
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Κ5/76494 
Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης και επιλο-

γής Υποδιευθυντών δημοσίων Ινστιτούτων Επαγ-

γελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 7 έως και 11 του άρθρου 31 και της περ. β) 

της παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύ-
στημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά 
Βίου Μάθησης ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά 
με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας 
νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), 
κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομο-
σπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνο-
γερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ζ) του άρθρου 55 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του 
Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).

2. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μά-

θησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 513/2019).

3. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογρα-
φής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” 
στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευ-
θύνσεων, Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, καθώς και ορισμός διατακτών του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

4. Την υπό στοιχεία Κ5/160259/08-12-2021 απόφαση 
«Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μά-
θησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.E.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.)» (Β’ 5837).

5. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργί-
ας των δημόσιων Ι.Ε.Κ., η οποία εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/170/43642/Β1/14-04-2022 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολο-
γισμού και ΜΠΔΣ -Τμήμα Γ’, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγη-
σης και επιλογής μονίμων εκπαιδευτικών της δημόσιας 
εκπαίδευσης ή μονίμων εκπαιδευτικών των Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της Γενικής Γραμμα-
τείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.E.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) ως Υποδιευθυ-
ντών δημοσίων Ι.Ε.Κ. (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), τα 
ειδικότερα προσόντα και θέματα της διαδικασίας και 
του τρόπου αξιολόγησης και επιλογής, τη συγκρότηση 
της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής, κα-
θώς και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της, τους 
λόγους και τη διαδικασία ανάκλησης απόσπασης των 
Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία 
εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής 
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Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νε-
ολαίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καλούνται μόνιμοι 
εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης και μόνιμοι 
εκπαιδευτικοί της Γ.Γ.Ε.E.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. με τεσσάρων (4) 
ετών, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην επαγ-
γελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, γνώση και εμπειρία 
σε διδακτικές μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης, στην επιμόρφωση εκπαιδευτών, οι 
οποίοι μπορούν να παρακολουθούν και να εποπτεύουν 
την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και να συντονίζουν 
τη διαδικασία αξιολόγησής της και πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις του νόμου και τους ειδικότερους όρους και 
προϋποθέσεις της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση 
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση 
με επιλογή των αντίστοιχων θέσεων Υποδιευθυντών 
δημοσίων Ι.Ε.Κ.

2. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθο-
ρίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής, οι οποίες υποβάλλονται στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: https://directors.it.minedu.gov.gr σε απο-
κλειστική προθεσμία που ορίζεται με την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προηγούμενης παραγρά-
φου, με την οποία ορίζονται και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση 
του υποψηφίου, σε ψηφιακή μορφή, προς διακρίβωση 
και μοριοδότηση των οριζόμενων στο άρθρο 4 της πα-
ρούσας προσόντων.

3. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυ-
νης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και 
η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει απο-
κλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία αξιολόγησης 
και επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων 
ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων.

4. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν 
μία μόνο αίτηση, είτε για θέση Διευθυντή είτε για θέση 
Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ., επιλέγοντας με σειρά 
προτεραιότητας μέχρι και πέντε (5) δημόσια Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 2
Κωλύματα επιλογής

1. Δεν επιλέγονται ως Υποδιευθυντές δημοσίου Ι.Ε.Κ. 
μόνιμοι εκπαιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης και μόνιμοι 
εκπαιδευτικοί της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:

α) οι οποίοι τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία ή
β) έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως σε οποιαδήποτε 

ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 
(Α’ 26) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Δι-
οικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή

γ) τους έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πει-
θαρχική ποινή, ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσ-
σάρων (4) μηνών, για οιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, 
μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του 
ν. 3528/2007 ή

δ) έχουν απαλλαγεί από τα καθήκοντά τους σύμφωνα 
με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021 

(Α’ 136) και για τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλ-
λαγής ή

ε) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 6 του άρ-
θρου 60 του ν. 4823/2021 ή

στ) η επίδοση των οποίων έχει χαρακτηρισθεί ως «μη 
ικανοποιητική» σε οποιαδήποτε από τις λαμβανόμενες 
υπόψη εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β 
ή Α και Β, κατά περίπτωση, του κεφαλαίου Γ’ του Μέρους 
Γ’ του ν. 4823/2021 κατά την τελευταία τετραετία πριν 
από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής ή

ζ) των οποίων τα πιστοποιητικά των τυπικών προσό-
ντων και αντικειμενικών αξιολογικών κριτηρίων που 
προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλα-
στά ή έχουν υποβάλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς 
δηλώσεις, μεταξύ άλλων και για τον χαρακτηρισμό της 
επίδοσής τους σε εκθέσεις αξιολόγησης που τους αφο-
ρούν.

2. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά 
από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός 
(1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υπο-
βάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση Υποδιευθυντή 
δημοσίου Ι.Ε.Κ.

3. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης και 
επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθε-
σμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.

4. Τα ανωτέρω κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συ-
ντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων, όσο και κατά 
τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 31 του 
ν. 4763/2020.

Άρθρο 3
Εξαίρεση από το δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας 
οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι:

α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν 
την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 3328/2005 (Α’ 80),

β) είναι στελέχη εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει 
μετά τις 31-08-2022 ακόμα και αν ασκούν τα καθήκοντά 
τους μετά από παράταση θητείας,

γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία, η οποία λήγει μετά 
τις 31-08-2022, ακόμα και αν υπηρετούν μετά από πα-
ράταση θητείας,

δ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά 
Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης,

ε) υπηρέτησαν σε δομές της Γενικής Γραμματείας 
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και όσον αφορά σε αυτούς έχει εκδοθεί 
υπουργική απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της από-
σπασής τους για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από σοβαρό 
λόγο υγείας ή λόγο σχετικά με την κάλυψη υπηρεσιακών 
αναγκών της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

Αιτήσεις που τυχόν υποβληθούν από υποψηφίους που 
υπάγονται σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν 
εξετάζονται.
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Άρθρο 4
Προσόντα - Μοριοδότηση

1. Υποψήφιοι για επιλογή στη θέση Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 31 
του ν. 4763/2020 είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί των Ι.Ε.Κ. της 
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον:

α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής,
β) τεσσάρων (4) ετών εκπαιδευτική υπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
γ) γνώση και εμπειρία σε διδακτικές μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στην επιμόρ-

φωση των εκπαιδευτών, με ικανότητες στην παρακολούθηση και εποπτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στον 
συντονισμό της διαδικασίας αξιολόγησής της.

2. Η κατάταξη των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα θα γίνει βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής 
που περιγράφονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 22

1.1 Διδακτορικό Δίπλωμα 7

1.2 Απόφοιτος ΕΣΣΔΑ 5

1.3 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 4

1.4 Δεύτερο Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Δεν λαμβάνεται υπόψη πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης) 2

1.5 Δεύτερο Διδακτορικό Δίπλωμα 3

1.6 Δεύτερος Μεταπτυχιακός Τίτλος 1

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 23

2.1

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
- Ένα μόριο ανά έτος διδακτικού έργου με μέγιστο αριθμό μονάδων τις 13.
- Εμπειρία που αποκτάται από ωρομίσθια διδακτική απασχόληση σε δομές 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης η οποία υπολογίζεται με βάση 
ότι οι 650 ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος.
- Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην 
τυπική εκπαίδευση.
- Δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας ή 
απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα

13

2.2

ΕΚΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(διδακτικό έργο στη Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση) (δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, 
εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα)
- Ένα μόριο ανά έτος διδακτικού έργου με μέγιστο αριθμό μονάδων τις 10
- Εμπειρία που αποκτάται ως ωρομίσθια διδακτική προϋπηρεσία σε δομές 
εκτός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπολογίζεται με βάση 
ότι οι 650 ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος.

10

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 25

3.1
Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ι.Ε.Κ., ΕΠΑΛ, Σ.Ε.Κ., ΕΠΑΣ, 
ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΤΕΣ) (Διευθυντής)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)

7

3.2
Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ι.Ε.Κ., ΕΠΑΛ, Σ.Ε.Κ., ΕΠΑΣ, 
ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΤΕΣ) (Αναπληρωτής Διευθυντής- Υποδιευθυντής)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)

6

3.3
Στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή ΣΔΕ
(Διευθυντής - Υποδιευθυντής)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)

7

3.4
Διοικητική Υπηρεσία στην Επαγγελματική Κατάρτιση (Ι.Ε.Κ.)
(αποσπασμένος εκπαιδευτικός για διοικητικό έργο στα Ι.Ε.Κ.)
(0,50 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

5
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- Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.
- Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια 
χρονική περίοδο.
- Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 5

4.1 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2

4.1.1 Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 1

4.1.2 Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 1,5

4.1.3 Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 2

- Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ.
- Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.
- Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που 
διδάσκουν.

4.2 ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) 3

4.2.1 Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΑΙΘ ή 
πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ 3

5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 25

ΣΥΝΟΛΟ: 100

Άρθρο 5
Συνέντευξη

1. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Υποδιευθυντών διενεργούνται από την τριμελή Επιτροπή του άρθρου 8 της 
παρούσας.

2. Με την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική πρόοδος, η 
συγκρότηση της σκέψης και του λόγου και οι ικανότητες του υποψηφίου, όπως η ικανότητα αντίληψης, έκφρασης 
και επικοινωνίας, συνεργασίας, ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης διδακτικών προβλημάτων, δημιουργίας 
κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα με τη συνέντευξη αξιολογούνται: α) η γνώση και εμπειρία 
σε διδακτικές μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, β) η γνώση και εμπειρία σε θέματα 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτών, γ) η εμπειρία σε θέματα εποπτείας εκπαιδευτικής διαδικασίας, δ) η εμπειρία στον 
συντονισμό της διαδικασίας αξιολόγησης, ε) η δυνατότητα καθοδήγησης ομάδας, στ) η δυνατότητα αντιμετώπισης 
προβλημάτων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

3. Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) παρουσίαση του βιογραφικού κάθε υποψηφίου 
από κάποιο μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής και β) ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου προς τον 
υποψήφιο.

4. Στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό σημείωμά του, τα οποία δεν προβλέπεται να μοριο-
δοτηθούν, όπως άλλες σπουδές, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση 
εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα 
του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, εφαρμογή καινοτομιών, συμμετοχή σε 
συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων 
και επίσημες διακρίσεις συνεκτιμώνται κατά την κρίση της επιτροπής.

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής δύναται, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει 
από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο για τον οποίο διαπιστώνεται από τη συνέντευξη ότι δεν είναι κατάλληλος 
για την άσκηση των καθηκόντων του Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 6
Ηχογράφηση και διαδικασία αξιολόγησης της συνέντευξης.

1. Η συνέντευξη ηχογραφείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας. Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και 
λειτουργεί με ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής, σύστημα ηχογράφησης. Με την 
παρουσία του υποψηφίου στον χώρο διεξαγωγής της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται 
σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης. Η λειτουργία του συστήματος διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης 
και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί 
με τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής.

2. Για την αξιολόγηση της συνέντευξης χρησιμοποιούνται έντυπα αξιολόγησης, ξεχωριστό για κάθε υποψήφιο 
και σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αξιολογούνται και τη στάθ-
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μισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος της Επιτροπής 
Αξιολόγησης και Επιλογής καταγράφει ξεχωριστά και 
συνοπτικά αιτιολογημένα τις μονάδες με τις οποίες 
βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της 
συνέντευξης. Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνο-
νται από τον πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης 
και Επιλογής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και 
φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από 
τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Οι φάκελοι 
φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής 
Αξιολόγησης και Επιλογής μέχρι την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, 
οπότε αποσφραγίζονται προκειμένου να καταγραφεί 
η αξιολόγηση των υποψηφίων.

3. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη 
αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

4. Καμία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δεν 
γίνεται δεκτό από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλο-
γής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

5. Ενστάσεις κατά της αξιολόγησης της συνέντευξης 
δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται.

6. Υποψήφιος του οποίου το όνομα δεν συμπεριλαμ-
βάνεται στο πρόγραμμα συνεντεύξεων, σημαίνει ότι έχει 
τεθεί εκτός διαδικασίας, καθώς δεν πληροί τους όρους 
και προϋποθέσεις της παρούσας.

Άρθρο 7
Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο/η γραμματέας 
της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής έχει την ευ-
θύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, στα 
οποία αναφέρεται συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέ-
ντευξης, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν 
από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής 
και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. 
Περαιτέρω, στο πρακτικό της συνεδρίασης που έπεται 
της διαδικασίας της ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων κα-
ταγράφονται η αξιολόγηση κάθε μέλους της επιτροπής 
και η συνοπτική αιτιολόγησή της. Τέλος στα πρακτικά 
μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέ-
ντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελί-
δα του Υ.ΠΑΙ.Θ., η παρουσία των υποψηφίων, με τη σειρά 
και την ώρα που έχουν κληθεί, και η λήξη των εργασιών.

Άρθρο 8
Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής

1. Η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής των 
υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων Υποδιευθυ-
ντών δημοσίων Ι.Ε.Κ. συγκροτείται ως ακολούθως:

α. Μαγδαληνή Συγγρού, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διά 
Βίου Μάθησης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωματικό μέ-
λος τον Γεώργιο Παπαμανώλη, Προϊστάμενο Τμήματος 
Οργάνωσης και Εφαρμογής Μεταλυκειακού έτους Τάξη 
Μαθητείας,

β. Βασιλική Νικολοπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας, με αναπληρωματικό μέ-
λος τον Κωνσταντίνο Κασάρα, Προϊστάμενο Τμήματος 
Τμήμα Β Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας της Ε.Ε.Κ Δ.Β.Μ και 
Νεολαίας,

γ. Βασιλική Παπακωνσταντίνου, Προϊσταμένη Διεύθυν-
σης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και 
Διά Βίου Μάθησης με αναπληρωματικό μέλος την Πιέ-
ρα Λευθεριώτου, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής 
Υποστήριξης Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων.

Γραμματέας της Επιτροπής Επιλογής ορίζεται η 
Ευαγγελία Τσαούση, υπάλληλος της Γενικής Γραμμα-
τείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ., με αναπληρωματική 
την Ελένη Μπράκη, υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας 
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης της Επιτροπής 
Αξιολόγησης και Επιλογής ανατίθενται στους παρακάτω 
υπαλλήλους της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.:

α) Κονταράτου Ευγενία, υπάλληλος της Διεύθυνσης 
Νεολαίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.

β) Κατσαρού Άρτεμις, υπάλληλος της Διεύθυνσης Νε-
ολαίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.

γ) Λομποτέση Ιουλία - Φωτούλα, υπάλληλος της Δι-
εύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της 
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.

δ) Κόλλια Αικατερίνη - Αγάπη, υπάλληλος της Διεύθυν-
σης Διά Βίου Μάθησης της υπάλληλος της Διεύθυνσης 
Νεολαίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ & Ν.

ε) Κουμούλη Βασιλική, υπάλληλος της Διεύθυν-
σης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της 
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.

στ) Καραβαγγέλη Βασιλική, υπάλληλος της Διεύθυνσης 
Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.

2. Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής είναι 
η αξιολόγηση των υποψηφίων, η διενέργεια συνεντεύξε-
ων και η επιλογή των Υποδιευθυντών σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4763/2020.

3. Κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλο-
γής, αναλαμβάνει τη μελέτη και τον έλεγχο συγκεκρι-
μένου αριθμού αιτήσεων που του ανατίθενται από την 
Πρόεδρο και εισηγείται συνοπτικά στην Επιτροπή για 
κάθε υποψήφιο. Η κατανομή των αιτήσεων των υπο-
ψηφίων στα μέλη του συμβουλίου γίνεται κατά τυχαίο 
τρόπο.

4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, σε συνεδρία-
σή της που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες 
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιο-
τήτων που προβλέπεται στην προκήρυξη, επιλέγει τους 
υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γί-
νουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει σχε-
τικούς πίνακες κατ’ αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν τα τυπικά προσόντα να γίνουν δεκτοί στη δια-
δικασία επιλογής καθώς και οι υποψήφιοι που εμπίπτουν 
στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας, εγγρά-
φονται σε πίνακα μη δεκτών υποψηφίων. Στους πίνακες 
μη δεκτών υποψηφίων αναγράφονται μόνο ο αριθμός 
πρωτοκόλλου των αιτήσεων, οι οποίες απορρίφθηκαν, 
καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής τους. Η Επιτροπή 
Αξιολόγησης και Επιλογής κοινοποιεί τους πίνακες στο 
Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο τους αναρτά στην 
ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. Οι υποψήφιοι μπορούν 
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να υποβάλουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, 
έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) 
εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής τους.

5. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την πα-
ραλαβή τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής 
αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπρο-
σαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους εν-
διαφερομένους.

6. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής καταρτίζει 
πίνακα των υποψηφίων με αξιολογική σειρά, σύμφωνα 
με τα κριτήρια του άρθρου 4 της παρούσας. Η Επιτρο-
πή Αξιολόγησης και Επιλογής κοινοποιεί τον πίνακα στο 
Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο τον αναρτά στην 
ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. Οι υποψήφιοι μπο-
ρούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα, 
εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, προς την 
Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής από την επομένη 
της ανάρτησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής 
αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπρο-
σαρμόζει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά τους ενδι-
αφερομένους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης 
και Επιλογής ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των 
υποψηφίων σε συνέντευξη.

7. Το Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας 
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ., ανακοινώνει στην ιστο-
σελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. πίνακα με το 
πρόγραμμα των συνεντεύξεων, τουλάχιστον σαράντα 
οκτώ (48) ώρες πριν την έναρξη της διαδικασίας.

8. Μετά από το τέλος της διαδικασίας, η Πρόεδρος της 
Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής επικυρώνει τα ανα-
λυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των 
εργασιών από τον γραμματέα της Επιτροπής Αξιολόγησης 
και Επιλογής. Μετά από το τέλος της συνέντευξης των 
υποψηφίων η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής κα-
ταρτίζει με αξιολογική σειρά σύμφωνα με τα κριτήρια του 
άρθρου 4 και τη βαθμολογία της συνέντευξης, τον τελικό 
πίνακα με βάση τις συνολικές μονάδες των υποψηφίων.

9. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής κοινοποιεί 
τον τελικό πίνακα στο Τμήμα Προσωπικού και Υποστή-
ριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρ-
μογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. 
& Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον 
οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

10. Στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής 
δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε 
αυτή. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης και 
Επιλογής γίνονται με φυσική παρουσία των μελών της 
ή μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την παρ. 13 του 
άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 9
Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων

1. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιο-
λογητικών των υποψηφίων Υποδιευθυντών, διενεργείται 
από την Επιτροπή του άρθρου 8.

2. Η αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Υποδιευθυ-
ντή δημόσιων Ι.Ε.Κ. επέχει και θέση δήλωσης αποδοχής 
απόσπασης.

3. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία που περιγράφεται 
στην παρούσα, με την υποβολή της αίτησης δηλώνουν 
υπεύθυνα ότι συναινούν στη συλλογή και στην επεξερ-
γασία των προσωπικών δεδομένων τους και στην περαι-
τέρω καταχώρισή τους για τους σκοπούς της παρούσας 
κατά τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασί-
ας Δεδομένων (General Data Protection Regulation - 
GDPR). Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας επιλογής θα χρησιμοποιηθούν 
αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό.

4. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης 
ανήκει αποκλειστικά στους υποψήφιους. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής 
αποδέχονται πλήρως τους όρους και τις διαδικασίες της 
παρούσας.

5. Ανάκληση της αίτησης υποψηφιότητας δεν θα γίνε-
ται δεκτή, εκτός εάν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο 
υποψήφιος έχουν προκύψει τεκμηριωμένα μετά τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

6. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσε-
ων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

7. Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής κά-
ποιος υποψήφιος επιλεγεί σε άλλη θέση ευθύνης και θη-
τείας, τότε οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση 
Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε να απο-
κλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία.

8. Ενστάσεις κατά της παρούσας διαδικασίας ή του 
τρόπου αξιολόγησης δεν γίνονται δεκτές παρά μόνο επί 
των πινάκων των παρ. 4 και 6, του άρθρου 8 της παρού-
σας και δεν μπορεί να αφορούν στην αξιολόγηση και 
μοριοδότηση της συνέντευξης.

9. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Αξιολό-
γησης και Επιλογής. Ενστάσεις που αφορούν σε πεδία 
τα οποία απαντώνται ευθέως από τα οριζόμενα στην 
παρούσα δεν εξετάζονται. Οι ενστάσεις πρέπει να ανα-
φέρονται επί συγκεκριμένων πεδίων αξιολόγησης και 
σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από πρόσθετα 
δικαιολογητικά. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, 
ως αόριστες και ατεκμηρίωτες, ενστάσεις κατά του πίνα-
κα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που 
προηγούνται του ενιστάμενου.

10. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου 
αριθμού μονάδων, στον αξιολογικό πίνακα για την 
τοποθέτησή τους κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψή-
φιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στη 
συνέντευξη.

11. Μετά την ανάρτηση του τελικού πίνακα δεν γίνο-
νται δεκτές διοικητικές προσφυγές, τυχόν δε κατατιθέ-
μενες δεν εξετάζονται.

Άρθρο 10
Επιλογή Υποδιευθυντών

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής του άρθρου 8 
της παρούσας, σε συνεδρίασή της που πραγματοποι-
είται εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση 
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των διαδικασιών (αξιολόγηση αιτήσεων και διαδικα-
σία συνεντεύξεων) επιλέγει τους Υποδιευθυντές των 
δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

2. Η απόσπαση και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών 
των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. οι οποίοι 
έχουν επιλεγεί, πραγματοποιείται από το εκάστοτε αρ-
μόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων.

Άρθρο 11
Ισχύς των πινάκων επιλογής - Πλήρωση κενών 
και κενούμενων θέσεων

1. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των προς 
τοποθέτηση Υποδιευθυντών του τελικού αξιολογικού 
πίνακα, τα εναπομείναντα κενά επαναπροκηρύσσονται 
με έκδοση συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

2. Ο τελικός πίνακας επιλογής Υποδιευθυντών δημο-
σίων Ι.Ε.Κ. που θα καταρτιστεί θα ισχύσει μέχρι τη 31η 
Αυγούστου του τρίτου έτους, οι δε υποψήφιοι που θα 
περιληφθούν σ’ αυτόν θα καλύπτουν τις κενές ή κενού-
μενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά τον χρόνο ισχύος 
του πίνακα για το υπόλοιπο της θητείας.

3. Οι υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στον τελι-
κό πίνακα οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα οποια-
δήποτε στιγμή τους ζητηθεί από την υπηρεσία, αφού 
προκύψει κενούμενη θέση στα δημόσια Ι.Ε.Κ. επιλογής 
τους, μέσα στο διάστημα ισχύος του τελικού πίνακα.

4. Υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στον τελικό 
πίνακα και τυχόν αναλάβουν θέση ευθύνης - θητείας σε 
άλλη υπηρεσία κατά τη διάρκεια ισχύος του τελικού πί-
νακα, οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τη Διεύθυνση 
Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης ώστε να εξαι-
ρεθούν από τον τελικό πίνακα επιλογής Υποδιευθυντών 
δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 12
Θητεία

1. Με απόφαση του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου, οι 
υποψήφιοι που επιλέγονται ως Υποδιευθυντές τοποθε-
τούνται στα δημόσια Ι.Ε.Κ. με θητεία τριών (3) ετών.

2. Οι επιλεγέντες Υποδιευθυντές οφείλουν να ανα-
λάβουν καθήκοντα από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. 
Η τριετής θητεία λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου 
έτους που ακολουθεί της επιλογής τους. Η επιλογή και 
τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπό-
λοιπο της θητείας.

Άρθρο 13
Αρμοδιότητες Υποδιευθυντή των δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Υποδιευθυντή 
του δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Δ.Ι.Ε.Κ.) περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 9 του άρ-
θρου 31 του ν. 4763/2020 και στο άρθρο 25 της υπό 
στοιχεία Κ5/160259/08-12-2021 (Β’ 5837) απόφασης.

Άρθρο 14
Ανάκληση απόσπασης

Η ανάκληση της απόσπασης των επιλεγέντων Υπο-
διευθυντών κατά τη διάρκεια της θητείας τους είναι 
δυνατή μόνο για απολύτως σοβαρούς λόγους υγείας, 
οι οποίοι αποδεικνύονται από αντίστοιχα έγγραφα δη-
μόσιου νοσοκομείου ή για κάλυψη υπηρεσιακών ανα-
γκών της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν και πραγματοποιείται από 
το εκάστοτε αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 15
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) επι-
τελεί ρόλο Υπεύθυνου Επεξεργασίας από κοινού με την 
Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής κατά την έννοια 
της περ. 7 του άρθρου 4 και του άρθρου 26 του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»). 
Η κατά περίπτωση αρμόδια οργανική μονάδα της 
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και η Επιτροπή Αξιολό-
γησης και Επιλογής είναι αρμόδιες για οποιαδήποτε 
μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην 
παρούσα διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, στην 
οποία συμμετέχουν ή την οποία πραγματοποιούν και 
στα οποία αποκτούν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής 
πύλης directors.it.minedu.gov.gr σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον 
Γ.Κ.Π.Δ., τον ν. 4624/2019 (Α’ 134) και τα προβλεπόμενα 
στην παρούσα.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως 
απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις 
της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει 
της οποίας εκδίδεται, και αφορούν στα πρόσωπα που 
υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 1 στο πεδίο εφαρμο-
γής της παρούσας.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλ-
λονται σε επεξεργασία είναι τα δεδομένα που περιλαμ-
βάνονται στα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που 
υποβάλουν οι υποψήφιοι σύμφωνα με τα άρθρα 1, 4, 5, 
8 και 9 και τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διε-
ξαγωγή της συνέντευξης (πρακτικά και ηχητικό αρχείο 
συνέντευξης).

4. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα είναι η υλοποίηση της διαδικασίας 
αξιολόγησης, επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευ-
θυντών των ΙΕΚ της παρούσας καθώς και κάθε σταδίου 
που προηγείται και έπεται αυτής.

5. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περι-
λαμβάνονται στις αιτήσεις των υποψηφίων και στα συ-
νυποβαλλόμενα δικαιολογητικά ή συλλέγονται κατά τη 
διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων διατηρού-
νται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών μετά το τέλος 
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του έτους εντός του οποίου τοποθετήθηκε οριστικά ο 
αντίστοιχος Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ., άλλως μέχρι αμετάκλη-
της επίλυσης της διαφοράς που τυχόν ανακύψει.

6. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. γ’ της 
παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με την 
περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. Όσον αφορά 
προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών νομική βάση 
της επεξεργασίας είναι η περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9 
του Γ.Κ.Π.Δ.

7. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να 
λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας 
για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που τους 
αφορούν υφίστανται επεξεργασία (δικαίωμα πρόσβα-
σης). Επιπλέον μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα διόρ-
θωσης ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, διαγρα-
φής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην 
επεξεργασία. Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται 
να ασκούν τα δικαιώματά τους αυτά απευθυνόμενα στον 
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου dpo@minedu.gov.gr.

Άρθρο 16
Διατήρηση ηλεκτρονικών φακέλων υποψηφίων

Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. διατηρεί το ηλεκτρονικό αρχείο 
με τους φακέλους των υποψηφίων για τρία (3) έτη μετά 
το τέλος του έτους εντός του οποίου τοποθετήθηκε ο 
αντίστοιχος Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ., ενώ σε περίπτωση 
διοικητικής ή δικαστικής αμφισβήτησης των αποτελε-
σμάτων της αξιολόγησης ή επιλογής και των συναφών 
πράξεων απόσπασης και τοποθέτησης, μέχρι να επιλυθεί 
αμετάκλητα η σχετική διαφορά.

Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 21 Ιουνίου 2022

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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