Προεδρικό ∆ιάταγµα 398/1995
Καθορισµός προσόντων, κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής των στελεχών της
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Άρθρο 1:
Προσόντα
1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συµβούλων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µπορεί να
είναι:
α) ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής, εκπαιδευτικοί των κλάδων δασκάλων
και νηπιαγωγών αντίστοιχα, που έχουν δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία
δέκα έτη σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού του ίδιου κλάδου.
β) Ειδικής Αγωγής, εκπαιδευτικοί του κλάδου ∆ασκάλων, που έχουν πτυχία ειδικής αγωγής
του Μαρασλείου ∆ιδασκαλείου ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ή ισότιµο προς αυτό, δωδεκαετή
εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία δέκα έτη σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού του ίδιου
κλάδου. Από την υπηρεσία αυτή δύο έτη τουλάχιστον πρέπει να έχουν διανυθεί σε σχολικές
µονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) ή σε θέσεις σχολικών συµβούλων ειδικής αγωγής.

Άρθρο 2:
Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια για την επιλογή των Σχολικών Συµβούλων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες και
αποτιµώνται συνολικά σε εκατό αξιολογικές µονάδες. Σε κάθε κατηγορία περιλαµβάνονται
κριτήρια που µοριοδοτούνται και κριτήρια που συνεκτιµώνται από το Συµβούλιο Επιλογής
ως εξής:
Α. Επιστηµονική και Παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση.
Μοριοδοτούνται:
1. Οι µεταπτυχιακές σπουδές:
α) ∆ιδακτορικό δίπλωµα Μονάδες 8
β) Μεταπτυχιακά δίπλωµα ειδίκευσης (master) 4
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και Master στην ίδια επιστήµη
µοριοδοτείται µόνο το διδακτορικό.
2. Οι άλλες σπουδές:
α) ∆εύτερο πτυχίο ΑΕΙ στις επιστήµες της αγωγής ή σχετικό µε την ειδικότητα που: ι)
Αποκτήθηκε µε βάση το αρχικό ή άλλο Μονάδες 2
ιι)Αποκτήθηκε αυτόνοµα 2,50
β) Άλλα πτυχία ΑΕΙ που αποκτήθηκαν αυτόνοµα 2
γ) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας ή Σχολής Νηπιαγωγών που δε χρησιµοποιήθηκε για
διορισµό 1,50
δ) Μετεκπαίδευση δύο χρόνων 2
ε) Επιµόρφωση ετήσιας διάρκειας 1
στ) Επιµόρφωση εξάµηνης ή τρίµηνης διάρκειας 0,50
3. Η ξένη γλώσσα
α) Πανεπιστηµιακό πτυχίο Μονάδες 2
β) Επάρκεια, ή Proficiency ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών 1
γ) Lower ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών 0,50
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει όλα τα παραπάνω στην ίδια γλώσσα µοριοδοτείται
µόνο το ανώτερο. Συνεκτιµώνται:
Το συγγραφικό και ερευνητικά έργο Μονάδες µέχρι 4

Άλλα στοιχεία:
α. Μεταπτυχιακές σπουδές που δεν έχουν οδηγήσει ακόµα στην απόκτηση µεταπτυχιακού
τίτλου. Μονάδες µέχρι 2
β. Συµµετοχή σε συνέδρια Μονάδες µέχρι 1,50
γ. Οργάνωση και συµµετοχή σε επιστηµονικά και εκπαιδευτικά σεµινάρια και εκδηλώσεις
Μονάδες µέχρι 2
δ. Συµµετοχή σε συγγραφή διδακτικών βιβλίων. Μονάδες µέχρι 2
ε. Ικανότητα εφαρµογής προγραµµάτων και καινοτοµιών. Μονάδες µέχρι 1,50
Το γενικό σύνολο των αξιολογικών µονάδων των µοριοδοτούµενων µε συνεκτιµώµενων
κριτηρίων της Α΄ κατηγορίας είναι µέχρι 40.
Β. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εµπειρία.
Μοριοδοτούνται:
1. Εκπαιδευτική υπηρεσία πέρα από την απαιτούµενη για συµµετοχή στην επιλογή (0, 5 για
κάθε έτος και µέχρι 9)
2. ∆ιδακτικό έργο, σε ΑΕΙ, ΤΕΙ (1 για κάθε έτος και µέχρι 3)
3. ∆ιδακτικό έργο σε µετεκπαίδευση εκπαιδευτικών (0,5 για κάθε έτος και µέχρι 2)
4. ∆ιδακτικό έργο σε ΣΕΛ∆Ε, ΣΕΛΜΕ, ΠΕΚ (0,25 για κάθε έτος και µέχρι 1 )
5. Για την επιλογή σχολικών συµβούλων Ειδικής Αγωγής υπηρεσία σε ειδικά σχολεία πέρα
από την απαιτούµενη. (0,25 για κάθε έτος και µέχρι 1)
Οι παραπάνω προβλεπόµενες αξιολογικές µονάδες για το διδακτικό έργο δεν αθροίζονται
όταν συµπίπτουν χρονικά.
Συνεκτιµώνται :
1. Η γνώση των εκπαιδευτικών προβληµάτων. Μονάδες µέχρι 3
2. Η ικανότητα χρήσης των γνώσεων (επιστηµονικών και παιδαγωγικών). Μονάδες µέχρι 2
3. Εκπαιδευτικό έργο -πρωτοβουλίες σε σχέση µε αυτό. Μονάδες µέχρι 2
4. Η ικανότητα αντιµετώπισης εκπαιδευτικών θεµάτων, σύµφωνα µε τις σύγχρονες αρχές της
Παιδαγωγικής. Μονάδες µέχρι 2
Το γενικό σύνολο αξιολογικών µονάδων των µοριοδοτούµενων και των συνεκτιµώµενων
κριτηρίων της Β΄ κατηγορίας είναι µέχρι 25.
Γ΄ Ικανότητα άσκησης διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου - κοινωνική
δραστηριότητα.
Μοριοδοτούνται:
1. Η εµπειρία από την άσκηση διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου.
α) Άσκηση καθοδηγητικού έργου (1 για κάθε έτος και µέχρι 4)
β) Άσκηση καθηκόντων Προϊσταµένου ∆/νσης ή Γραφείου εκπ/σης (1 για κάθε έτος και
µέχρι 3)
γ) Άσκηση καθηκόντων ∆ιευθυντή Σχολικής µονάδας ή ΣΕΚ ( 0,5 για κάθε έτος και µέχρι 2)
δ) Άσκηση καθηκόντων προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Τµήµατος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή
προϊσταµένου υπηρεσίας εποπτευόµενου από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. οργανισµού. (0,5 για κάθε έτος
και µέχρι 2)
ε) Άσκηση καθηκόντων ∆ιευθυντή ή Υποδιευθυντή Σχολών Επιµόρφωσης (0,5 για κάθε έτος
και µέχρι 2)
στ) Άσκηση καθηκόντων Υποδιευθυντή σχολικής µονάδας ή Υπεύθυνου Τοµέα ΣΕΚ. ή
προϊσταµένου τµήµατος εκπαιδευτικών θεµάτων., (0,5 για κάθε έτος και µέχρι 1,50)
2.Εµπειρία από τη συµµετοχή στα συµβούλια:
α) Συµµετοχή στο Συµβούλιο επιλογής Σχολικών Συµβούλων (0,5 για κάθε έτος και µέχρι 3)
β) Συµµετοχή σε Κεντρικό Υπηρεσιακά Συµβούλια (0,5 για κάθε έτος και µέχρι 3)
γ) Συµµετοχή σε Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια (0,5 για κάθε έτος και µέχρι 1,50)
Στις περιπτώσεις που η συµµετοχή αυτή συµπίπτει χρονικά, υπολογίζεται µια φορά.
Συνεκτιµώνται:

1. Η ικανότητα συνεργασίας µε το σύλλογο των διδασκόντων, τους µαθητές και το σύλλογο
γονέων. Μονάδες µέχρι 3
2. Η αποδοτικότητα στο εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο και η ανάληψη πρωτοβουλιών και
η λήψη αποφάσεων. Μονάδες µέχρι 3
3. Η ικανότητα οργάνωσης του σχολικού χώρου, ώστε το σχολείο να γίνεται µονάδα
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέµατα διοίκησης, αλλά και σε θέµατα παιδαγωγικά και
επιστηµονικά. Μονάδες µέχρι 3
4. Εκλογή σε ∆.Σ. επιστηµονικών ενώσεων. Μονάδες µέχρι 2
5. Η οργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων µέσα και έξω από το σχολείο, η
σύνδεση του σχολείου µε την κοινωνία και η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, ώστε το
σχολείο να µετατρέπεται σε πνευµατικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής του. Μονάδες
µέχρι 2
Το γενικά σύνολο αξιολογικών µονάδων των µοριοδοτούµενων και των συνεκτιµούµενων
κριτηρίων της Γ΄ κατηγορίας είναι µέχρι 35.

Άρθρο 3:
∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων
1. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριµήνου κάθε δεύτερου έτους, το αρµόδιο συµβούλιο
καταρτίζει πίνακα επιλογής Σχολικών Συµβούλων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης. Με προκήρυξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων, που
εκδίδεται εντός του µηνός Οκτωβρίου του ίδιου έτους και δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες
εφηµερίδες των Αθηνών, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόµιµα προσόντα να
υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής. Στην προκήρυξη καταχωρούνται οι
θέσεις των σχολικών συµβούλων κατά περιοχές, κλάδους και ειδικότητες.
2. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι
ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της προκήρυξης στον ηµερήσιο τύπο.
3. Στην αίτηση επισυνάπτονται από τον υποψήφιο:
α) Ιδιόγραφο βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο περιλαµβάνεται και η εκπαιδευτική
επιστηµονική, συγγραφική και κοινωνική δραστηριότητά του.
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 τις θέσεις σχολικών συµβούλων µιας ή
περισσότερων περιοχών της χώρας, στις οποίες επιθυµούν να τοποθετηθούν.
4. 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 Συµβούλου Εκπαίδευσης της περιοχής
τους, µέσα στην ίδια προθεσµία. Τα γραφεία των Συµβούλων ενηµερώνουν σχετικά τις
οικείες ∆ιευθύνσεις ή Γραφεία Εκπαίδευσης των Νοµών, για την αποστολή των
υπηρεσιακών ατοµικών φακέλων και των φύλλων µητρώου και ποιότητας των υποψηφίων.
5. Οι ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης καθώς και τα γραφεία συµβούλων
εκπαίδευσης του εξωτερικού συγκεντρώνουν τις αιτήσεις και υποβάλλουν αυτές µαζί µε τους
υπηρεσιακούς - ατοµικούς φακέλους και τα φύλλα µητρώου και ποιότητας των υποψηφίων
στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων µέσα σε δέκα ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής.
6. Οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων συγκεντρώνουν τις παραπάνω αιτήσεις και τις διαβιβάζουν στη Γραµµατεία

του αρµόδιου Συµβουλίου µαζί µε τους υπηρεσιακούς - ατοµικούς φακέλους και τα λοιπά
στοιχεία µέσα σε δέκα ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου.

Άρθρο 4:
Κρίση, Επιλογή και τοποθέτηση
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) Καταρτίζουν αλφαβητικό πίνακα των υποψηφίων, που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία
επιλογής, στους οποίους παραθέτουν το σύνολο των µονάδων που προκύπτουν από τα
µοριοδοτούµενα στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων.
γ) Ορίζουν από τα µέλη τους εισηγητές, για την κρίση και επιλογή των Σχολικών
Συµβούλων.
δ) Προτείνουν προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων τον ορισµό
αριθµητικά και κατά επιστηµονικούς τοµείς, ανάλογα µε τον αριθµό και τις ειδικότητες των
υποψηφίων, Ι) εκπαιδευτικών µε αναγνωρισµένο επιστηµονικό κύρος, ως εισηγητών, για τη
σύνταξη έκθεσης µε βάση το βιογραφικό σηµείωµα, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την
αίτηση και τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου των υποψηφίων και ΙΙ) επιστηµόνων
αναγνωρισµένου κύρους, ως εισηγητών, για την εκτίµηση του συγγραφικού τους έργου. Οι
δύο αυτές κατηγορίες δεν αποκλείουν ή µία την άλλη.
2. Εντός πέντε ηµερών από τον ορισµό των κατά το εδάφιο δ' της προηγούµενης παραγράφου
προσώπων, το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής θέτει υπόψη τους τη σχετικά µε τη σύνταξη της
εισηγητικής έκθεσης στοιχεία των υποψηφίων και αναθέτει την εισήγηση εκτίµησης των
γραπτών εργασιών και του συγγραφικού έργου, αντίστοιχα, 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 ή εισήγησής τους, αντίστοιχα.
3. Μετά τη σύνταξη και παράδοση των ανωτέρω εισηγήσεων, το Συµβούλιο Επιλογής:
α) Κοινοποιεί στους υποψήφιους τη γραπτή εισήγηση και την εκτίµηση του συγγραφικού
έργου, καθώς και το σύνολο των αξιολογικών µονάδων των µοριοδοτούµενων κριτηρίων
κατά κατηγορία, 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 η οποία κατατίθεται αιτιολογηµένα και ενυπόγραφα. Τελική
βαθµολογία για κάθε συνεκτιµώµενο κριτήριο αποτελεί ο µέσος όρος των βαθµών όλων των
µελών του συµβουλίου. Αν διαπιστωθεί διαφορά µεταξύ ανώτερης και κατώτερης
βαθµολογίας, όπως προκύπτει από την άθροιση των επί µέρους συνεκτιµώµενων στοιχείων
κάθε κατηγορίας, από τα µέλη του Συµβουλίου, πάνω από δέκα (10) µονάδες, το Συµβούλιο
υποχρεωτικά εξετάζει την απόκλιση της βαθµολογίας, µε δυνατότητα επαναπροσδιορισµού

της ατοµικής βαθµολόγησης. Εάν προκύψει εκ νέου η ανωτέρω διαφορά, κάθε µέλος του
Συµβουλίου υποχρεούται να καταχωρήσει 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 υποψηφίου και τα κριτήρια του άρθρου 3 του
παρόντος, αξιολογεί την όλη συγκρότηση και την προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου, όπως
προέκυψαν κατά την προφορική συνέντευξη και συνάγει τα αντίστοιχα συµπεράσµατα µε τη
σύνταξη σχετικού συνοπτικού πρακτικού, αποφασίζει ποιοι από τους υποψηφίους κρίνονται
ικανοί για την άσκηση καθηκόντων Σχολικού Συµβούλου και ύστερα από σύγκριση αυτών
καταρτίζει µε αξιολογική σειρά ενιαίους πίνακες επιλογής κατά θέσεις, κλάδους και
ειδικότητες.
6. Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στην προφορική συνέντευξη αποκλείονται από την
επιλογή.
7. Ελάχιστο όριο για την επιλογή υποψηφίου σε θέση Σχολικού Συµβούλου είναι οι 40
αξιολογικές µονάδες. Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγείται κατά σειρά ο κάτοχος α)
διδακτορικού διπλώµατος, β) Master, 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 για µία διετία από τη
δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
10. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση
του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, τοποθετούνται σε κενές και κενούµενες θέσεις
Σχολικών Συµβούλων οι εγγεγραµµένοι στον πίνακα επιλογής κατά τη σειρά εγγραφής και
µε βάση τις δηλωθείσες προτιµήσεις. Ουδείς τοποθετείται σε θέση, που δεν έχει περιλάβει
στη δήλωση προτίµησης. Η ανάληψη υπηρεσίας στη θέση που τοποθετούνται οι σχολικοί
σύµβουλοι είναι υποχρεωτική.
11. Στην περίπτωση εξάντλησης πίνακα επιλογής πριν από την παρέλευση της διετίας είναι
δυνατή η έκδοση σχετικής προκήρυξης και πριν από το µήνα Οκτώβριο για την κατάρτιση
νέου πίνακα επιλογής Σχολικών Συµβούλων.

Άρθρο 5:
Μεταθέσεις - Απαλλαγή
Κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους οι Σχολικοί Σύµβουλοι µπορεί να
µετατεθούν µε αίτησή τους, εφόσον συµπλήρωσαν δύο έτη υπηρεσίας από την τοποθέτησή
τους, σε κενούµενες θέσεις, που είχαν δηλωθεί στις αρχικές προτιµήσεις τους. ∆εν είναι
δυνατή η µετάθεση σε θέση, που ε(χε περιληφθεί στις προτιµήσεις άλλου υποψηφίου, οποίος
προηγείται στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και δεν τοποθετήθηκε. Σε περίπτωση
περισσότερων αιτήσεων µετάθεσης για την ίδια θέση, τηρείται η σειρά εγγραφής στον
πίνακα επιλογής για τη θέση αυτή. Η µετάθεση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού ΕΘνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Άρθρο 6:
Προσόντα
1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Προϊστάµενων των ∆ιευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, που έχουν
βαθµό Α΄ και τετραετή υπηρεσία στο βαθµό αυτό.

Άρθρο 7: Κριτήρια επιλογής
1. Τα κριτήρια για την επιλογή των Προϊσταµένων ∆/νσεων και Γραφείων διακρίνονται σε
τρεις κατηγορίες και αποτιµώνται συνολικά σε εκατό αξιολογικές µονάδες. Σε κάθε
κατηγορία περιλαµβάνονται κριτήρια που µοριοδοτούνται και κριτήρια που συνεκτιµώνται
από το Συµβούλιο Επιλογής ως εξής:
Α΄ Επιστηµονική και Παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση
Μοριοδοτούνται :
1. Οι µεταπτυχιακές σπουδές:
α) ∆ιδακτορικό δίπλωµα Μονάδες 8
β) Μεταπτυχιακά δίπλωµα ειδίκευσης (master) Μονάδες 4
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικά και master στην ίδια επιστήµη
µοριοδοτείται µόνο το διδακτορικό.
2. Οι άλλες σπουδές
α) ∆εύτερο πτυχίο ΑΕΙ στις επιστήµες αγωγής ή σχετικό µε την ειδικότητα που: ι)
αποκτήθηκε µε βάση το αρχικά ή άλλο Μονάδες 2
ιι) αποκτήθηκε αυτόνοµα 2,50
β) Άλλα πτυχία ΑΕΙ που αποκτήθηκαν αυτόνοµα 2
γ) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας, ή Σχολής Νηπιαγωγών, που δε χρησιµοποιήθηκε για
διορισµό 1,50
δ) Μετεκπαίδευση δύο χρόνων 2
ε) Επιµόρφωση ετήσιας διάρκειας 1
στ) Επιµόρφωση εξάµηνης ή τρίµηνης διάρκειας 0,50
3. Η ξένη γλώσσα
α) Πανεπιστηµιακό πτυχίο Μονάδες 2
β) Επάρκεια, ή Proficiency ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών 1
γ) Lower ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών 0,50
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει όλα τα παραπάνω στην ίδια γλώσσα µοριοδοτείται
µόνο το ανώτερο.
Συνεκτιµώνται:
Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο Μονάδες µέχρι 2,50
Άλλα στοιχεία:
α. Μεταπτυχιακές σπουδές που δεν έχουν ακόµα οδηγήσει στην απόκτηση µεταπτυχιακού
τίτλου. Μονάδες µέχρι 1,50
β. Συµµετοχή σε συνέδρια. Μονάδες µέχρι 1
γ. Οργάνωση και συµµετοχή σε επιστηµονικά και εκπαιδευτικά σεµινάρια και εκδηλώσεις.
Μονάδες µέχρι 1
δ. Συµµετοχή σε συγγραφή διδακτικών βιβλίων. Μονάδες µέχρι 1
ε. Ικανότητα εφαρµογής προγραµµάτων και καινοτοµιών. Μονάδες µέχρι 1
Το γενικό σύνολο αξιολογικών µονάδων των µοριοδοτούµενων και συνεκτιµούµενων
κριτηρίων της Α΄ κατηγορίας είναι µέχρι 35.
Β΄ Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εµπειρία
Μοριοδοτούνται :
1. Εκπαιδευτική υπηρεσία πέρα από την απαιτούµενη για συµµετοχή στην επιλογή (0, 5 για
κάθε έτος και µέχρι 9)
2. ∆ιδακτικό έργο σε ΑΕΙ, ΤΕΙ (1 για κάθε έτος και µέχρι 3)
3. ∆ιδακτικό έργο σε µετεκπαίδευση εκπαιδευτικών (0,5 για κάθε έτος και µέχρι 2)
4. ∆ιδακτικό έργο σε ΣΕΛ∆Ε, ΣΕΛΜΕ, ΠΕΚ (0,5 για κάθε έτος και µέχρι 2)
Οι παραπάνω προβλεπόµενες αξιολογικές µονάδες για το διδακτικό έργο δεν αθροίζονται,
όταν συµπίπτουν χρονικά.
Συνεκτιµώνται :
1. Η γνώση των εκπαιδευτικών προβληµάτων. Μονάδες µέχρι 3

2. Η ικανότητα χρήσης των γνώσεων (επιστηµονικών και παιδαγωγικών). Μονάδες µέχρι 2
3. Το εκπαιδευτικό έργο-πρωτοβουλίες σε σχέση µε αυτό. Μονάδες µέχρι 2
4. Η ικανότητα αντιµετώπισης εκπαιδευτικών θεµάτων σύµφωνα µε τις σύγχρονες αρχές της
παιδαγωγικής. Μονάδες µέχρι 2
Το γενικό σύνολο µονάδων των µοριοδοτούµενων και των συνεκτιµώµενων κριτηρίων της
Β΄ κατηγορίας είναι µέχρι 25.
Γ΄ Ικανότητα άσκησης διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου - κοινωνική
δραστηριότητα.
Μοριοδοτούνται:
1. Η εµπειρία από την άσκηση διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου.
α) Άσκηση καθοδηγητικού έργου (1 για κάθε έτος και µέχρι 3)
β) Άσκηση καθηκόντων Προϊσταµένου ∆/νσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης (1 για κάθε έτος και
µέχρι 4)
γ) Άσκηση καθηκόντων ∆ιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή ΣΕΚ (0,5 για κάθε έτος και µέχρι
2,50)
δ) Άσκηση καθηκόντων Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή τµήµατος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή υπηρεσίας
οργανισµού που εποπτεύεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. (0,5 για κάθε έτος και µέχρι 2)
ε) Άσκηση καθηκόντων ∆ιευθυντή ή Υποδιευθυντή Σχολών Επιµόρφωσης (0,5 για κάθε έτος
και µέχρι 2)
στ) Άσκηση καθηκόντων ∆ιευθυντή ή Υποδιευθυντή ΙΕΚ (0,5 για κάθε έτος και µέχρι 2)
ζ) Άσκηση καθηκόντων Υποδ/ντή µονάδας ή Υπεύθυνου τοµέα ΣΕΚ ή προϊσταµένου
τµήµατος εκπαιδευτικών θεµάτων (0,5 για κάθε έτος και µέχρι 1,50)
2. Εµπειρία από τη συµµετοχή στα συµβούλια: α). Συµµετοχή σε Κεντρικά Υπηρεσιακά
Συµβούλια (0,5 για κάθε έτος και µέχρι 3)
β) Συµµετοχή σε Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια (0,5 για κάθε έτος και µέχρι 2)
Στις περιπτώσεις που η συµµετοχή αυτή συµπίπτει χρονικά, υπολογίζεται µια φορά.
Συνεκτιµώνται:
1. Η ικανότητα συνεργασίας µε το σύλλογο των διδασκόντων, τους µαθητές, και το σύλλογο
γονέων. Μονάδες µέχρι 4
2. Η αποδοτικότητα στο εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η
λήψη αποφάσεων. Μονάδες µέχρι 4
3. Η ικανότητα οργάνωσης του σχολικού χώρου, ώστε το σχολείο να γίνεται µονάδα
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέµατα διοίκησης, αλλά και σε θέµατα παιδαγωγικά και
επιστηµονικά. Μονάδες µέχρι 4
4. Η οργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων µέσα και έξω από το σχολείο, η
σύνδεση του σχολείου µε την κοινωνία και η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, ώστε το
σχολείο να µετατρέπεται σε πνευµατικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής του. Μονάδες
µέχρι 4
5. Εκλογή σε ∆.Σ. Επιστηµονικών Ενώσεων. Μονάδες µέχρι 2
Γενικό σύνολο αξιολογικών µονάδων των µοριοδοτούµενων και των συνεκτιµούµενων
κριτηρίων της Γ΄ κατηγορίας είναι µέχρι 40.

Άρθρο 8:
∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων
1. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριµήνου κάθε δεύτερου έτους, το αρµόδιο συµβούλιο
καταρτίζει πίνακα επιλογής Προϊστάµενων ∆ιευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Με προκήρυξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται εντός του
µηνός Οκτωβρίου του ίδιου έτους και δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες των
Αθηνών, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσόντα να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής

στη διαδικασία επιλογής. Στην προκήρυξη καταχωρούνται οι θέσεις προϊσταµένων
διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης κατά νοµούς.
2.Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι ηµερών
από την τελευταία δηµοσίευση της προκήρυξης στον ηµερήσιο τύπο.
3.Στην αίτηση επισυνάπτονται από τον υποψήφιο:
α) Ιδιόγραφο βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο αναφέρονται τα επικαλούµενα στοιχεία και
προσόντα για την επιλογή του.
β) Αποδεικτικά των επικαλούµενων προσόντων για επιλογή
γ) ∆ήλωση που περιλαµβάνει κατά σειρά προτίµησης τις ∆ιευθύνσεις ή και τα Γραφεία ενός
ή περισσοτέρων Νοµών, στα οποία επιθυµούν να τοποθετηθούν ως Προϊστάµενοι.
4. 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 Συµβούλου Εκπαίδευσης της περιοχής τους µέσα στην ίδια
προθεσµία.
5. Οι ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τις αιτήσεις και υποβάλλουν,
µαζί µε τους υπηρεσιακούς - ατοµικούς φακέλους και τα φύλλα µητρώου και ποιότητας των
υποψηφίων, στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων µέσα σε δέκα µέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής. Οι Σύµβουλοι
Εκπαίδευσης του εξωτερικού υποβάλλουν τις αιτήσεις στις παραπάνω ∆ιευθύνσεις
Προσωπικού και ενηµερώνουν σχετικά τις οικείες ∆ιευθύνσεις ή Γραφεία Εκπαίδευσης των
νοµών για την αποστολή των υπηρεσιακών-ατοµικών φακέλων και των φύλλων µητρώου και
ποιότητας των υποψηφίων.
6. Οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων συγκεντρώνουν τις παραπάνω
αιτήσεις και τις διαβιβάζουν στη Γραµµατεία του αρµόδιου συµβουλίου, µαζί µε τους
υπηρεσιακούς - ατοµικούς φακέλους και τα λοιπά στοιχεία, µέσα σε δέκα ηµέρες από τη
λήξη της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου.

Άρθρο 9:
Κρίση, Επιλογή και τοποθέτηση
1. Η κρίση, επιλογή και τοποθέτηση γίνεται από το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής
Προϊσταµένων ∆/νσεων και Γραφείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης σε
συνεδρίασή του, που πραγµατοποιείται εντός δέκα ηµερών από τη λήψη των αιτήσεων.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 µέχρι και 9 του άρθρου 4 εφαρµόζονται ανάλογα και για
τη κρίση και επιλογή των Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
3.Το αρµόδιο Συµβούλιο Επιλογής καταρτίζει µε αξιολογική σειρά, µε βάση τα κριτήρια του
άρθρου 7 και τις δηλώσεις προτίµησης των υποψηφίων τους εξής πίνακες κατά Νοµούς ή
Περιφέρειες Νοµών:
α) Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης
β) Προϊσταµένων Γραφείων Εκπαίδευσης
γ) Προϊσταµένων Γραφείων Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
δ) Προϊσταµένων Γραφείων Φυσικής αγωγής
4. Η εγγραφή εκπαιδευτικού σε ένα από τους πίνακες της παραγράφου 3 δεν εµποδίζει την
εγγραφή του και στους άλλους. Οι τοποθετούµενοι Προϊστάµενοι από έναν πίνακα και µε
βάση τη δήλωση προτίµησης διαγράφονται από τους άλλους.
5. Οι κενές και κενούµενες κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων θέσεις Προϊσταµένων των
∆ιευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης και των Προϊσταµένων Φυσικής Αγωγής
πληρούνται κατά σειρά από τους υποψηφίους, που περιλαµβάνονται στον οικείο πίνακα κατά
περιφέρεια και σε συνδυασµό µε τη σειρά προτίµησης των ενδιαφεροµένων. Η τοποθέτηση

γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ύστερα από
πρόταση του αρµόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συµβουλίου.
6. 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 υπηρεσιακού
συµβουλίου.

Άρθρο 10:
Μεταθέσεις - Απαλλαγή
1. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι Προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων και Γραφείων
Εκπαίδευσης του άρθρου 6 µπορεί να µετατεθούν ως εκπαιδευτικοί, σύµφωνα µε τις
διατάξεις που διέπουν τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών.
2. Στην περίπτωση αυτή αναλαµβάνουν υπηρεσία µετά τη λήξη της θητείας τους ως
Προϊσταµένων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΙ Σ.Ε.Κ.

Άρθρο 11
Προσόντα
1. Υποψήφιοι για τις θέσεις ∆ιευθυντών τετραθέσιων και πάνω ∆ηµοτικών Σχολείων µπορεί
να είναι εκπαιδευτικοί και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του κλάδου ∆ασκάλων µε βαθµό Α'.
·
2. Υποψήφιοι για τις θέσεις ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.) µπορεί να είναι:
α) Γυµνασίων και Γενικών και Κλασικών Λυκείων, εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ1 µέχρι ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ15, ΠΕ16, ΠΕ19 και ΠΕ20, µε βαθµό
Α'.
β) Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (ΕΠΛ) εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
των κλάδων ΠΕ1 µέχρι και ΠΕ20 µε βαθµό Α'.
γ) Τεχνικών Επαγγελµατικών Λυκείων (ΤΕΛ), εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ1 µέχρι και ΠΕ20, µε βαθµό Α'.
δ) Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.), εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕ18 µε βαθµό Α'.
ε) Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών (ΤΕΣ), εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ1 µέχρι και ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20 και ΤΕ1 µε βαθµό
Α'.
3. Για την επιλογή Εκπαιδευτικών σε θέσεις ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων των
περιπτώσεων γ' και ε' της προηγούµενης παραγράφου, που προέρχονται από τους κλάδους
ΠΕΙ µέχρι ΠΕ11 απαιτείται τριετής διδακτική εµπειρία σε Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Σ.

Άρθρο 12
Κριτήρια Επιλογής
Τα κριτήρια για την επιλογή των ∆ιευθυντών των σχολικών µονάδων και ΣΕΚ διακρίνονται
σε τρεις κατηγορίες και αποτιµώνται συνολικά σε εκατό αξιολογικές µονάδες.
Σε κάθε κατηγορία περιλαµβάνονται κριτήρια που µοριοδοτούνται και κριτήρια που
συνεκτιµώνται από το Συµβούλιο Επιλογής, ως εξής:
Α' Επιστηµονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση
Μοριοδοτούνται
1. Οι µεταπτυχιακές σπουδές

α) ∆ιδακτορικό δίπλωµα Μονάδες 8
β) Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης (master) Μονάδες 4
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και master στην ίδια επιστήµη
µοριοδοτείται µόνο το διδακτορικό.
2. Άλλες σπουδές
α) ∆εύτερο πτυχίο ΑΕΙ στις Επιστήµες της αγωγής ή σχετικό µε την ειδικότητα που:
i) αποκτήθηκε µε βάση το αρχικό ή άλλο Μονάδες 2
ii) αποκτήθηκε αυτόνοµα Μονάδες 2,50
β) 'Άλλα πτυχία ΑΕΙ που αποκτήθηκαν αυτόνοµα Μονάδες 2
γ) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας ή Σχολής Νηπιαγωγών που δε χρησιµοποιήθηκαν για
διορισµό Μονάδες 1,50
δ) Μετεκπαίδευση δύο χρόνων Μονάδες 2
ε) Επιµόρφωση ετήσιας διάρκειας Μονάδες 1
στ) Επιµόρφωση εξάµηνης ή τρίµηνης διάρκειας Μονάδες 0,50
3. Η ξένη γλώσσα
α) Πανεπιστηµιακό πτυχίο Μονάδες 2
β) Επάρκεια, ή proficiency ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών Μονάδες 1
γ) Lower ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών Μονάδες 0,50
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει όλα τα παραπάνω στην ίδια γλώσσα µοριοδοτείται
το ανώτερο.
Συνεκτιµώνται:
1. Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο Μονάδες µέχρι 2,50
2. Άλλα στοιχεία:
α. Μεταπτυχιακές σπουδές που δεν έχουν οδηγήσει ακόµα σε απόκτηση µεταπτυχιακού
τίτλου. Μονάδες µέχρι 1,50
β. Η συµµετοχή σε συνέδρια. Μονάδες µέχρι 1
γ. Οργάνωση και συµµετοχή σε επιστηµονικά και εκπαιδευτικά σεµινάρια και εκδηλώσεις.
Μονάδες µέχρι 1
δ. Συµµετοχή σε συγγραφή διδακτικών βιβλίων. Μονάδες µέχρι 1
ε. Ικανότητα εφαρµογής προγραµµάτων και καινοτοµιών. Μονάδες µέχρι 1
Το γενικό σύνολο αξιολογικών µονάδων των µοριοδοτούµενων και συνεκτιµώµενων
κριτηρίων της Α' κατηγορίας είναι µέχρι 35.

Β' Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εµπειρία
Μοριοδοτούνται:
1. Εκπαιδευτική υπηρεσία πέρα από την απαιτούµενη για συµµετοχή στην επιλογή (0.5 για
κάθε έτος και µέχρι 2)
2. ∆ιδακτικό έργο σε ΑΕΙ, ΤΕΙ (1 για κάθε έτος και µέχρι 3)
3. ∆ιδακτικό έργο σε µετεκπαίδευση εκπαιδευτικών (0.5 για κάθε έτος και µέχρι 2)
4. ∆ιδακτικό έργο σε ΣΕΛ∆Ε, ΣΕΛΜΕ, ΠΕΚ (0,5 για κάθε έτος και µέχρι 2)
Οι παραπάνω προβλεπόµενες αξιολογικές µονάδες για το διδακτικά έργο δεν αθροίζονται,
όταν συµπίπτουν χρονικά.
Συνεκτιµώνται:
1. Η γνώση των εκπαιδευτικών προβληµάτων. Μονάδες µέχρι 3
2. Η ικανότητα χρήσης των γνώσεων (επιστηµονικών και παιδαγωγικών). Μονάδες µέχρι 2
3. Εκπαιδευτικό έργο-πρωτοβουλίες σε σχέση µε αυτό Μονάδες µέχρι 2
4. Η ικανότητα αντιµετώπισης εκπαιδευτικών θεµάτων σύµφωνα µε. τις σύγχρονες αρχές της
παιδαγωγικής. Μονάδες µέχρι 2
Το γενικό σύνολο αξιολογικών µονάδων των µοριοδοτούµενων και των συνεκτιµώµενων
κριτηρίων της Β' κατηγορίας είναι µέχρι 25.
Γ' Ικανότητα άσκησης διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου - κοινωνική
δραστηριότητα.
Μοριοδοτούνται:
1 .Η εµπειρία από την άσκηση διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου.
α) Άσκηση καθοδηγητικού έργου (1 για κάθε έτος και µέχρι 3)
β) Άσκηση καθηκόντων Προϊσταµένου ∆/νσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης (1 για κάθε έτος και
µέχρι 4)
γ) Άσκηση καθηκόντων ∆ιευθυντή σχολικής µονάδος ή ΣΕΚ (1 για κάθε έτος και µέχρι 3)
δ) Άσκηση καθηκόντων Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή τµήµατος του ΥΠΕΠΘ ή υπηρεσίας
οργανισµού που εποπτεύεται από το ΥΠΕΠΘ. (0,5 για κάθε έτος και µέχρι 3)
ε) Άσκηση καθηκόντων ∆ιευθυντή ή Υποδιευθυντή Σχολών Επιµόρφωσης (0,5 για κάθε έτος
και µέχρι 2)
στ) Άσκηση καθηκόντων Υποδιευθυντή σχολικής µονάδας ή Υπεύθυνου Τοµέα ΣΕΚ (Ο, 5
για κάθε έτος και µέχρι 2)
ή προϊσταµένου τµήµατος εκπαιδευτικών θεµάτων.
2. Εµπειρία από τη συµµετοχή στα συµβούλια:
α) Συµµετοχή σε Κεντρικά Υπηρεσιακά Συµβούλια (0,5 για κάθε; έτος και µέχρι 3)
β) Συµµετοχή σε Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια (0,5 για κάθε έτος και µέχρι 2)
Στις περιπτώσεις που η συµµετοχή αυτή συµπίπτει χρονικά, υπολογίζεται µια φορά.
Συνεκτιµώνται:
1. Η ικανότητα συνεργασίας µε το σύλλογο των διδασκόντων, τους µαθητές και το σύλλογο
γονέων. Μονάδες µέχρι 4
2. Η αποδοτικότητα στο διοικητικό και εκπαιδευτικό έργο, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η
λήψη αποφάσεων. Μονάδες µέχρι 4

3. Η ικανότητα οργάνωσης του σχολικού χώρου, ώστε το σχολείο να γίνεται µονάδα
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέµατα διοίκησης, αλλά και σε θέµατα παιδαγωγικά και
επιστηµονικά Μονάδες µέχρι 4
4. Η οργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων µέσα και έξω από το σχολείο, η
σύνδεση του σχολείου µε την κοινωνία και η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, ώστε το
σχολείο να µετατρέπεται σε πνευµατικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής του. Μονάδες
µέχρι 4
5. Εκλογή σε ∆.Σ. επιστηµονικών ενώσεων. Μονάδες µέχρι 2
Γενικό σύνολο αξιολογικών µονάδων των µοριοδοτούµενων και των συνεκτιµώµενων
κριτηρίων της Γ' κατηγορίας είναι µέχρι 40.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής των ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ.
συγκροτείται τριµελής επιτροπή, που αποτελείται από ένα εκπαιδευτικό κάθε σχολικής
µονάδας, που έχει τα προσόντα επιλογής σε θέση διευθυντή σχολικής µονάδας και ο οποίος
ορίζεται από το σύλλογο των διδασκόντων, ένα εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και
κηδεµόνων των µαθητών της σχολικής µονάδας, που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του συλλόγου αυτού και έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος είναι γονέας
µαθητή, που φοιτά στην Ίδια σχολική µονάδα. Η επιτροπή αυτή συντάσσει εισήγηση για
τους εκπαιδευτικούς που είναι υποψήφιοι για επιλογή ∆ιευθυντών και υπηρετούν στη
σχολική µονάδα οργανικά ή µε απόσπαση από έτους τουλάχιστον. Στην εισήγηση αυτή
καταγράφονται οι αποικείς της επιτροπής για την ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
κάθε υποψήφιου µε τους γονείς των µαθητών, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους άλλους
φορείς που συνεργάζονται µε το σχολείο, τη γενικότερη προσφορά και την κοινωνική δράση
του υποψηφίου. Η εισήγηση είναι απαραίτητη για την επιλογή και συνεκτιµάται από το
οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο.

Άρθρο 13
∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων
1.Εντός του µηνός Μαρτίου κάθε δεύτερου σχολικού έτους οι αρµόδιοι Νοµάρχες της χώρας,
µε αποφάσεις τους, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Περιφερειακών Υπηρεσιών
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 Ίδιου δήµου ή δηµοτικών διαµερισµάτων ή κοινότητας δεν µπορούν να
υπαχθούν σε διαφορετικές περιοχές.
Σε κάθε νησί δηµιουργούνται µια ή περισσότερες περιοχές στις οποίες δεν µπορούν να
υπαχθούν σχολεία που δε λειτουργούν στο νησί αυτό.
β) Προκηρύσσουν την κατάρτιση αξιολογικού πίνακα επιλογής διευθυντών όλων των
σχολικών µονάδων και όλων 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 δέκα πέντε (15)
ηµερών από την ανάρτηση της σχετικής προκήρυξης στις ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία
Εκπαίδευσης.

2. Στην αίτηση των υποψηφίων επισυνάπτονται:
α) Ιδιόγραφο βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο αναφέρονται τα επικαλούµενα στοιχεία και
προσόντα για την επιλογή τους.
β) Αποδεικτικά των επικαλούµενων προσόντων για επιλογή.
γ) ∆ήλωση, που περιλαµβάνει, κατά σειρά προτίµησης, µία ή περισσότερες περιοχές ενός
µόνο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ∆Ε και µία ή περισσότερες σχολικές µονάδες εντός των περιοχών
αυτών, όπου ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να τοποθετηθεί ως διευθυντής.
3. Οι αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις η
Γραφεία Εκπαίδευσης από όπου διαβιβάζονται στη Γραµµατεία του οικείου ΠΥΣΠΕ ή
ΠΥΣ∆Ε εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής.

Άρθρο 14
Κρίση, επιλογή και τοποθέτηση
1. Τα ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ∆Ε καταρτίζει εντός είκοσι ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας της
παραγράφου 3 του άρθρου 13 µε αξιολογική σειρά και µε βάση τα κριτήρια του άρθρου 12
και τις υποβληθείσες δηλώσεις προτίµησης, πίνακες των υποψηφίων διευθυντών σχολικών
µονάδων και ΣΕΚ. οι οποίοι ανακοινώνονται µε ανάρτηση στις ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία
Εκπαίδευσης. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 περιπτώσεις α και β, της παραγράφου 3,
περίπτωση β, και των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 4 εφαρµόζονται και στην
προκείµενη περίπτωση.
2. Τα ΠΥΣΠΕ καταρτίζουν πίνακες υποψηφίων διευθυντών των τετραθέσιων και πάνω
∆ηµοτικών Σχολείων της περιφέρειας τους, εκτός από τα Πειραµατικά Σχολεία των ΑΕΙ. Τα
ΠΥΣ∆Ε καταρτίζουν τους ακόλουθους πίνακες υποψηφίων ∆ιευθυντών για τις σχολικές
µονάδες και τα ΣΕΚ της περιφέρειας τους.
α) Γυµνασίων και Γενικών και Κλασικών Λυκείων
β) Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων,
γ) Τεχνικών Επαγγελµατικών Λυκείων
δ) Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών
ε) Πειραµατικών Γυµνασίων και Λυκείων εκτός από τα Πειραµατικά Σχολεία των ΑΕΙ
στ) Μουσικών Γυµνασίων και Λυκείων
ζ) Σχολικών µονάδων Ειδικής Αγωγής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
η) Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων
3. Η εγγραφή υποψηφίου σ' ένα πίνακα δεν εµποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους. Οι
τοποθετούµενοι ∆ιευθυντές από έναν πίνακα, µε βάση τη σειρά προτίµησης τους
διαγράφονται από τους λοιπούς.
4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν εντός δέκα ηµερών από την ανακοίνωση των πινάκων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, να υποβάλουν στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ∆Ε ένσταση κατά
τη 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 τη τυχόν τροποποίηση των πινάκων, υποβάλλονται οι πίνακες αυτοί στον
οικείο Νοµάρχη, από τον οποίο κυρώνονται και ισχύουν για τα δύο επόµενα σχολικά έτη.
5. Αντίγραφα των δηλώσεων προτίµησης της παραγράφου 2 του προηγούµενου άρθρου, στα
οποία σηµειώνεται και η σειρά του αξιολογικού πίνακα κάθε υποψήφιου, αποστέλλει το
Περιφερειακό Συµβούλιο στις σχολικές µονάδες, που έχουν περιληφθεί στις προτιµήσεις των
υποψήφιων. Η επιτροπή του άρθρου 12 γνωµοδοτεί για την τοποθέτηση ∆ιευθυντή στη
σχολική µονάδα της αρµοδιότητας της. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο, αφού
εκτιµήσει τη γνώµη της επιτροπής αυτής, προτείνει στο Νοµάρχη την τοποθέτηση
∆ιευθυντών στις σχολικές µονάδες µε Βάση τη σειρά των υποψήφιων στον αξιολογικό

πίνακα επιλογής κατά τρόπο ώστε κάθε υποψήφιος να τοποθετηθεί σε σχολική µονάδα, που
περιλαµβάνεται στις προτιµήσεις του.
6. Οι τοποθετούµενοι σε σχολικές µονάδες ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και ΣΕΚ πρέπει να
έχουν αντίστοιχη ή συγγενή ειδικότητα προς τα διδασκόµενα µαθήµατα στη συγκεκριµένη
σχολική µονάδα. Οι τοποθετούµενοι ως διευθυντές στο Μουσικά Γυµνάσια και Λύκεια
πρέπει να έχουν τα προβλεπόµενα προσόντα από τις ισχύουσες διατάξεις για τα σχολεία
αυτά. Οι τοποθετούµενοι ως διευθυντές στα σχολεία αποδήµων ελληνοπαίδων πρέπει να
είναι κάτοχοι µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Lower ή αντίστοιχου
τίτλου. Οι τοποθετούµενοι ως διευθυντές σε σχολικές µονάδες Ειδικής Αγωγής
Πρωτοβάθµιας κα; ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή
υπηρεσία στις µονάδες αυτές ή µετεκπαίδευση στο τµήµα Ειδικής Αγωγής του Μαράσλειου
∆ιδασκαλείου ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης.
7. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι για τοποθέτηση δεν µπορούν να τοποθετηθούν σε σχολεία
της προτίµησης τους, τοποθετούνται εάν επιθυµούν µε δήλωση τους σε σχολείο της περιοχής
πρώτης ή δεύτερης προτίµησης τους, το οποίο καλούνται να επιλέξουν κατά σειρά εγγραφής
τους στο πίνακα.
8. Εάν και µε τη διαδικασία αυτή δε συµπληρωθούν οι κενές και οι κενούµενες θέσεις
διευθυντών τοποθετούνται εκπαιδευτικοί, χωρίς αίτηση τους, που έχουν το βαθµό Α'. Η
τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του Νοµάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου
συµβουλίου, το οποίο αξιολογεί κατά σειρά, µε βάση τα κριτήρια του άρθρου 12 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. 1 του άρθρου 13.
9. Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών µε βαθµό Α' σε κάποια 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 ζητά από τους υποψήφιους για κρίση δήλωση προτίµησης σχολείων.
10. Οι διευθυντές που τοποθετούνται κατά τις παραγράφους 3 και 9 του παρόντος άρθρου
καλύπτουν προσωρινά τις αντίστοιχες θέσεις µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
11. Κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους οι διευθυντές των σχολικών
µονάδων µπορεί να µετατεθούν, µε αίτηση τους. σε κενούµενες θέσεις που είχαν δηλωθεί
στις αρχικές προτιµήσεις τους. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων µεταθέσεων για την
ίδια θέση, τηρείται η σειρά εγγραφής στον πίνακα επιλογής. Μπορεί επίσης 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 θητείας
τους ως διευθυντές σχολικών µονάδων ή ΣΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ ΣΕΚ

Άρθρο 15:
Προσόντα
1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Υποδιευθυντών δεκαθέσιων και πάνω ∆ηµοτικών Σχολείων
µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων µε
βαθµό Α΄.

Άρθρο 16:
∆ιαδικασία Επιλογής και Τοποθέτησης
1. Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών σχολικών µονάδων και ΣΕΚ, ο οικείος Νοµάρχης
καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα προσόντα του άρθρου 15 και επιθυµούν να
ασκήσουν τα καθήκοντα υποδιευθυντή στη σχολική µονάδα, όπου ανήκουν οργανικά, να
υποβάλουν στο διευθυντή τη σχετική αίτηση εντός δεκαηµέρου.
2. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής µονάδας σε συνεδρίασή του από την οποία
απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει πίνακα µε τριπλάσιο αριθµό, αιτιολογώντας µε πρακτικό
τη γνώµη του.
3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην οικεία ∆ιεύθυνση ή Γραφείο Εκπαίδευσης, µαζί µε τον
πίνακα και το πρακτικά του συλλόγου των διδασκόντων από όπου διαβιβάζονται εντός πέντε
ηµερών, από τη λήξη, της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή
ΠΥΣ∆Ε.
4. Τα ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ∆Ε αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής µονάδας και
αφού λάβουν υπόψη και την πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων προτείνουν την
τοποθέτηση υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων και υπεύθυνων τοµέων ΣΕΚ µε τετραετή
θητεία.
5. Η τοποθέτηση υποδιευθυντών στις σχολικές µονάδες και υπεύθυνων τοµέων ΣΕΚ γίνεται
µε απόφαση του Νοµάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού
συµβουλίου. Σε περίπτωση έλλειψης αιτήσεων για τοποθέτηση υποδιευθυντών και
υπευθύνων τοµέων ΣΕΚ, το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συµβούλιο, αξιολογεί τους
εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής µονάδας ή ΣΕΚ, που δεν έχουν υποβάλει αίτηση και προτείνει
την τοποθέτησή τους µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. Εάν και µε τη διαδικασία αυτή
παραµένουν κενές θέσεις υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και υπεύθυνων τοµέων ΣΕΚ, το
οικείο περιφερειακά υπηρεσιακό συµβούλιο αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής
µονάδας ή ΣΕΚ, που έχουν το βαθµό Β΄ και προτείνει την τοποθέτησή τους µέχρι τη λήξη
του σχολικού έτους.
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 11 (εδάφιο τρίτο) και 12 του άρθρου 14 εφαρµόζονται και
για τους υποδιευθυντές σχολικών µονάδων και τους υπεύθυνους τοµέων ΣΕΚ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Άρθρο 17:
Προσόντα
Υποψήφιοι για τις θέσεις Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών θεµάτων των
∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης µπορεί να είναι:
α) Των ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης των κλάδων δασκάλων και νηπιαγωγών µε βαθµό Α΄ και τετραετή υπηρεσία
στο βαθµό αυτά.

Άρθρο 18:
Κριτήρια Επιλογής
Ως κριτήρια για την επιλογή των προϊσταµένων των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων των
∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης ορίζονται τα αναφερόµενα στο άρθρο 12 για τους διευθυντές
σχολικών µονάδων και ΣΕΚ.

Άρθρο 19:
∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων
1. ∆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 Νοµάρχης, 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.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 13 που αναφέρονται στις προθεσµίες, τα υποβλητέα
δικαιολογητικά, τη διαδικασία υποβολής και διαβίβασης αυτών στις γραµµατείες των
οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων, εφαρµόζονται και στην προκείµενη
περίπτωση.

Άρθρο 20
Επιλογή και Τοποθέτηση
Οι διατάξεις της παραγράφου 1, περίπτωση Γ΄ του άρθρου 13 και των παραγράφων 1, 4, 5
και 8 µέχρι και 12 του άρθρου 14 εφαρµόζονται ανάλογα και για τη διαδικασία υποβολής
αιτήσεων κρίσης, επιλογής, τοποθέτησης και µετάθεσης των προϊσταµένων των τµηµάτων
εκπαιδευτικών θεµάτων των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ
ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Άρθρο 21:
Υποβολή αιτήσεων για επιλογή σε θέσεις που προκηρύσσονται
Οι υπηρετούντες µε θητεία σε θέσεις Σχολικών Συµβούλων, Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων και
Γραφείων Εκπαίδευσης, Προϊσταµένων Γραφείων Φυσικής Αγωγής, ∆ιευθυντών σχολικών
µονάδων και ΣΕΚ, Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και υπεύθυνων 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 τελευταίο έτος της θητείας τους, αν επιθυµούν να επανεπιλεγούν για θέσεις που
κατέχουν.

Άρθρο 22:
Τοποθέτηση σε θέσεις εκπαιδευτικών µετά τη λήξη της θητείας
1. Οι υπηρετούντες µε θητεία σε θέσεις του προηγούµενου άρθρου, εκτός από τους
Σχολικούς Συµβούλους, 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 των άρθρων 10 παρ. 1,
14 παρ. 11, 16 παρ. 6 και 20, του Προεδρικού ∆ιατάγµατος αυτού.
2. Εάν οι παραπάνω θέσεις δεν είναι κενές, τοποθετούνται σε θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών
µονάδων της επιλογής τους.

3. Σε κάθε περίπτωση η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων ή του οικείου Νοµάρχη, ύστερα από πρόταση του αρµοδίου υπηρεσιακού
συµβουλίου.
4. 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΄).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23
1. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται ως απαιτούµενο προσόν έτος υπηρεσίας ή
εµπειρίας ή θητείας, χρόνος µεγαλύτερος του εξάµηνου λογίζεται ως ένα έτος.
2. Τα πτυχία που αποτελούν τυπικά προσόν διορισµού, τα πτυχία της ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ, που
απαιτούνται για το διορισµό σε θέσεις εκπαιδευτικών της Β/θµιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι
βεβαιώσεις εισαγωγικής επιµόρφωσης στα ΠΕΚ δε µοριοδοτούνται.
3. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος Α.Ε.Ι. εφόσον βεβαιώνεται ότι δεν αποκτήθηκε κατά τις
διατάξεις του Π.∆. 130/1990 (ΦΕΚ 52 Α΄), µοριοδοτείται ως δεύτερο σχετικό
Πανεπιστηµιακό πτυχίο που αποκτήθηκε αυτόνοµα.
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος ΑΕΙ που αποκτήθηκε κατά τις διατάξεις του παραπάνω
Προεδρικού ∆ιατάγµατος θεωρείται πανεπιστηµιακό πτυχίο που αποκτήθηκε µε βάση το
αρχικό.
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. Για τους εκπαιδευτικούς των άλλων κλάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, κάθε πτυχίο µοριοδοτείται µόνο µια φορά.
5. Τίτλοι σπουδών, τριτοβάθµιας εκπαίδευσης βασικοί ή µεταπτυχιακοί, που αποκτήθηκαν
στην αλλοδαπή, µοριοδοτούνται ως αποδεικτικά ξένης γλώσσας σε επίπεδο επάρκειας.
6. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος οι προθεσµίες που
αναφέρονται στη διαδικασία επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης ορίζονται ως εξής:
α) Του άρθρου 3 παρ. 1 εντός τριµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος.
β) Του άρθρου 8 παρ. 1 εντός επτά ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος.
γ) Του άρθρου 8 παρ. 2, 5 και 6 σε επτά (7), πέντε (5) και τρεις (3) ηµέρες αντίστοιχα.
δ) Του άρθρου 13 παρ. 1 εντός του µηνός Μαρτίου του έτους 1996.
7. Μετά τη σύνταξη των πινάκων επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης εντός των
προθεσµιών που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο, οι επόµενοι πίνακες επιλογής
αυτών συντάσσονται εντός του έτους 1996 και κατά τις προθεσµίες που προβλέπει το παρόν
διάταγµα.

