Π.∆. 025/2002
“Αναπροσδιορισµός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των
στελεχών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και
τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών'”
Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 187 Α΄ )
Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 11 και 12 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄ )
Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 10 του Ν.2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α΄ ) και του άρθρου 8 του
Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄)
Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 11, περίπτωση β΄ και του άρθρου 14 παρ. 31 περίπτωση γ΄
του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄ )
Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 9 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ. 90Α΄)
Την αριθµ. ΣΤ5/53/31-10-2001 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων "Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων" (ΦΕΚ. 1484/Β΄).
Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως προστέθηκε µε το
άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154Α΄) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του
Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38Α).
Την αριθµ. 5/1-2-2001 γνωµοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος δεν προκαλείται
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισµό
Τις αριθµ. 19 και 45/2002 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του
Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
Αποφασίζουµε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Κατάρτιση πινάκων επιλογής των στελεχών της Εκπαίδευσης
1. Για την πλήρωση των κενών και κενούµενων θέσεων στελεχών της εκπαίδευσης
καταρτίζονται οι ακόλουθοι αξιολογικοί πίνακες επιλογής :
α) Σχολικών Συµβούλων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
β) Σχολικών Συµβούλων Προσχολικής Αγωγής
γ) Σχολικών Συµβούλων Ειδικής Αγωγής
δ) Σχολικών Συµβούλων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά κλάδους και ειδικότητες
ε) ∆ιευθυντών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
στ) Προϊσταµένων Γραφείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
ζ) ∆ιευθυντών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
η) Προϊσταµένων Γραφείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
θ) Προϊσταµένων Γραφείων Φυσικής Αγωγής
ι) Προϊσταµένων Γραφείων Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
ια) ∆ιευθυντών Πειραµατικών ∆ηµοτικών Σχολείων των Πανεπιστηµίων
ιβ) ∆ιευθυντών Πειραµατικών Γυµνασίων και Ενιαίων Λυκείων των Πανεπιστηµίων
ιγ) ∆ιευθυντών λοιπών Πειραµατικών ∆ηµοτικών Σχολείων
ιδ) ∆ιευθυντών λοιπών Πειραµατικών Γυµνασίων και Ενιαίων Λυκείων
ιε) ∆ιευθυντών τετραθέσιων και πάνω ∆ηµοτικών Σχολείων
ιστ) ∆ιευθυντών Γυµνασίων
ιζ) ∆ιευθυντών Ενιαίων Λυκείων

ιη) ∆ιευθυντών Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων
ιθ) ∆ιευθυντών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων
κ) ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
κα) ∆ιευθυντών Γυµνασίων και Ενιαίων Λυκείων Ειδικής Αγωγής
κβ) ∆ιευθυντών Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων Ειδικής Αγωγής 2. Για την
τοποθέτηση Υποδιευθυντών στα δεκαθέσια και πάνω ∆ηµοτικά Σχολεία, καθώς και στις
Σχολικές Μονάδες ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε εννέα και πάνω τµήµατα, καταρτίζονται
οι ακόλουθες προτάσεις :
α) Υποδιευθυντών ∆ηµοτικών Σχολείων
β) Υποδιευθυντών Γυµνασίων
γ) Υποδιευθυντών Ενιαίων Λυκείων
δ) Υποδιευθυντών Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων
ε) Υποδιευθυντών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων
στ) Υπευθύνων Τοµέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων 3. Για την τοποθέτηση
Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης
καταρτίζονται πίνακες επιλογής :
α) Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
β) Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
γενικής κατεύθυνσης.
γ) Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
τεχνικής επαγγελµατικής κατεύθυνσης.

Άρθρο 2
Προθεσµίες κατάρτισης των πινάκων επιλογής
1. Εντός του µηνός Ιανουαρίου κάθε δεύτερου έτους, εκδίδονται προκηρύξεις του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύονται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες των
Αθηνών, µε τις οποίες καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόµιµα προσόντα και
επιθυµούν συµµετοχή στη διαδικασία κατάρτισης των υπό στοιχεία α΄ µέχρι και ιβ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος πινάκων επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που
συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την
τελευταία δηµοσίευση της οικείας προκήρυξης.
2. Το οικείο Συµβούλιο Επιλογής καταρτίζει εντός του πρώτου εξαµήνου του ιδίου έτους
τους τελικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι µετά την επικύρωσή τους από τον Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
ισχύουν από την 1η Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους µέχρι την 30η Ιουνίου του µεθεπόµενου
έτους.
3. Εντός των προθεσµιών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οι ∆ιευθυντές
Εκπαίδευσης των νοµών και νοµαρχιών, µε αποφάσεις τους που εκδίδονται ύστερα από
πρόταση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣ∆Ε).
α) Προβαίνουν στο διαχωρισµό των σχολείων κάθε νοµού σε περιοχές τοποθέτησης
∆ιευθυντών, ανάλογα µε τις αποστάσεις µεταξύ τους, τις συγκοινωνιακές διευκολύνσεις και
τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες. Σε κάθε περιοχή περιλαµβάνονται τα σχολεία ενός ή
περισσοτέρων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή δηµοτικών διαµερισµάτων.
Σχολεία του ιδίου δήµου ή δηµοτικών διαµερισµάτων ή κοινότητας δεν µπορούν να
υπαχθούν σε διαφορετικές περιοχές. Σε κάθε νησί δηµιουργούνται µία ή περισσότερες
περιοχές στις οποίες δεν µπορούν να υπαχθούν σχολεία που δεν λειτουργούν στο νησί αυτό.

β) Προκηρύσσουν την κατάρτιση αξιολογικού πίνακα επιλογής διευθυντών για την κάλυψη
των κενών και κενούµενων θέσεων των σχολικών µονάδων και των ΣΕΚ του νοµού. Η
προκήρυξη αυτή γίνεται κατά περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο και
αναρτάται αυθηµερόν στις ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης. Αντίγραφο της
προκήρυξης κοινοποιείται στις σχολικές µονάδες και τα ΣΕΚ του νοµού.
γ) Καλούν τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν αίτηση για επιλογή εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από την ανάρτηση της σχετικής προκήρυξης στις ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία
Εκπαίδευσης. 4. Τα οικεία ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣ∆Ε καταρτίζουν εντός του πρώτου εξαµήνου
του ιδίου έτους τους υπό στοιχεία ιγ΄ µέχρι και κβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
παρόντος, τελικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι µετά την επικύρωσή τους από τον οικείο
Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης αναρτώνται στα Γραφεία των ∆ιευθύνσεων και
Γραφείων της οικείας βαθµίδας εκπαίδευσης και ισχύουν από την 1η Σεπτεµβρίου του ιδίου
έτους µέχρι την 30η Ιουνίου του µεθεπόµενου έτους.
5. ∆ύο µήνες πριν από τη λήξη της θητείας των προϊσταµένων των τµηµάτων εκπαιδευτικών
θεµάτων των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης του νοµού, καθώς και στις περιπτώσεις
αποχώρησης από τα καθήκοντά τους, ο οικείος ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης, µε απόφασή του,
που κοινοποιείται στις σχολικές µονάδες του νοµού, καλεί τους ενδιαφερόµενους
εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόµιµα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση επιλογής για τις θέσεις
αυτές εντός δεκαπέντε (15) ηµερών.

Άρθρο 3
∆ιαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων
1. Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών σχολικών µονάδων και ΣΕΚ, ο οικείος ∆ιευθυντής
Εκπαίδευσης καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα, και επιθυµούν να
ασκήσουν τα καθήκοντα υποδιευθυντή στη σχολική µονάδα, όπου ανήκουν οργανικά, καθώς
και υποδιευθυντή ΣΕΚ και υπεύθυνου τοµέα ΣΕΚ να υποβάλουν στο ∆ιευθυντή της
σχολικής µονάδας σχετική αίτηση εντός δεκαηµέρου. ∆εν µπορούν να είναι υποψήφιοι για τη
θέση του υποδιευθυντή οι υπηρετούντες στη σχολική µονάδα µε απόσπαση ή διάθεση, καθώς
και οι διδάσκοντες σε τµήµατα ένταξης. Υποψήφιοι για υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τοµέων
ΣΕΚ είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν διατεθεί εξολοκλήρου σε κάθε ΣΕΚ.
2. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής µονάδας και ΣΕΚ σε συνεδρίασή του από
την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει πίνακα υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών
µονάδων και ΣΕΚ και υπεύθυνων τοµέων ΣΕΚ σε τριπλάσιο αριθµό των θέσεων,
αιτιολογώντας τη γνώµη του µε σχετική πράξη. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις
περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές, στην ίδια σχολική µονάδα.
3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην οικεία ∆ιεύθυνση ή Γραφείο Εκπαίδευσης, µαζί µε τον
πίνακα και το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, από όπου διαβιβάζονται εντός πέντε
ηµερών στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ∆Ε.
4. Τα ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ∆Ε αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής µονάδας και
αφού λάβουν υπόψη την πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων προτείνουν την
τοποθέτηση υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων και ΣΕΚ και υπευθύνων τοµέων ΣΕΚ µε
τετραετή θητεία.
5. Η τοποθέτηση υποδιευθυντών στις σχολικές µονάδες και υπευθύνων τοµέων ΣΕΚ γίνεται
µε απόφαση του ∆ιευθυντού Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού
υπηρεσιακού συµβουλίου.

Άρθρο 4
Γενικά κριτήρια επιλογής
1. Τα γενικά κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης διακρίνονται :
α) σε κριτήρια που µοριοδοτούνται, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου των
υποψηφίων και αναφέρονται στην επιστηµονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση
αυτών, στην υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εµπειρία και στην άσκηση διοικητικού
και καθοδηγητικού έργου.
β) σε κριτήρια που συνάγονται από τις αξιολογικές εκθέσεις των υποψηφίων και
γ) σε κριτήρια που συνεκτιµώνται από το οικείο Συµβούλιο Επιλογής και συνάγονται από τα
στοιχεία του φακέλου των υποψηφίων που δεν έχουν µοριοδοτηθεί, το βιογραφικό σηµείωµα
αυτών και τα συνυποβαλλόµενα, κατά περίπτωση, αποδεικτικά στοιχεία καθώς και από τη
συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του Συµβουλίου Επιλογής και αναφέρονται στο
συγγραφικό έργο και τη συµµετοχή στη συγγραφή διδακτικών βιβλίων, στην κοινωνική
προσφορά των υποψηφίων, σε άλλες σπουδές που δεν µοριοδοτήθηκαν και σε κάθε άλλη
δραστηριότητα που κατά την κρίση του αποδεικνύει την επιστηµονική, παιδαγωγική,
διοικητική, υπηρεσιακή και επαγγελµατική ικανότητα αυτών. 2. Η αριθµητική αποτίµηση
των αξιολογικών κριτηρίων και το τελικό άθροισµα των αξιολογικών µονάδων κάθε
υποψηφίου προκύπτει από τα κατ' ιδίαν κριτήρια, όπως αυτά αναλύονται για κάθε κατηγορία
στελεχών της εκπαίδευσης.

Άρθρο 5
Υποβολή αιτήσεων για επιλογή των υπηρετούντων σε θέσεις στελεχών της Εκπαίδευσης
Οι υπηρετούντες µε θητεία σε θέσεις Σχολικών Συµβούλων, ∆ιευθυντών των ∆ιευθύνσεων
Εκπαίδευσης και Προϊσταµένων των Γραφείων Εκπαίδευσης, Προϊσταµένων Γραφείων
Φυσικής Αγωγής, Προϊσταµένων Γραφείων ΤΕΕ, ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων και ΣΕΚ,
Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και ΣΕΚ και υπευθύνων τοµέων ΣΕΚ και Προϊσταµένων
των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης, µπορούν, κατά τη
διάρκεια της θητείας τους, να υποβάλουν αίτηση για επιλογή σε θέσεις που προκηρύσσονται:
α) οποτεδήποτε, αν πρόκειται για θέσεις που δεν κατέχουν
β) κατά το τρίτο έτος της θητείας τους, αν επιθυµούν να επαναεπιλεγούν για θέσεις που
κατέχουν

Άρθρο 6
Τοποθετήσεις
Α΄ Τοποθετήσεις Σχολικών Συµβούλων
1. Οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής Σχολικών Συµβούλων τοποθετούνται σε κενές
και κενούµενες θέσεις µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου και υπηρετούν σε αυτές επί µία
τετραετία από την τοποθέτησή τους µε την επιφύλαξη της µετάθεσής τους κατά τις διατάξεις
του επόµενου άρθρου.
2. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά εγγραφής τους στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και
µε βάση τις δηλωθείσες προτιµήσεις.
3. Οι τοποθετούµενοι σε θέσεις σχολικών συµβούλων διαγράφονται από τους λοιπούς
πίνακες υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης, στους οποίους τυχόν είναι εγγεγραµµένοι.
Β΄ Τοποθετήσεις ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταµένων Γραφείων Εκπαίδευσης
Οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για
την τοποθέτηση των ∆ιευθυντών των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Προϊσταµένων των
Γραφείων της Εκπαίδευσης. Κατ΄ εξαίρεση οι τοποθετούµενοι σε θέσεις Προϊσταµένων των

Γραφείων Εκπαίδευσης δεν διαγράφονται από τους πίνακες επιλογής Σχολικών Συµβούλων
και ∆ιευθυντών των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης.
Γ΄ Τοποθετήσεις ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων
1. Η τοποθέτηση σε κενές θέσεις ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων και Σχολικών
Εργαστηριακών Κέντρων γίνεται µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή
Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου µε
βάση τη σειρά των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες
προτιµήσεις και κατά τρόπο ώστε κάθε υποψήφιος να τοποθετηθεί σε σχολική µονάδα, που
περιλαµβάνεται στις προτιµήσεις του. Σε περίπτωση που ελλείπει ο Περιφερειακός
∆ιευθυντής Εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί αναπληρωτής του, η επικύρωση των πινάκων
επιλογής διευθυντών σχολικών µονάδων και η τοποθέτηση των περιλαµβανοµένων σε θέσεις
διευθυντών σχολικών µονάδων γίνονται µε απόφαση του οικείου ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης.
2. Οι τοποθετούµενοι σε σχολικές µονάδες ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και ΣΕΚ πρέπει να
έχουν αντίστοιχη ή συγγενή ειδικότητα προς τα διδασκόµενα µαθήµατα στη συγκεκριµένη
σχολική µονάδα. ∆ιευθυντές στα Μουσικά Γυµνάσια και Λύκεια τοποθετούνται οι έχοντες
τα προβλεπόµενα προσόντα από τις ισχύουσες διατάξεις για τα σχολεία αυτά. ∆ιευθυντές στα
σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης τοποθετούνται µόνο κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας,
κατά προτίµηση της χώρας προέλευσης της πλειοψηφίας των φοιτώντων µαθητών, σε
επίπεδο τουλάχιστον Lower ή αντίστοιχου τίτλου. ∆ιευθυντές σε σχολικές µονάδες Ειδικής
Αγωγής Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται υποψήφιοι που
έχουν τα κατά τις ισχύουσες διατάξεις απαιτούµενα τυπικά προσόντα για µετάθεση σε
Σ.Μ.Ε.Α.
3. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι για τοποθέτηση δεν µπορούν να τοποθετηθούν σε σχολεία
της προτίµησής τους, τοποθετούνται εάν επιθυµούν µε νέα δήλωσή τους σε αποµένουσες
κενές θέσεις σχολείων της περιοχής πρώτης ή δεύτερης προτίµησής τους, τις οποίες
καλούνται να επιλέξουν κατά σειρά εγγραφής τους στον πίνακα.
4. Εάν και µε τη διαδικασία αυτή δε συµπληρωθούν οι κενές και οι κενούµενες θέσεις
διευθυντών τοποθετούνται εκπαιδευτικοί, χωρίς αίτησή τους, που έχουν το βαθµό Α΄. Η
τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα
από πρόταση του οικείου συµβουλίου, το οποίο αξιολογεί κατά σειρά, µε βάση τα κριτήρια
επιλογής διευθυντών σχολικών µονάδων τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά : α)
Στην ίδια µονάδα β) σε σχολικές µονάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου ∆ήµου ή
Κοινότητας γ) σε σχολικές µονάδες οποιουδήποτε τύπου της περιοχής όπως αυτή
καθορίζεται µε τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 2.
5. Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών µε βαθµό Α΄ σε ορισµένες από τις παραπάνω
σχολικές µονάδες, το υπηρεσιακό συµβούλιο µπορεί να προτείνει την τοποθέτηση ως
διευθυντών εκπαιδευτικών µε βαθµό Β΄ που υπηρετούν οργανικά σε σχολικές µονάδες κατά
τη σειρά της προηγούµενης παραγράφου. Σε περίπτωση υποχρεωτικής τοποθέτησης, το
υπηρεσιακό συµβούλιο µπορεί να ζητεί από τους υποψηφίους για κρίση δήλωση προτίµησης
σχολείων.
6. Οι διευθυντές που τοποθετούνται κατά τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος κεφαλαίου
καλύπτουν προσωρινά τις αντίστοιχες θέσεις µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
7. Οι τοποθετούµενοι σε θέσεις ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων και ΣΕΚ διαγράφονται από
τους λοιπούς πίνακες διευθυντών σχολικών µονάδων και ΣΕΚ, διατηρούν όµως τη σειρά
εγγραφής τους στους πίνακες Σχολικών Συµβούλων, ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και
Προϊσταµένων Γραφείων Εκπαίδευσης.
∆΄ Ανάληψη υπηρεσίας
Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούµενων από τους αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι
υποχρεωτική. Οι µη αναλαµβάνοντες υπηρεσία στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφονται
από τον οικείο πίνακα επιλογής.

Άρθρο 7
Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις µετά τη λήξη της θητείας
1. Σχολικοί Σύµβουλοι, ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης, Προϊστάµενοι Γραφείων
Εκπαίδευσης και ∆ιευθυντές σχολικών µονάδων και ΣΕΚ µπορούν να µετατεθούν σε
αντίστοιχες κενές θέσεις, εφόσον έχουν συµπληρώσει διετή υπηρεσία στις θέσεις που
κατέχουν.
2. Οι µεταθέσεις των στελεχών εκπαίδευσης της προηγούµενης παραγράφου γίνονται σε
θέσεις που κενούνται από την 30η Ιουνίου, ηµεροµηνία λήξης της ισχύος των πινάκων
επιλογής, µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου που αρχίζει η ισχύς των νέων πινάκων επιλογής.
3. Οι µεταθέσεις του παρόντος άρθρου γίνονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου,
προκειµένου για µεταθέσεις Σχολικών Συµβούλων, ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και
Προϊσταµένων των Γραφείων Εκπαίδευσης ή του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή
Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου,
προκειµένου για µεταθέσεις ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ.
4. Οι µεταθέσεις γίνονται ύστερα από αίτηση των επιθυµούντων. Κριτήριο για τις µεταθέσεις
είναι η συνυποβαλλόµενη νέα δήλωση προτίµησης των υποψηφίων. Στις περιπτώσεις που για
την ίδια θέση υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις, η µετάθεση γίνεται µε βάση το σύνολο των
µορίων επιλογής των αιτούντων.
5. ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊστάµενοι Γραφείων Εκπαίδευσης, ∆ιευθυντές Σχολικών
Μονάδων και ΣΕΚ και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ και Υπεύθυνοι Τοµέων
ΣΕΚ µπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να µετατίθενται ως εκπαιδευτικοί, σύµφωνα
µε τις διατάξεις που διέπουν τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή
αναλαµβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση µετά τη λήξη της τετραετούς θητείας τους.
6. Οι υπηρετούντες µε θητεία σε θέσεις ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταµένων
Γραφείων Εκπαίδευσης, ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ, Υποδιευθυντών
σχολικών µονάδων και ΣΕΚ και Υπευθύνων Τοµέων ΣΕΚ καθώς και Προϊσταµένων των
Τµηµάτων Εκπαιδευτικών θεµάτων των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης επανέρχονται µετά τη
λήξη της θητείας τους, σε θέσεις εκπαιδευτικών της σχολικής µονάδας, στην οποία ανήκαν
οργανικά πριν από την επιλογή τους ή στις θέσεις στις οποίες µετατέθηκαν σύµφωνα µε τις
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου.
7. Εάν οι παραπάνω θέσεις δεν είναι κενές, τοποθετούνται σε θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών
µονάδων της επιλογής τους.
8. Σε κάθε περίπτωση η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων ή του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης κατά περίπτωση,
ύστερα από πρόταση του αρµοδίου υπηρεσιακού συµβουλίου.
9. Για την τοποθέτηση των Σχολικών Συµβούλων, µετά τη λήξη της θητείας τους
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α΄ ).

Άρθρο 8
Απαλλαγή των στελεχών της Εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους
1. Οι κατέχοντες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης µπορεί να απαλλάσσονται από την
άσκηση των καθηκόντων τους, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων ή του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης κατά περίτπωση,
ύστερα από σύµφωνη και αιτιολογηµένη γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου για :
α) σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή
τους και β) πληµµελή άσκηση των καθηκόντων τους
2. Το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο γνωµοδοτεί για την απαλλαγή στελέχους της
εκπαίδευσης για πληµµελή άσκηση των καθηκόντων του ύστερα από ερώτηµα του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή
Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση και αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης αυτού ενώπιόν του.

3. ΄Εναρξη εκπαιδευτικής άδειας από στελέχη της εκπαίδευσης για µεταπτυχιακές σπουδές ή
για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος δεν είναι επιτρεπτή πριν από την υποβολή
αίτησης απαλλαγής από τα καθήκοντά τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Άρθρο 9
Προσόντα
1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συµβούλων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µπορεί να
είναι :
α) Προσχολικής Αγωγής και ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί των κλάδων νηπιαγωγών
και δασκάλων αντίστοιχα, που έχουν δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία οκτώ
έτη σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού του ίδιου κλάδου και επί επτά τουλάχιστον έτη έχουν
ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
β) Ειδικής Αγωγής εκπαιδευτικοί του κλάδου ∆ασκάλων που έχουν τα κατά τις ισχύουσες
διατάξεις τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) ή
Τµήµατα ένταξης, δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία οκτώ έτη σε θέση µόνιµου
εκπαιδευτικού του ίδιου κλάδου. Από την υπηρεσία αυτή επτά έτη τουλάχιστον πρέπει να
έχουν διανυθεί σε Σ.Μ.Ε.Α, ή σε θέσεις σχολικών συµβούλων Ειδικής Αγωγής. Για την κατά
την προηγούµενη περίπτωση απαιτούµενη επταετή άσκηση διδακτικών καθηκόντων
προστίθεται άσκηση των καθηκόντων αυτών και σε άλλα σχολεία Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης. 2. Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συµβούλων ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί αντίστοιχων κλάδων ΠΕ1 µέχρι ΠΕ18 του
άρθρου 14 του Ν.1566/1985 ή των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 του άρθρου 30 του Ν.2009/1992,
που έχουν δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία οκτώ έτη σε θέση µόνιµου
εκπαιδευτικού του ίδιου κλάδου και επί επτά τουλάχιστον έτη έχουν ασκήσει διδακτικά
καθήκοντα σε σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Κατ' εξαίρεση για τις θέσεις Σχολικών
Συµβούλων των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 υποψήφιοι µπορεί να είναι και οι µεταταγέντες
στους κλάδους αυτούς, εφόσον έχουν δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία και επί επταετία
τουλάχιστον έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
3. Υποψήφιοι για επιλογή στις θέσεις του παρόντος άρθρου είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι
µέχρι τη λήξη της ισχύος του πίνακα επιλογής δεν συµπληρώνουν συνολική πραγµατική
συντάξιµη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία.

Άρθρο 10
Κριτήρια Επιλογής Σχολικών Συµβούλων
Τα κριτήρια επιλογής των Σχολικών Συµβούλων διακρίνονται στις κατηγορίες του άρθρου 4
παράγραφος 1 και έχουν ως εξής:
Α΄ Μοριοδοτούµενα κριτήρια.
1. Επιστηµονική και Παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση.
α) ∆ιδακτορικό δίπλωµα µονάδες 8
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών µονάδες 4
γ) Μετεκπαίδευση δύο ετών µονάδες 4
δ) Ετήσια επιµόρφωση (ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛ∆Ε, καθώς και ΠΑΤΕΣ, εφόσον το πτυχίο αυτής δεν
αποτελεί προσόν διορισµού) µονάδες 1,50
ε) Εξάµηνη επιµόρφωση µονάδες 1
στ) Τρίµηνη επιµόρφωση, καθώς και επιµόρφωση στα ΠΕΚ, εκτός της εισαγωγικής, µονάδες
0,50
ζ) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση στις νέες τεχνολογίες µονάδες 1

η) ∆εύτερο πτυχίο Πανεπιστηµίου µονάδες 3
θ) Άλλο πτυχίο ΤΕΙ για επιλογή Σχολικών Συµβούλων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
µονάδες 2
ι) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας (Π.Α.) ή Σχολής Νηπιαγωγών (Σ.Ν.) που δεν
χρησιµοποιήθηκε για διορισµό µονάδες 1
ια) Πτυχίο Πανεπιστηµίου που χρησιµοποιήθηκε για απόκτηση πτυχίου Π.Α. ή Σ.Ν. µονάδες
1
ιβ) Πανεπιστηµιακό πτυχίο ή µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που αποκτήθηκε στην
αλλοδαπή, ως αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας, καθώς και Επάρκεια ή Proficiency ή
αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών µονάδες 1,50
ιγ) Lower ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών µονάδες 0,50 Στην περίπτωση που ο
υποψήφιος έχει διδακτορικό δίπλωµα και µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον ίδιο
επιστηµονικό τοµέα µοριοδοτείται µόνο το διδακτορικό. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος
κατέχει περισσότερα του ενός αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας µοριοδοτείται
µόνο το ανώτερο. 2. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εµπειρία.
α) Εκπαιδευτική υπηρεσία πέραν της απαιτουµένης για την επιλογή µονάδες 0,50 για κάθε
έτος και µέχρι 8.
β) ∆ιδακτικό έργο σε Σχολές Μετεκπαίδευσης, ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛ∆Ε και ΠΕΚ, µονάδες 0,30 για
κάθε έτος και µέχρι 1,50. Σε περίπτωση που το διδακτικό έργο είναι διάρκειας βραχύτερης
του έτους µοριοδοτείται ανά τρίµηνο µε 0,10 της µονάδας.
γ) Αυτοδύναµη διδασκαλία σε Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι., που ανατέθηκε µε απόφαση του
οικείου Τµήµατος, 0,50 για κάθε ακαδηµαϊκό έτος και µέχρι 2 µονάδες. Οι αξιολογικές
µονάδες για το διδακτικό έργο δεν αθροίζονται όταν συµπίπτουν χρονικά.
δ) Για την επιλογή Σχολικών Συµβούλων Ειδικής Αγωγής υπηρεσία σε σχολικές µονάδες
Ειδικής Αγωγής µονάδες 0,25 για κάθε έτος και µέχρι 2. 3. ΄Ασκηση καθοδηγητικού έργου
και διοικητικών καθηκόντων.
α) Άσκηση καθηκόντων Σχολικού Συµβούλου 1 µονάδα για κάθε έτος και µέχρι 6.
β) Άσκηση καθηκόντων ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταµένου Γραφείου Εκπαίδευσης ή
Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή Προέδρου ή ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ή ∆ιευθυντή
Οργανισµού, που εποπτεύεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1 µονάδα για κάθε έτος και µέχρι 3.
γ) Άσκηση καθηκόντων ∆ιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή ΣΕΚ 0,5 της µονάδας για κάθε έτος
και µέχρι 2.
δ) Άσκηση καθηκόντων ∆ιευθυντή ή Υποδιευθυντή Σχολών Επιµόρφωσης 0,50 της µονάδας
για κάθε έτος και µέχρι 1.
ε) Άσκηση καθηκόντων Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Υπεύθυνου τοµέα ΣΕΚ ή
Προϊσταµένου Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης ή
Τµήµατος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή υπευθύνου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) ή
Κέντρου Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) ή Γραφείου Σ.Ε.Π. ή
Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.) ή Κέντρου Πληροφορικής και
Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) ή Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων ή Αγωγής Υγείας ή
Προϊσταµένου µέχρι τριθέσιων δηµοτικών σχολείων ή νηπιαγωγείων µονάδες 0,50 για κάθε
έτος και µέχρι 1.
στ) Συµµετοχή σε Κεντρικά Υπηρεσιακά Συµβούλια µονάδες 0,5 για κάθε έτος και µέχρι 1.
ζ) Συµµετοχή σε Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια µονάδα 0,5 για κάθε έτος και µέχρι
1.
η) Συµµετοχή στο Συµβούλιο Επιλογής Σχολικών Συµβούλων µονάδας 0,5 για κάθε έτος και
µέχρι 1.
θ) Συµµετοχή στα Συµβούλια Επιλογής ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης ή Προϊσταµένων Γραφείων
Εκπαίδευσης µονάδες 0,5 για κάθε έτος και µέχρι 1.

Σε περίπτωση παράλληλης συµµετοχής στα Συµβούλια των περιπτώσεων στ΄, ζ΄, η ΄ και θ΄ οι
µονάδες δεν αθροίζονται.
Το σύνολο των µονάδων από τη µοριοδότηση των κριτηρίων της άσκησης καθοδηγητικού
έργου και διοικητικών καθηκόντων δεν υπερβαίνει τις 6. Β΄ Κριτήρια που συνάγονται από
τις αξιολογικές εκθέσεις των υποψηφίων, οι οποίες συντάσσονται σε 50βαθµη κλίµακα:
1. Για τους υποψήφιους που είναι εκπαιδευτικοί: α) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του
∆ιευθυντή της Σχολικής Μονάδας πέραν των 25 επί συντελεστή 0,80 και β) Μονάδες
αξιολογικής έκθεσης του Σχολικού Συµβούλου πέραν των 25 επί συντελεστή 1,20.
2. Για τους υποψήφιους που είναι ∆ιευθυντές Σχολικών Μονάδων ή ΣΕΚ:
α) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Προϊσταµένου Γραφείου Εκπαίδευσης ή του ∆ιευθυντή
Εκπαίδευσης, αν δεν λειτουργεί Γραφείο Εκπαίδευσης στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, πέραν
των 25 επί συντελεστή 1 και
β) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Σχολικού Συµβούλου πέραν των 25 επί συντελεστή 1.
3. Για τους υποψηφίους που είναι Προϊστάµενοι Γραφείων Εκπαίδευσης:
α) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης πέραν των 25 επί συντελεστή
1 και
β) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης Συµβούλου ή µονίµου Παρέδρου του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου πέραν των 25 επί συντελεστή 1 και 4. Για τους υποψηφίους που είναι ∆ιευθυντές
Εκπαίδευσης:
α) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης πέραν των 25
επί συντελεστή 1 και
β) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Συµβούλου ή µονίµου Παρέδρου του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου πέραν των 25 επί συντελεστή 1. 5. Για τους υποψηφίους που είναι Σχολικοί
Σύµβουλοι:
α) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης πέραν των 25
επί συντελεστή 1 και
β) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Προϊσταµένου του οικείου Τµήµατος Επιστηµονικής
και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης πέραν των 25
επί συντελεστή 1. 6. Για τους υποψηφίους που είναι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων
Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης
Εκπαίδευσης:
α) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης πέραν των 25
επί συντελεστή 1 και
β) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης Συµβούλου και σε περίπτωση έλλειψης Μονίµου
Παρέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται από το Συντονιστικό Συµβούλιο
αυτού, πέραν των 25 επί συντελεστή 1.
Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι έχουν περισσότερες αξιολογικές εκθέσεις από το ίδιο
αξιολογικό όργανο ή από διαφορετικά αξιολογικά όργανα λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος
που προκύπτει από το σύνολο των µονάδων των αξιολογικών εκθέσεων, όπως
διαµορφώνεται µε τους συντελεστές αυτών. Το γενικό σύνολο των αξιολογικών µονάδων
που προκύπτουν από τις αξιολογικές εκθέσεις είναι µέχρι πενήντα (50).
Γ΄ Κριτήρια που συνεκτιµώνται από το οικείο Συµβούλιο Επιλογής
1. Το αυτόνοµο συγγραφικό και ερευνητικό έργο.
Ως συγγραφικό και ερευνητικό έργο νοείται:
α) Η έκδοση και κυκλοφορία βιβλίων που έχουν σχέση µε την εκπαίδευση, την αξιολόγηση,
την επιµόρφωση και µε το αντικείµενο της ανατιθέµενης άσκησης καθηκόντων. ΄Εχουν
τεκµηρίωση και αξιοποιούν τη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Γίνεται αναφορά

στη βιβλιογραφία άλλων συγγραµµάτων. Υπάρχουν θετικές κριτικές ή βραβεύσεις.
Αναφέρεται ο αριθµός της έκδοσης. Αποδεικνύεται, σε περίπτωση οµαδικής συγγραφής, το
ποσοστό συµµετοχής του υποψηφίου στη συγγραφή. Μονάδες µέχρι 3.
β) Η δηµοσίευση άρθρων, που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της προηγούµενης περίπτωσης
και επιπλέον έχουν δηµοσιευθεί σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά. Μονάδες µέχρι 2.
γ) Οι ανακοινώσεις και εισηγήσεις σε συνέδρια, ηµερίδες, συνδιασκέψεις και
τηλεσυνδιασκέψεις που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ και επιπλέον έχουν
καταχωρηθεί στα οικεία πρακτικά. Μονάδες µέχρι 2.
δ) Η συµµετοχή σε οµάδες συγγραφής διδακτικών βιβλίων. Μονάδες µέχρι 2 Οι αξιολογικές
µονάδες από το συγγραφικό και ερευνητικό έργο δεν υπερβαίνουν τις 6 συνολικά. 2.
Συνεκτιµώνται, ακόµα µε τη διαδικασία της συνέντευξης, όλα τα στοιχεία, τα οποία ο
υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του, και τα οποία αποδεικνύονται µε παραστατικά
(αντίγραφα, βεβαιώσεις) όπως:
α) Άλλες σπουδές του υποψηφίου που δεν έχουν µοριοδοτηθεί.
β) επιστηµονικά, εκπαιδευτικά ή επιµορφωτικά συνέδρια, σεµινάρια, ηµερίδες κ.α., πέρα των
υποχρεωτικώς οριζοµένων από τις ισχύουσες διατάξεις, στα οποία ο υποψήφιος συµµετείχε
ως µέλος της οργανωτικής ή επιστηµονικής οµάδας ή ως εισηγητής, µε στόχο την
επιµόρφωση ή ενηµέρωση των εκπαιδευτικών, των γονέων ή της ευρύτερης κοινότητας σε
ειδικά ή γενικά θέµατα συναφή µε το έργο του σχολείου.
γ) συµµετοχή σε συνέδρια, ηµερίδες, σεµινάρια κ.α., τα οποία ο υποψήφιος παρακολούθησε
µε στόχο την επαγγελµατική και επιστηµονική του ενηµέρωση ή για την εν γένει ανάπτυξη
της πολιτιστικής του παιδείας.
δ) υιοθέτηση και χρήση σύγχρονων διδακτικών µεθοδολογιών, καθώς και καινοτοµικών και
επικουρικών προγραµµάτων (π.χ. συνθετικές δηµιουργικές εργασίες, περιβαλλοντική
εκπαίδευση), ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα του σχολείου και να εµπλουτισθεί το
Αναλυτικό Πρόγραµµα.
ε) ανάληψη πρωτοβουλιών για την εισαγωγή και υλοποίηση εναλλακτικών τρόπων µάθησης
στο σχολείο (π.χ. θέατρο) ή αξιοποίηση των τοπικών και ευρύτερων µορφωτικών ιδρυµάτων
(π.χ. µουσεία, βιβλιοθήκες) ή ένταξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη διδασκαλία (π.χ.
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Τηλεόραση κ.α.).
στ) οργάνωση και συµµετοχή σε επιµορφωτικές ή ενηµερωτικές συναντήσεις µε στόχο την
ανταλλαγή απόψεων ή την παράλληλη αλληλοενηµέρωση των εκπαιδευτικών της σχολικής
µονάδας, πέραν των υποχρεωτικώς οριζοµένων από το νόµο.
ζ) ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, ώστε τα όργανα λαϊκής συµµετοχής (π.χ.
Σύλλογος γονέων) να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στη βελτίωση της γενικής λειτουργίας
του σχολείου και στην ανάπτυξη της σχολικής ζωής (π.χ. πολιτιστικές-αθλητικές
εκδηλώσεις).
η) αξιοποίηση των υλικοτεχνικών µέσων (αίθουσες, όργανα κ.α.) και του διδακτικού
προσωπικού, ώστε µέσα από τη σύνταξη και υλοποίηση του σχολικού προγράµµατος οι
µαθητές να έχουν τη µέγιστη δυνατή ωφέλεια.
θ) ένταξη και προσαρµογή καινοτοµικών αλλαγών στο έργο της σχολικής µονάδας χωρίς
εµπόδια (π.χ. Ολοήµερο Σχολείο).
ι) ικανότητα παραγωγής διαφοροποιηµένου διδακτικού υλικού για τις ανάγκες ειδικών ή
γνωστικά – κοινωνικά - πολιτιστικά διαφοροποιηµένων τάξεων.
ια) Συµµετοχή ως µελών σε ∆ιοικητικά Συµβούλια επιστηµονικών και εκπαιδευτικών
οργανώσεων.
ιβ) Αποτίµηση της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου κατά τη συνέντευξη και της
ικανότητάς του να επιλύει προβλήµατα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά
κ.α.), να προλαµβάνει γεγονότα που παρακωλύουν την οµαλή λειτουργία της σχολικής
µονάδας, να δηµιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίµα για τους µαθητές, και να
µετασχηµατίζει τη διδακτική ύλη µε βάση τα επίπεδα της τάξης µε γνώµονα την

αποτελεσµατική άσκηση του ανατιθεµένου έργου. Σύνολο αξιολογικών µονάδων από τα
συνεκτιµώµενα κριτήρια της παρούσας παραγράφου µέχρι 20.

Άρθρο 11
∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων
1. Οι αιτήσεις υποψηφίων Σχολικών Συµβούλων υποβάλλονται εντός των προθεσµιών του
άρθρου 2 παράγραφος 1 του παρόντος.
2. Στην αίτηση επισυνάπτονται από τον υποψήφιο :
α) Βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο περιλαµβάνεται και η επιστηµονική, παιδαγωγική,
διοικητική, επαγγελµατική, συγγραφική και κοινωνική δραστηριότητά του, καθώς και τα
αποδεικτικά στοιχεία της επικαλούµενης δραστηριότητας.
β) Αντίγραφο τίτλων µεταπτυχιακών σπουδών, µετεκπαίδευσης και επιµόρφωσης.
γ) Πίνακας των δηµοσιευµένων συγγραφικών εργασιών.
δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
ε) Αντίγραφα άλλων σχετικών πτυχίων, που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος.
στ) Όποιο άλλο στοιχείο, που θα βοηθήσει την Εισηγητική Επιτροπή και το Συµβούλιο για
αξιοκρατική και αντικειµενική κρίση.
ζ) ∆ήλωση που περιλαµβάνει κατά σειρά προτίµησης θέσεις σχολικών συµβούλων µιας ή
περισσοτέρων εδρών που ανήκουν στις περιοχές µίας Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης
Εκπαίδευσης. 3. Οι αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρµόδιες
διευθύνσεις ή γραφεία εκπαίδευσης των νοµών. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών, που
βρίσκονται στο εξωτερικό, µπορεί να υποβληθούν στο γραφείο του Συντονιστή Εκπαίδευσης
της περιοχής τους, µέσα στην ίδια προθεσµία. Τα γραφεία των Συντονιστών αποστέλλουν
στις οικείες ∆ιευθύνσεις ή Γραφεία Εκπαίδευσης των Νοµών, τις υποβληθείσες αιτήσεις και
τα συνοδεύοντα αυτές δικαιολογητικά.
4. Οι ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τις αιτήσεις, ελέγχουν την ακρίβεια των
δηλούµενων στοιχείων, συντάσσουν σηµείωµα, στο οποίο καταχωρούνται τα
µοριοδοτούµενα κριτήρια και υποβάλλουν αυτό µαζί µε τις αιτήσεις και τα συνοδευτικά
στοιχεία, καθώς και τα αντίγραφα των αξιολογικών εκθέσεων των υποψηφίων µέσα σε δέκα
ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής, στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
5. Οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων συγκεντρώνουν τις παραπάνω αιτήσεις, επιµελούνται της µηχανογραφικής
επεξεργασίας και της δηµιουργίας µηχανογραφικού αρχείου των υποψηφίων, στο οποίο
καταχωρούνται τα στοιχεία επιλογής και τις διαβιβάζουν στη Γραµµατεία του αρµόδιου
Συµβουλίου µαζί µε τα λοιπά στοιχεία µέσα σε δέκα ηµέρες από τη λήψη τους.
6. Οι αιτήσεις των υπηρετούντων Σχολικών Συµβούλων για επανεκλογή µπορεί να
υποβάλλονται απευθείας στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 12
Κρίση και επιλογή
1. Το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής Σχολικών Συµβούλων Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σε συνεδρίασή του, που πραγµατοποιείται εντός δέκα ηµερών
από τη λήψη των αιτήσεων :
α) Αποφασίζει ποιοι από τους υποψήφιους έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί
στη διαδικασία επιλογής και ποιοι αποκλείονται και καταρτίζει σχετικούς πίνακες, τους
οποίους κοινοποιεί στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
β) Καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα των υποψηφίων, που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία
επιλογής, στον οποίο παραθέτει το σύνολο των µονάδων που προκύπτουν από τα

µοριοδοτούµενα στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων, καθώς και το σύνολο των αξιολογικών
µονάδων που συνάγονται από τις αξιολογικές εκθέσεις των υποψηφίων.
γ) Ορίζει από τα µέλη του, τους εισηγητές, για την κρίση και επιλογή των Σχολικών
Συµβούλων.
δ) Προτείνει προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων τον ορισµό αριθµητικά
και κατά επιστηµονικούς τοµείς, ανάλογα µε τον αριθµό και τις ειδικότητες των υποψηφίων,
εκπαιδευτικών µε αναγνωρισµένο επιστηµονικό κύρος, ως εισηγητών, για την εκτίµηση του
συγγραφικού τους έργου. 2. Εντός πέντε ηµερών από τον ορισµό των κατά το εδάφιο δ΄ της
προηγούµενης παραγράφου προσώπων, το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής αναθέτει την
εισήγηση εκτίµησης των γραπτών εργασιών και του συγγραφικού έργου, και ορίζει τα
χρονικά όρια µέσα στα οποία πρέπει να παραδοθούν οι εισηγήσεις - εκτιµήσεις τους στους
εισηγητές - µέλη του συµβουλίου. Σε συνεργασία µε τον αρµόδιο εισηγητή - µέλος του
συµβουλίου, οι παραπάνω, µπορούν να ζητήσουν από τους υποψήφιους την υποβολή
συµπληρωµατικών στοιχείων, απαραίτητων για τη διερεύνηση και θεµελίωση της εκτίµησης
του συγγραφικού έργου.
3. Μετά τη σύνταξη και παράδοση των ανωτέρω εισηγήσεων, το Συµβούλιο Επιλογής :
α) Κοινοποιεί στους υποψήφιους τη γραπτή εκτίµηση του συγγραφικού έργου, καθώς και το
σύνολο των αξιολογικών µονάδων των µοριοδοτούµενων κριτηρίων κατά κατηγορία και το
σύνολο των αξιολογικών µονάδων από τις αξιολογικές εκθέσεις που τους αφορούν και ορίζει
σ' αυτούς πενθήµερη προθεσµία για την υποβολή τυχόν γραπτών αντιρρήσεών τους. Τις
τυχόν αντιρρήσεις για την εκτίµηση του συγγραφικού έργου, το Συµβούλιο θέτει υπόψη των
συντακτών, οι οποίοι µε συµπληρωµατική τους εισήγηση, επαναβεβαιώνουν ή επανεκτιµούν
την πρότασή τους.
β) Ορίζει τις ηµεροµηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη και τον
τρόπο πραγµατοποίησής της. 4. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης κάθε υποψηφίου, το
Συµβούλιο εξετάζει τις τυχόν αντιρρήσεις, που προβλήθηκαν, επιβεβαιώνει ή
αναπροσδιορίζει τις αξιολογικές µονάδες των µοριοδοτούµενων κριτηρίων, οριστικοποιεί τα
συµπεράσµατα των εισηγήσεων και καταγράφει τη βαθµολογία κάθε µέλους του συµβουλίου
επιλογής στα συνεκτιµώµενα κριτήρια κατά κατηγορία. Τελική βαθµολογία για κάθε
συνεκτιµώµενο κριτήριο αποτελεί ο µέσος όρος των βαθµών όλων των µελών του
συµβουλίου. Αν κατά την εκτίµηση της συνέντευξης του υποψηφίου διαπιστωθεί διαφορά
της βαθµολογίας µελών του συµβουλίου πέραν των οκτώ µονάδων από το µέσο όρο της
βαθµολογίας του υποψηφίου, στη συνέντευξη καλούνται αυτά τα µέλη να
επαναπροσδιορίσουν τη βαθµολογία τους διαφορετικά υποχρεούνται να καταχωρήσουν στα
πρακτικά ειδική και πλήρη αιτιολόγηση.
5. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων το Συµβούλιο, αφού
λάβει υπόψη τα στοιχεία του φακέλου κάθε υποψήφιου και τα κριτήρια του άρθρου 11 του
παρόντος, αξιολογεί την όλη συγκρότηση και την προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου, όπως
προέκυψαν κατά την προφορική συνέντευξη και εξάγει τα αντίστοιχα συµπεράσµατα µε τη
σύνταξη σχετικού συνοπτικού πρακτικού. Στη συνέχεια το Συµβούλιο επιλογής καταρτίζει µε
αξιολογική σειρά ενιαίους για κάθε περιοχή Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης
πίνακες επιλογής και κατά θέσεις, κλάδους και ειδικότητες µε βάση το σύνολο των
συγκεντρωθεισών αξιολογικών µονάδων για κάθε υποψήφιο.
6. Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στην προφορική συνέντευξη αποκλείονται από την
επιλογή.
7. Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγείται ο έχων τις περισσότερες µονάδες στις αξιολογικές
εκθέσεις και στη συνέχεια κατά σειρά ο κάτοχος α) διδακτορικού διπλώµατος, β) Μάστερ, γ)
πτυχίου µετεκπαίδευσης διετούς διάρκειας, δ) δεύτερου πανεπιστηµιακού πτυχίου, ε) ο έχων
τη µεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία.

8. Οι πίνακες της τελικής επιλογής υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου δια της
οικείας ∆ιεύθυνσης Προσωπικού στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µέσα
σε πέντε ηµέρες από την κατάρτισή τους.
9. Οι πίνακες κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
δηµοσιεύονται στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από την 1η Σεπτεµβρίου του
έτους κατάρτισης µέχρι την 30η Ιουνίου του µεθεπόµενου έτους.
10. Σε περίπτωση εξάντλησης πίνακα επιλογής Σχολικών Συµβούλων ορισµένων κλάδων και
ειδικοτήτων είναι δυνατή ή έκδοση σχετικής προκήρυξης, εντός µηνός από την εξάντληση
των πινάκων. Για τη διάρκεια ισχύος των πινάκων αυτών εφαρµόζονται οι διατάξεις της
προηγούµενης παραγράφου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Άρθρο 13
Προσόντα
1. Υποψήφιοι για τις θέσεις ∆ιευθυντών των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης και των
Προϊσταµένων των Γραφείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, που έχουν δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία από την
οποία οκτώ έτη σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού και επί πενταετία τουλάχιστον έχουν
ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της οικείας βαθµίδας.
2. Υποψήφιοι για τις θέσεις ∆ιευθυντών των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης και των
Προϊσταµένων των Γραφείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ1 µέχρι και ΠΕ20 µε δεκαετή συνολική
εκπαιδευτική υπηρεσία και επί πενταετία τουλάχιστον έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα
σε σχολεία της οικείας βαθµίδας.
3. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταµένων Γραφείων Τεχνικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κλάδων
ΠΕ1 µέχρι ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ20 µε δεκαετή συνολική εκπαιδευτική
υπηρεσία, εφόσον έχουν υπηρετήσει σε σχολικές µονάδες Τεχνικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης επί µία οκταετία τουλάχιστον, από την οποία δύο τουλάχιστον έτη εντός της
τελευταίας πενταετίας.
4. Υποψήφιοι για τις θέσεις Προϊσταµένων των Γραφείων Φυσικής Αγωγής µπορεί να είναι
εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ11 µε δεκαετή συνολική
εκπαιδευτική υπηρεσία και επί πενταετία τουλάχιστον έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα
σε σχολεία Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
5. Υποψήφιοι για επιλογή στις θέσεις του παρόντος άρθρου είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι
µέχρι τη λήξη της ισχύος του πίνακα επιλογής δεν συµπληρώνουν συνολική πραγµατική
συντάξιµη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία.

Άρθρο 14
Κριτήρια Επιλογής ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταµένων Γραφείων
Εκπαίδευσης
Τα κριτήρια επιλογής των ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και των Προϊσταµένων Γραφείων
Εκπαίδευσης διακρίνονται στις κατηγορίες του άρθρου 4 παρ. 1 και έχουν ως εξής:
Α΄ Μοριοδοτούµενα κριτήρια.
1. Επιστηµονική και Παιδαγωγική Κατάρτιση και συγκρότηση.
α) ∆ιδακτορικό δίπλωµα µονάδες 8
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή πτυχίο της Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µονάδες 4
γ) Μετεκπαίδευση δύο ετών µονάδες 4

δ) Ετήσια επιµόρφωση /ΣΕΛ∆Ε, ΣΕΛΜΕ, καθώς και ΠΑΤΕΣ, εφόσον το πτυχίο αυτής δεν
αποτελεί προσόν διορισµού) µονάδες 1,50
ε) Εξάµηνη επιµόρφωση µονάδες 1
στ) Τρίµηνη επιµόρφωση, καθώς και επιµόρφωση στα ΠΕΚ, εκτός της εισαγωγικής, µονάδες
0,50
ζ) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση στις νέες τεχνολογίες µονάδες 1
η) ∆εύτερο πτυχίο Πανεπιστηµίου µονάδες 3
θ) Άλλο πτυχίο ΤΕΙ για επιλογή ∆ιευθυντών και Προϊσταµένων Γραφείων ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, µονάδες 1,50
ι) Πτυχίο ΠΑ ή Σ.Ν. που δεν χρησιµοποιήθηκε για διορισµό µονάδες 1
ια) Πτυχίο Πανεπιστηµίου που χρησιµοποιήθηκε για απόκτηση πτυχίου Π.Α. ή Σ.Ν. µονάδες
1
ιβ) Πανεπιστηµιακό πτυχίο ή µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, που αποκτήθηκε στην
αλλοδαπή, ως αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας, καθώς και επάρκεια ή Proficiency ή
αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών, µονάδες 1,50
ιγ) Lower ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών µονάδες 0,50
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικό δίπλωµα και µεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών στον ίδιο επιστηµονικό τοµέα µοριοδοτείται µόνο το διδακτορικό.
Στην περίπτωση που υποψήφιος κατέχει περισσότερα του ενός αποδεικτικά γνώσης της ίδιας
ξένης γλώσσας µοριοδοτείται µόνο το ανώτερο. 2. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική
εµπειρία.
α) Εκπαιδευτική υπηρεσία πέρα από την απαιτούµενη για επιλογή µονάδες 0,50 για κάθε
έτος και µέχρι 8.
β) ∆ιδακτικό έργο σε Σχολές Μετεκπαίδευσης, ΣΕΛ∆Ε, ΣΕΛΜΕ και ΠΕΚ µονάδες 0,30 για
κάθε έτος και µέχρι 1,50. Σε περίπτωση που το διδακτικό έργο είναι διάρκειας βραχύτερης
του έτους µοριοδοτείται ανά τρίµηνο µε 0,10 της µονάδας.
γ) Αυτοδύναµη διδασκαλία σε Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι., που ανατέθηκε µε απόφαση του
οικείου τµήµατος, 0,50 για κάθε ακαδηµαϊκό έτος και µέχρι 2 µονάδες. Οι αξιολογικές
µονάδες για το διδακτικό έργο δεν αθροίζονται όταν συµπίπτουν χρονικά. 3. ΄Ασκηση
διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου.
α) Άσκηση καθηκόντων ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταµένου Γραφείου Εκπαίδευσης ή
Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή Προέδρου ή ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ή
∆ιευθυντή Οργανισµού που εποπτεύεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 1 µονάδα για κάθε έτος και µέχρι
6.
β) Άσκηση καθηκόντων Σχολικού Συµβούλου 1 µονάδα για κάθε έτος και µέχρι 3.
γ) Άσκηση καθηκόντων ∆ιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή ΣΕΚ 0,50 µονάδες για κάθε έτος
και µέχρι 2.
δ) Άσκηση καθηκόντων ∆ιευθυντή ή Υποδιευθυντή Σχολών Επιµόρφωσης 0,50 της µονάδας
για κάθε έτος και µέχρι 1.
ε) Άσκηση καθηκόντων Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Υπεύθυνου Τοµέα ΣΕΚ ή
Προϊσταµένου Τµήµατος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων των
∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης ή υπευθύνου Κ.Π.Ε. ή ΚΕ.ΣΥ.Π. ή Γραφείου Σ.Ε.Π. ή Ε.Κ.Φ.Ε.
ή ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ή Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων ή Αγωγής Υγείας ή Προϊσταµένου µέχρι
τριθέσιων δηµοτικών σχολείων ή νηπιαγωγείων 0,50 µονάδες για κάθε έτος και µέχρι 1.
στ) Συµµετοχή σε Κεντρικά Υπηρεσιακά Συµβούλια µονάδες 0,50 για κάθε έτος και µέχρι 1.
ζ) Συµµετοχή σε Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια µονάδα 0,5 για κάθε έτος και µέχρι
1.
η) Συµµετοχή στο Συµβούλιο Επιλογής Σχολικών Συµβούλων µονάδας 0,5 για κάθε έτος και
µέχρι 1.
θ) Συµµετοχή στα Συµβούλια Επιλογής ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης ή ∆ιευθυντών Γραφείων
Εκπαίδευσης µονάδες 0,5 για κάθε έτος και µέχρι 1.

Σε περίπτωση παράλληλης συµµετοχής στα Συµβούλια των περιπτώσεων στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ οι
µονάδες δεν αθροίζονται. Το σύνολο των µονάδων από τη µοριοδότηση των κριτηρίων της
άσκησης διοικητικών καθηκόντων ή καθοδηγητικού έργου δεν υπερβαίνει τις 6. Β΄ Κριτήρια
που συνάγονται από τις αξιολογικές εκθέσεις, οι οποίες συντάσσονται σε 50βαθµη κλίµακα:
Εφαρµόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 10.
Γ΄ Κριτήρια που συνεκτιµώνται από το οικείο Συµβούλιο Επιλογής:
Συγγραφικό και ερευνητικό έργο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 10, κεφάλαιο Γ,
παράγραφος 1 του παρόντος, µονάδες µέχρι 3 για την α περίπτωση, µέχρι 2 για τη β
περίπτωση, µέχρι 2 για τη γ περίπτωση, µέχρι 1 για τη δ περίπτωση και συνολικά µέχρι 4
µονάδες. Άλλα συνεκτιµώµενα κριτήρια κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του
κεφαλαίου Γ του άρθρου 10 του παρόντος.

Άρθρο 15
∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων
1. Οι αιτήσεις υποψηφίων ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και ∆ιευθυντών των Γραφείων
Εκπαίδευσης υποβάλλονται εντός των προθεσµιών του άρθρου 2 παράγραφος 1 του
παρόντος.
2. Στην αίτηση επισυνάπτονται από τον υποψήφιο :
α) Τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ µέχρι και στ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 11 του παρόντος και
β) ∆ήλωση που περιλαµβάνει κατά σειρά προτίµησης θέσεις ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και
Προϊσταµένων Γραφείων Εκπαίδευσης που ανήκουν στην περιοχή µίας Περιφερειακής
∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης. 3. Οι αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται
στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις ή Γραφεία Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που
βρίσκονται στο εξωτερικό µπορεί να υποβληθούν στο Γραφείο του Συντονιστή Εκπαίδευσης
της περιοχής τους µέσα στην ίδια προθεσµία, από το οποίο διαδιβάζονται στις διευθύνσεις
εκπαίδευσης, όπου ανήκαν οργανικά οι εκπαιδευτικοί πριν από την απόσπασή τους στο
εξωτερικό.
4. Οι ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τις αιτήσεις, ενεργούν σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του παρόντος και υποβάλλουν τα σχετικά στοιχεία στις
αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
5. Οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων συγκεντρώνουν τα παραπάνω
στοιχεία και ενεργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του
παρόντος.

Άρθρο 16
Κρίση και Επιλογή
1. Η κρίση και επιλογή γίνεται από το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής ∆ιευθυντών
Εκπαίδευσης και Προϊσταµένων Γραφείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 µέχρι και 9 του άρθρου 12 εφαρµόζονται ανάλογα και για
την κρίση και επιλογή των ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και των Προϊσταµένων Γραφείων
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
3. Το αρµόδιο Συµβούλιο Επιλογής καταρτίζει µε αξιολογική σειρά, µε βάση τα κριτήρια του
άρθρου 14 και τις δηλώσεις προτίµησης των υποψηφίων τους εξής πίνακες κατά
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης :
α) ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης
β) Προϊσταµένων Γραφείων Εκπαίδευσης
γ) Προϊσταµένων Γραφείων Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

δ) Προϊσταµένων Γραφείων Φυσικής Αγωγής 4. Η εγγραφή εκπαιδευτικού σε έναν από τους
πίνακες της παραγράφου 3 δεν εµποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους.
5. Αν ο αριθµός των υποψηφίων που περιλαµβάνονται στους πίνακες, δεν επαρκεί για την
πλήρωση όλων των κενών θέσεων, το οικείο συµβούλιο επιλογής συντάσσει
συµπληρωµατικούς πίνακες µε αξιολογική σειρά, χωρίς αιτήσεις των ενδιαφεροµένων και
χωρίς προφορική συνέντευξη, µετά από πρόταση του οικείου περιφερειακού Συµβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΙ Σ.Ε.Κ.

Άρθρο 17
Προσόντα
1. Υποψήφιοι για τις θέσεις ∆ιευθυντών τετραθέσιων και πάνω ∆ηµοτικών Σχολείων µπορεί
να είναι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του κλάδου ∆ασκάλων, καθώς και
εκπαιδευτικοί του Π.∆. 323/1993 (ΦΕΚ 139 Α΄ ) που έχουν οκταετή τουλάχιστον
εκπαιδευτική υπηρεσία σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού και επί πενταετία τουλάχιστον έχουν
ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
2. Υποψήφιοι για τις θέσεις ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ) µπορεί να είναι :
α) Γυµνασίων και Ενιαίων Λυκείων, εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των
κλάδων ΠΕ1 µέχρι και ΠΕ20,
β) Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ1 µέχρι και ΠΕ20,
γ) Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.) εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20 και ΤΕ1,
δ) Οι εκπαιδευτικοί των προηγούµενων περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου πρέπει να
έχουν οκταετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού και επί πενταετία
τουλάχιστον να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. 3. Για την επιλογή εκπαιδευτικών σε θέσεις ∆ιευθυντών Τεχνικών
Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων, τα διδακτικά καθήκοντα πρέπει να έχουν ασκηθεί, επί
πενταετία τουλάχιστον, σε Τ.Ε.Ε. ή στα τέως Ε.Π.Λ., ΤΕΛ ή ΤΕΣ. Για την επιλογή
∆ιευθυντών Γυµνασίων και Ενιαίων Λυκείων από υποψήφιους των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14,
ΠΕ17 και ΠΕ18 τα διδακτικά καθήκοντα πρέπει να έχουν ασκηθεί επί πενταετία τουλάχιστον
σε Γυµνάσια ή Ενιαία Λύκεια.
4. Για την επιλογή ∆ιευθυντών των Σ.Μ.Ε.Α. οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις
των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, καθώς και τα προσόντα τοποθέτησης
σε θέσεις εκπαιδευτικών των Σ.Μ.Ε.Α.
5. Υποψήφιοι για επιλογή στις θέσεις του παρόντος άρθρου είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι
µέχρι τη λήξη της ισχύος του πίνακα επιλογής δεν συµπληρώνουν συνολική πραγµατική
συντάξιµη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία.

Άρθρο 18
Κριτήρια Επιλογής ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ
Τα κριτήρια επιλογής των ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ διακρίνονται στις
κατηγορίες του άρθρου 4 παρ. 1 και έχουν ως εξής:
Α΄ Μοριοδοτούµενα κριτήρια.
1. Επιστηµονική και Παιδαγωγική Κατάρτιση και εµπειρία.
α) ∆ιδακτορικό δίπλωµα µονάδες 8
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή πτυχίο της Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µονάδες 4
γ) Μετεκπαίδευση δύο ετών µονάδες 4
δ) Ετήσια επιµόρφωση (ΣΕΛ∆Ε, ΣΕΛΜΕ, καθώς και ΠΑΤΕΣ, εφόσον το πτυχίο αυτής δεν
αποτελεί προσόν διορισµού) µονάδες 1,50

ε) Εξάµηνη επιµόρφωση µονάδες 1
στ) Τρίµηνη επιµόρφωση, καθώς και επιµόρφωση στα ΠΕΚ, εκτός της εισαγωγικής µονάδες
0,50
ζ) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση στις νέες τεχνολογίες µονάδες 1
η) ∆εύτερο πτυχίο Πανεπιστηµίου µονάδες 3
θ) Άλλο πτυχίο ΤΕΙ για επιλογή ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης και ΣΕΚ, µονάδες 1,50
ι) Πτυχίο ΠΑ ή ΣΝ, που δεν χρησιµοποιήθηκε για διορισµό, µονάδες 1
ια) Πτυχίο Πανεπιστηµίου που χρησιµοποιήθηκε για απόκτηση πτυχίου Π.Α. ή Σ.Ν., µονάδες
1
ιβ) Πανεπιστηµιακό πτυχίο ή µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, που αποκτήθηκε στην
αλλοδαπή, ως αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας, καθώς και επάρκεια ή Proficiency ή
αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών µονάδες 1,50
ιγ) Lower ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών, µονάδες 0,50 Στην περίπτωση που ο
υποψήφιος έχει διδακτορικό δίπλωµα και µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον ίδιο
επιστηµονικό τοµέα µοριοδοτείται µόνο το διδακτορικό. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος
κατέχει περισσότερα του ενός αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας µοριοδοτείται
µόνο το ανώτερο. 2. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εµπειρία:
α) Εκπαιδευτική υπηρεσία πέρα από την απαιτούµενη για επιλογή, µονάδες 0,50 για κάθε
έτος και µέχρι 8.
β) ∆ιδακτικό έργο σε Σχολές Μετεκπαίδευσης, ΣΕΛ∆Ε, ΣΕΛΜΕ και ΠΕΚ µονάδες 0,30 για
κάθε έτος και µέχρι 1,50. Σε περίπτωση που το διδακτικό έργο είναι διάρκειας βραχύτερης
του έτους µοριοδοτείται ανά τρίµηνο µε 0,10 της µονάδας.
γ) Αυτοδύναµη διδασκαλία σε Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι., που ανατέθηκε µε απόφαση του
οικείου τµήµατος, 0,50 για κάθε ακαδηµαϊκό έτος και µέχρι 2 µονάδες. Οι αξιολογικές
µονάδες για το διδακτικό έργο δεν αθροίζονται όταν συµπίπτουν χρονικά. 3. ΄Ασκηση
διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου :
α) Άσκηση καθηκόντων ∆ιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή ΣΕΚ µονάδα 1 για κάθε έτος και
µέχρι 4.
β) Άσκηση καθηκόντων ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταµένου Γραφείου Εκπαίδευσης ή
Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή Προέδρου ή ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ή
∆ιευθυντή Οργανισµού που εποπτεύεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 1 µονάδα για κάθε έτος και µέχρι
4.
γ) Άσκηση καθηκόντων Σχολικού Συµβούλου 1 µονάδα για κάθε έτος και µέχρι 3.
δ) Άσκηση καθηκόντων ∆ιευθυντή ή Υποδιευθυντή Σχολών Επιµόρφωσης 0,50 της µονάδας
για κάθε έτος και µέχρι 1.
ε) Άσκηση καθηκόντων Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Υπεύθυνου Τοµέα ΣΕΚ ή
Προϊσταµένου Τµήµατος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή τµήµατος εκπαιδευτικών θεµάτων των
∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης ή υπεύθυνου Κ.Π.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ.Π. ή Γραφείου Σ.Ε.Π. ή Ε.Κ.Φ.Ε.
ή ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ή Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων ή Αγωγής Υγείας ή Προϊσταµένου µέχρι
τριθέσιων δηµοτικών σχολείων ή νηπιαγωγείων 0,50 µονάδες για κάθε έτος και µέχρι 1.
στ) Συµµετοχή σε Κεντρικά Υπηρεσιακά Συµβούλια µονάδες 0,50 για κάθε έτος και µέχρι 1.
ζ) Συµµετοχή σε Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια µονάδα 0,5 για κάθε έτος και µέχρι
1.
η) Συµµετοχή στο Συµβούλιο Επιλογής Σχολικών Συµβούλων µονάδας 0,5 για κάθε έτος και
µέχρι 1.
θ) Συµµετοχή στο Συµβούλιο Επιλογής ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης ή Προϊσταµένων Γραφείων
Εκπαίδευσης µονάδας 0,5 για κάθε έτος και µέχρι 1.
Σε περίπτωση παράλληλης συµµετοχής στα Συµβούλια των περιπτώσεων στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ οι
µονάδες δεν αθροίζονται. Το σύνολο των µονάδων από τη µοριοδότηση των κριτηρίων της

άσκησης διοικητικών καθηκόντων ή καθοδηγητικού έργου δεν υπερβαίνει τις 5. Β΄ Κριτήρια
που συνάγονται από τις αξιολογικές εκθέσεις, οι οποίες συντάσσονται σε 50βαθµη κλίµακα.
Εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 10.
Γ΄ Κριτήρια που συνεκτιµώνται από το οικείο Συµβούλιο Επιλογής.
Συγγραφικό και Ερευνητικό έργο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 10, κεφάλαιο Γ,
παράγραφος 1 του παρόντος, µονάδες µέχρι 3 για την α περίπτωση, µέχρι 2 για τη β
περίπτωση, µέχρι 2 για τη γ περίπτωση, µέχρι 1 για τη δ περίπτωση και συνολικά µέχρι 4
µονάδες. Άλλα συνεκτιµώµενα κριτήρια κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του
κεφαλαίου Γ του άρθρου 10 του παρόντος.

Άρθρο 19
∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων
1. Οι αιτήσεις υποψηφίων ∆ιευθυντών σχολικών Μονάδων και Σ.Ε.Κ. υποβάλλονται εντός
των προθεσµιών του άρθρου 2 παράγραφος 5 του παρόντος.
2. Στην αίτηση επισυνάπτονται από τον υποψήφιο :
α) Τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ µέχρι και στ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 11 του παρόντος.
β) ∆ήλωση που περιλαµβάνει, κατά σειρά προτίµησης, µία ή περισσότερες περιοχές ενός
µόνο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ∆Ε για µία ή περισσότερες σχολικές µονάδες εντός των περιοχών
αυτών, όπου ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να τοποθετηθεί ως διευθυντής. Οι αιτήσεις και τα
παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις ή Γραφεία Εκπαίδευσης.
Οι υπηρεσίες αυτές συγκεντρώνουν τις αιτήσεις, συντάσσουν σηµείωµα, στο οποίο
καταχωρούνται τα µοριοδοτούµενα κριτήρια και υποβάλλουν αυτές, µαζί µε τους
υπηρεσιακούς - ατοµικούς φακέλους και τα φύλλα µητρώου και ποιότητας των υποψηφίων,
καθώς και αντίγραφα των αξιολογικών εκθέσεων αυτών, µέσα σε δέκα ηµέρες από τη λήξη
της προθεσµίας υποβολής, στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ∆Ε.

Άρθρο 20
Κρίση και Επιλογή
1. Τα ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ∆Ε καταρτίζουν, εντός είκοσι ηµερών από τη λήψη των σχετικών
φακέλων, πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών µονάδων και ΣΕΚ µε βάση τα κριτήρια
του άρθρου 18 και τις υποβληθείσες δηλώσεις προτίµησης και µε ανάλογη εφαρµογή των
διατάξεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 4, 5, 6 και 7
του άρθρου 12 του παρόντος. Το Συµβούλιο γνωστοποιεί στους υποψήφιους το σύνολο των
αξιολογικών µονάδων των µοριοδοτούµενων κριτηρίων κατά κατηγορία που τους αφορούν
και τάσσει σε αυτούς δεκαήµερη προθεσµία για την προβολή αντιρρήσεων που εξετάζονται
από το Συµβούλιο.
2. Για την εκτίµηση του συγγραφικού έργου των υποψηφίων µπορεί το οικείο Συµβούλιο να
εισηγηθεί στον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης τη σύσταση εισηγητικών Επιτροπών
από Σχολικούς Συµβούλους, αντίστοιχης ειδικότητας προς το περιεχόµενο των συγγραφικών
εργασιών. Με απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης συγκροτούνται οι
αναγκαίες εισηγητικές επιτροπές από Σχολικούς Συµβούλους της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης
Εκπαίδευσης, οι οποίοι αξιολογούν τις συγγραφικές εργασίες και καταρτίζουν για κάθε µία
από αυτές συνοπτική εισηγητική έκθεση, την οποία καταθέτουν στο οικείο Συµβούλιο εντός
δεκαηµέρου από τη συγκρότησή τους.
3. Τα ΠΥΣΠΕ καταρτίζουν πίνακες υποψηφίων διευθυντών των τετραθέσιων και πάνω
∆ηµοτικών σχολείων της περιφέρειάς τους εκτός από τα Πειραµατικά Σχολεία των
Πανεπιστηµίων.
4. Τα ΠΥΣ∆Ε καταρτίζουν τους πίνακες ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ των
περιπτώσεων ιγ΄ µέχρι και κβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος. Η εγγραφή
υποψηφίου σε ένα πίνακα δεν εµποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους. Οι

τοποθετούµενοι ∆ιευθυντές από ένα πίνακα, µε βάση τη σειρά προτίµησής τους,
διαγράφονται από τους λοιπούς.
5. Οι καταρτιζόµενοι πίνακες ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ ανακοινώνονται µε
ανάρτηση στις ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης.
6. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν, εντός δέκα ηµερών από την ανακοίνωση των πινάκων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4, να υποβάλουν στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ∆Ε ένσταση κατά
της µη εγγραφής ή κατά της σειράς εγγραφής τους στους πίνακες. Οι ενστάσεις εξετάζονται
εντός δεκαπενθηµέρου από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους. Μετά την εξέταση των
ενστάσεων και την τυχόν τροποποίηση των πινάκων, υποβάλλονται οι πίνακες αυτοί στον
Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται και ισχύουν από την 1η
Σεπτεµβρίου του έτους κατάρτισης µέχρι την 30 Ιουνίου του µεθεπόµενου έτους. Σε
περίπτωση που ελλείπει ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί
αναπληρωτής του, οι πίνακες κυρώνονται από τον ∆ιευθυντή της οικείας διεύθυνσης
εκπαίδευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Άρθρο 21
1. Υποψήφιοι για τις θέσεις ∆ιευθυντών των Πειραµατικών Σχολείων των Πανεπιστηµίων
είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν τα
προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία και δεκαετή τουλάχιστον
εκπαιδευτική υπηρεσία.
2. Αρµόδιο Συµβούλιο για την επιλογή των ∆ιευθυντών των Πειραµατικών Σχολείων των
Πανεπιστηµίων είναι το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο της αντίστοιχης βαθµίδας. Επί
των αιτήσεων των υποψηφίων ∆ιευθυντών γνωµοδοτεί το Εποπτικό Συµβούλιο κάθε
Πειραµατικού Σχολείου, που αποτελείται από τον επόπτη και δύο αναπληρωτές επόπτες,
µέλη ∆ΕΠ του Πανεπιστηµιακού τµήµατος που εποπτεύει το Πειραµατικό Σχολείο. Τα µέλη
του Εποπτικού Συµβουλίου ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τη γενική Συνέλευση
του οικείου Πανεπιστηµιακού Τµήµατος. Το εποπτικό Συµβούλιο εκτιµά το συγγραφικό έργο
των υποψηφίων και καταρτίζει σχετικές εισηγητικές εκθέσεις, τις οποίες αποστέλλει στο
οικείο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο.
3. Για την επιλογή των ∆ιευθυντών των Πειραµατικών Σχολείων των Πανεπιστηµίων
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος Π.∆/τος για την έκδοση προκήρυξης, την
υποβολή υποψηφιοτήτων, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και σύνταξης πινάκων των
διευθυντών των λοιπών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ
ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

Άρθρο 22
Προσόντα
1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Υποδιευθυντών δεκαθέσιων και πάνω ∆ηµοτικών Σχολείων
µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του κλάδου ∆ασκάλων µε
βαθµό Α΄, καθώς και εκπαιδευτικοί του Π.∆. 323/1993 (ΦΕΚ 139 Α΄ ) µε οκταετή
εκπαιδευτική υπηρεσία.
2. Υποψήφιοι για τις θέσεις Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, µε εννέα τµήµατα και πάνω, µπορεί να είναι :
α) Γυµνασίων και Ενιαίων Λυκείων οι έχοντες τα προσόντα των περιπτώσεων α και δ της
παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος.

β) Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων οι έχοντες τα προσόντα των περιπτώσεων β
και δ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του παρόντος.
γ) Υποδιευθυντές ΣΕΚ, στα οποία ασκούνται τριακόσιοι (300) τουλάχιστον µαθητές και
λειτουργούν σε πρωϊνό και απογευµατινό κύκλο, που έχουν τα προσόντα των περιπτώσεων
γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος.
δ) Υπεύθυνοι Τοµέων ΣΕΚ οι έχοντες τα προσόντα των περιπτώσεων γ και δ της
παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος. 3. Υποψήφιοι για επιλογή στις θέσεις του
παρόντος άρθρου είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι µέχρι τη λήξη της ισχύος του πίνακα
επιλογής δεν συµπληρώνουν συνολική πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία και το όριο ηλικίας
για αποχώρηση από την υπηρεσία.

Άρθρο 23
Τοποθέτηση
Η τοποθέτηση υποδιευθυντών στις σχολικές µονάδες και υπευθύνων τοµέων ΣΕΚ γίνεται µε
απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Άρθρο 24
Προσόντα
1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών θεµάτων των
∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης µπορεί να είναι:
α) Των ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης οι έχοντες τα προσόντα της παραγράφου 1
του άρθρου 22 του παρόντος.
β) Των Τµηµάτων Γενικής Κατεύθυνσης των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης οι
έχοντες τα προσόντα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος.
γ) Των Τµηµάτων Τεχνικής Επαγγελµατικής Κατεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης οι
έχοντες τα προσόντα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος. 2.
Υποψήφιοι για επιλογή στις θέσεις του παρόντος άρθρου είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι µέχρι
τη λήξη της ισχύος του πίνακα επιλογής δεν συµπληρώνουν συνολική πραγµατική συντάξιµη
υπηρεσία και το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία.

Άρθρο 25
Κριτήρια Επιλογής - Υποβολή αιτήσεων - Επιλογή
1. Κριτήρια επιλογής των Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών θεµάτων των
∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης ορίζονται τα προβλεπόµενα για τους ∆ιευθυντές των Σχολικών
Μονάδων.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 19, παράγραφος 2, περίπτωση α΄ και 20 παρ. 1 και 6 του
παρόντος εφαρµόζονται ανάλογα για τα υποβλητέα δικαιολογητικά και την επιλογή των
υποψηφίων Προϊσταµένων των Εκπαιδευτικών θεµάτων των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Άρθρο 26
Τοποθέτηση
Για την τοποθέτηση των Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών θεµάτων των
∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1,4,5 και 6
του κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ∆ΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Άρθρο 27
Προσόντα - Κριτήρια και διαδικασία επιλογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος που αναφέρονται στα προσόντα ∆ιευθυντών και
Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, τα κριτήρια, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, τις
προθεσµίες και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης αυτών εφαρµόζονται ανάλογα και
για την επιλογή των ∆ιευθυντών των Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ και των Υποδιευθυντών
Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνων Τοµέων ΣΕΚ της Σιβιτανιδείου ∆ηµόσιας Σχολής
Τεχνών και Επαγγελµάτων.
2. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια νοείται το
οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο της Σιβιτανιδείου ∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών και
Επαγγελµάτων, όπου σύλλογος διδασκόντων νοείται ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής
µονάδας ή ΣΕΚ της Σιβιτανιδείου ∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων και όπου
Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης ή ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
Αποτίµηση του χρόνου υπηρεσίας και τίτλων σπουδών των υποψηφίων
1. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται ως απαιτούµενο προσόν έτος υπηρεσίας ή
εµπειρίας ή θητείας, χρόνος µεγαλύτερος του εξαµήνου λογίζεται ως ένα έτος.
2. Τα πτυχία και οι µεταπτυχιακοί τίτλοι που αποτελούν τυπικά προσόντα διορισµού, τα
πτυχία της ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ, που απαιτούνται για το διορισµό σε θέσεις εκπαιδευτικών της
Β/θµιας Εκπ/σης, καθώς και οι βεβαιώσεις εισαγωγικής επιµόρφωσης στα ΠΕΚ δε
µοριοδοτούνται.
3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος για την επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου καθώς και πτυχίο που
αποκτήθηκε κατά τις διατάξεις του Π.∆. 130/1990 (ΦΕΚ 52 Α΄ ), µοριοδοτείται µε δύο
µονάδες. Εάν το πτυχίο εξοµοίωσης συντρέχει µε πτυχίο ∆ιδασκαλείου ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης µοριοδοτείται µόνον το ένα.
4. Τα πτυχία Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερµανικής Φιλολογίας δε µοριοδοτούνται και ως
αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6 και ΠΕ7
αντίστοιχα.

Άρθρο 29
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις
1. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος για τη σύνταξη των πινάκων επιλογής στελεχών
της εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 12, 16, 20, 21, 25 και 27 του
παρόντος, λαµβάνονται υπόψη από τα Συµβούλια Επιλογής όλα τα προβλεπόµενα κριτήρια,
εκτός των συναγοµένων από τις αξιολογικές εκθέσεις του Σώµατος Μονίµων Αξιολογητών.
2. Οι προκηρύξεις για τη σύνταξη των πινάκων επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης
εκδίδονται εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και οι σχετικοί πίνακες καταρτίζονται εντός των προθεσµιών του άρθρου 6 παρ. 8 του Ν.
2909/2001.
3. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 3 του άρθρου 9, 5 του άρθρου 13, 5 του
άρθρου 17, 3 του άρθρου 22 και 2 του άρθρου 24, οι κατέχοντες κατά την ισχύ του παρόντος
θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης µπορεί να είναι υποψήφιοι στις θέσεις που θα
προκηρυχθούν.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ∆ιατάγµατος καταργείται το Π.∆. 398/1995 (ΦΕΚ
223 Α΄ ).

Άρθρο 30
΄Εναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος ∆ιατάγµατος.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

