αλαθνξηθά κε ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

δηαθνξνπνηεί ηε δηαδηθαζία επηινγήο ζε πιιφγνπο κε ιηγφηεξα ησλ ηεζζάξσλ (4) 

κειψλ. 

Α. Πρόβιεκα: 

ε πνιιά ζρνιεία ηεο Σ.Δ.Δ. (ΔΠΑ.Λ. θαη Δ.Κ.), κεηά ηελ (θαηά ηελ άπνςή καο 

ιαλζαζκέλε) πξφβιεςε ηνπ Νφκνπ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα ςεθίδνπλ ΜΟΝΟ ζε έλα 

απφ ηα δχν, πξφθεηηαη λα επηιέμνπλ Γηεπζπληή κε κπζηηθή ςεθνθνξία ιηγφηεξσλ 

ησλ ηεζζάξσλ (4) εθπαηδεπηηθψλ (εθφζνλ εμαηξνχληαη απφ ηε δηαδηθαζία θαη νη 

ππνςήθηνη Γηεπζπληέο) ! Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε κηθξά θαη απνκαθξπζκέλα ή θαη 

λενζχζηαηα ΔΠΑ.Λ. Θα εκθαληζηεί ινηπφλ ην θαηλφκελν λα ζρεκαηηζηεί …ηξηκειήο 

εθνξεπηηθή επηηξνπή γηα λα ςεθίζνπλ ηα …κέιε ηεο θαη κφλν !! Αιινχ, δελ ζα 

ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ νχηε γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο… 

Β. Πρόηαζε επίισζες: 

Να εθδνζεί ερκελεσηηθή εγθύθιηος φηη ζηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο κε 

πίλαθα εθιογέφλ ιηγόηερφλ ηφλ ηεζζάρφλ (4) εθπαηδεσηηθώλ, οη 

Γηεσζσληές ζα ηοποζεηούληαη κε απόθαζε ηοσ οηθείοσ Γηεσζσληή 

Δθπαίδεσζες, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ, θαη’ αληηζηνηρία κε ηα φζα πξνβιέπεη ν Νφκνο γηα ηα 

ζηειέρε ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, φπσο παξαπάλσ. 

 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε επηπιένλ πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε θαη 

παξαθαινχκε γηα ηηο άκεζεο ελέξγεηέο ζαο ζχκθσλα κε ηα εθηεζέληα παξαπάλσ. 

 

Γηα ηο Γηοηθεηηθό σκβούιηο ηες Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. 

 
 
 
 

 


