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ΘΔΜΑ: «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ππνςεθίσλ δηεπζπληψλ φισλ ησλ
ηχπσλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη
Δξγαζηεξηαθά Κέληξα (Δ.Κ.)»
ε ζπλέρεηα ηεο αξηζκ. Φ.361.22/21/90780/Δ3/31-5-2017 (Β΄1890)
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ δηεπζπληψλ φισλ
ησλ ηχπσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη
Δ.Κ, ζαο γλσξίδνπκε, φηη νη πξνυπνζέζεηο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ αλσηέξσ
ζηειερψλ, έρνπλ σο αθνινχζσο:
Υπόνορ Τποβολήρ αιηήζευν
Οη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα θαη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε
δηαδηθαζία επηινγήο ππνβάιινπλ αίηεζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα αλαγθαία
δηθαηνινγεηηθά, απφ ηελ Πέμπηη 1 Ιοςνίος 2017 έσο θαη ηελ Σπίηη 6 Ιοςνίος 2017.
Πποϋποθέζειρ επιλογήρ (άπθπο 17 ηος ν.4327/2015 και άπθπο 1 ηος ν.
4473/2017 (Α΄78)
Ωο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Δ.Κ. επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί ηεο
νηθείαο βαζκίδαο κε δεθαεηή (10) ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζε απηήλ, νη
νπνίνη έρνπλ αζθήζεη γηα νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ έηε δηδαθηηθά θαζήθνληα ζηελ
πξσηνβάζκηα ή/θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζπλνιηθά. Απφ ηα αλσηέξσ νθηψ (8)
έηε άζθεζεο δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ, ηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη λα έρνπλ
αζθεζεί ζε αληίζηνηρνπο κε ηελ πξνο θάιπςε ζέζε ηχπνπο ζρνιείσλ ηεο νηθείαο
βαζκίδαο, ζπκπιεξψλνληαο ζε απηά ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ ππνρξεσηηθνχ ηνπο
σξαξίνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο δηεπζπληψλ ησλ πεηξακαηηθψλ θαη
πξνηχπσλ ζρνιείσλ.
Δηδηθά, γηα ηηο .Μ.Δ.Α.Δ., εθηφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχλ λα επηιέγνληαη
σο δηεπζπληέο θαη κέιε εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ( Δ.Δ.Π.) κε δεθαεηή
ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζε .Μ.Δ.Α.Δ. ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ. απφ ηελ νπνία ηα

ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ έηε λα έρνπλ ππεξεηεζεί ζε αληίζηνηρν κε ηελ πξνο θάιπςε
ζέζε ηχπν .Μ.Δ.Α.Δ..
Δηδηθφηεξα:
α) Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο δηεπζπληψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κπνξεί λα είλαη
εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ θιάδσλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ
αλαθέξνληαη ζην π.δ. 323/1993 θαη ζηελ ππ΄αξηζκ. 172260/Δ1/17-10-2016 Κ.Τ.Α.
( Β΄ 3391).
β) Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο δηεπζπληψλ λεπηαγσγείσλ κπνξεί λα είλαη
εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ ΠΔ 60.
γ) Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη Δ.Κ. κπνξεί λα είλαη:
αα) Γηα ηηο ζέζεηο δηεπζπληψλ γπκλαζίσλ, ΓΔΛ θαη ΔΠΑ.Λ., εθπαηδεπηηθνί ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ θιάδσλ ΠΔ 01 έσο θαη ΠΔ 20, ΠΔ 32 ,ΠΔ 33 θαη
ΠΔ 34.
ββ) Γηα ηηο ζέζεηο Γηεπζπληψλ Δ.Κ., εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ησλ θιάδσλ ΠΔ 12, ΠΔ 14, ΠΔ 17, ΠΔ 18, ΠΔ 19 θαη ΠΔ 20.
δ) Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο Γηεπζπληψλ .Μ.Δ.Α.Δ. κπνξεί λα είλαη:
αα) γηα ζέζεηο Γηεπζπληψλ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ Δ.Α.Δ. κφληκνη
εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ θιάδσλ πνπ ππεξεηνχλ ζε απηά,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ π.δ. 323/1993, εθφζνλ έρνπλ ηα
πξνζφληα δηνξηζκνχ θαη ηνπνζέηεζεο ζε .Μ.Δ.Α.Δ. ή ππεξεηνχλ νξγαληθά ζε
.Μ.Δ.Α.Δ. ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ή έρνπλ δηδαθηηθή ππεξεζία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ ζε
.Μ.Δ.Α.Δ. ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ., θαζψο θαη ηα κέιε ηνπ Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ
(Δ.Δ.Π.).
ββ) Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο
Δ.Α.Δ. (Γπκλάζηα Δ.Α.Δ., Λχθεηα Δ.Α.Δ., Δληαία Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά ΓπκλάζηαΛχθεηα ή Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα ή Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα θαη
Δ.Δ.Δ.ΔΚ.), κφληκνη εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ θιάδσλ ΠΔ 01
έσο θαη ΠΔ 20, ΠΔ 32 θαη ΠΔ 33, εθφζνλ έρνπλ ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ θαη
ηνπνζέηεζεο ζε .Μ.Δ.Α.Δ. θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη δηδαθηηθή ππεξεζία ηνπιάρηζηνλ
ηξηψλ (3) εηψλ ζε .Μ.Δ.Α.Δ. ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ., θαζψο θαη ηα κέιε ηνπ Δ.Δ.Π.. Δπηπιένλ
θαη κφλν γηα ηηο ζέζεηο Γηεπζπληψλ ησλ Δ.Δ.Δ.ΔΚ. ππνςήθηνη κπνξεί λα είλαη θαη
εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ θιάδνπ δαζθάισλ θαη
εθπαηδεπηηθνί ηνπ π.δ. 323/1993, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ. Δθπαηδεπηηθνί θιάδνπ δαζθάισλ κε νξγαληθή ζέζε ζε Δ.Δ.Δ.ΔΚ.
κπνξνχλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11, λα
ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη γηα ζέζε δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
γγ) Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο Γηεπζπληψλ Νεπηαγσγείσλ Δ.Α.Δ. κπνξεί λα
είλαη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ λεπηαγσγψλ εθφζνλ έρνπλ ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ
θαη ηνπνζέηεζεο ζε .Μ.Δ.Α.Δ. θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη δηδαθηηθή ππεξεζία
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζε .Μ.Δ.Α.Δ. ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ, θαζψο θαη ηα κέιε ηνπ Δ.Δ.Π..
ε) Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο Γηεπζπληψλ ζηα ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο, εθπαηδεπηηθνί θάηνρνη ηίηινπ μέλεο γιψζζαο, θαηά πξνηίκεζε ηεο
ρψξαο πξνέιεπζεο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ καζεηψλ, ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ Β2.
ζη) Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο Γηεπζπληψλ ζηα κνπζηθά ή θαιιηηερληθά ζρνιεία,
εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ηα εηδηθά πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε
ζηα ζρνιεία απηά.
δ) Τπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο Γηεπζπληψλ ησλ πεηξακαηηθψλ θαη πξνηχπσλ
ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ
έρνπλ 18 ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξνυπεξεζία κε νξγαληθή ζέζε ή ζέζε επί ζεηεία ζε
έλα απφ ηα ζρνιεία ηα νξηδφκελα απφ ηνλ λ. 4327/2015 σο πεηξακαηηθά ή σο
πξφηππα, δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα άζθεζεο θαζεθφλησλ Γηεπζπληή ζηα ινηπά

ζρνιεία αληίζηνηρεο βαζκίδαο θαη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ή
κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο.
3. Γελ επηιέγεηαη σο ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο έρεη
θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο ή
ηεο νξηζηηθήο παχζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 109 ηνπ Τπαιιειηθνχ
Κψδηθα (θ.λ. 3528/2007, Α΄ 26) ή γηα ηνλ νπνίνλ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα δηνξηζκνχ
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα. Δπίζεο, δελ επηιέγεηαη σο
ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο, εθπαηδεπηηθφο, ηνπ νπνίνπ ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ
αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ πνπ πξνζθνκίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο είλαη
πιαζηά ή αλαιεζή κε ζθνπφ ηελ παξαπιάλεζε ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη
εθπαηδεπηηθφο πνπ έρεη απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β΄
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3848/2010.
4. Όπνπ ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη εθπαηδεπηηθή ππεξεζία,
ππνινγίδεηαη ε πξνυπεξεζία ηφζν ζηε δεκφζηα φζν θαη ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε,
θαζψο θαη ε πξνυπεξεζία ησλ ππνςεθίσλ σο πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ θαη
σξνκηζζίσλ κε αλαγσγή ζην ππνρξεσηηθφ εβδνκαδηαίν σξάξην δηδαζθαιίαο.
Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη δηδαθηηθή ππεξεζία , ινγίδεηαη: α) ε άζθεζε
δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, β) νη
άδεηεο θχεζεο, ινρείαο, αλαηξνθήο ηέθλνπ, γ) ε δηδαθηηθή ππεξεζία ζε ζρνιεία
δεχηεξεο επθαηξίαο (.Γ.Δ.), ζε δεκφζηα Ι.Δ.Κ. θαη ζε ζρνιέο Δπαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο (ΔΚ) , δ) ε δηδαθηηθή ππεξεζία ζε Α.Δ.Ι., εθφζνλ έρεη αζθεζεί απηφλνκν
δηδαθηηθφ έξγν ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα θαη’
ειάρηζηνλ έμη (6) κελψλ, ε) ε ππεξεζία ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ,
ηνπ ππεπζχλνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ή Αγσγήο Τγείαο ή Πνιηηηζηηθψλ
Θεκάησλ ζηε Γ/λζε Δθ/ζεο, ηνπ Τπεπζχλνπ Κέληξνπ πκβνπιεπηηθήο θαη
Πξνζαλαηνιηζκνχ
(ΚΔ.Τ.Π.),
Γξαθείνπ
ρνιηθνχ
Δπαγγεικαηηθνχ
Πξνζαλαηνιηζκνχ
(ΓΡΑ..Δ.Π.),
Γξαθείνπ
πκβνπιεπηηθήο
(ΓΡΑ.Τ.)
,
Δξγαζηεξηαθνχ Κέληξνπ θπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Δ.Κ.Φ.Δ.), Κέληξνπ Πιεξνθνξηθήο θαη
Νέσλ Σερλνινγηψλ (ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ.), πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ λέσλ (..Ν.),
Κέληξνπ πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) θαη ηνπ Τπεπζχλνπ ρνιηθψλ
Βηβιηνζεθψλ, νη νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο « Δθπαίδεπζε θαη Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε» (ΔΠΔΑΚ).
Όπνπ ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη εθπαηδεπηηθή ή δηδαθηηθή ππεξεζία ζε
.Μ.Δ.Α.Δ. ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ., ππνινγίδεηαη ε ππεξεζία ησλ ππνςεθίσλ ζε Κέληξα
Γηάγλσζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (Κ.Γ.Α.Τ.) ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ., ζε απηνηειείο
.Μ.Δ.Α.Δ., ζε Σκήκαηα Έληαμεο, ζε πξνγξάκκαηα παξάιιειεο ζηήξημεο, ζε
πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη ή ζηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο Δ.Α.Δ. πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3699/2008 (Α΄
199).
5. Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ. Σα θσιχκαηα
επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.4327/2015 φπσο ζπκπιεξψζεθε
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4473/2017 (Α 78) δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ
ηφζν θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο
φζν θαη θαηά ην ρξφλν ηνπνζέηεζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν.
ςμβούλια επιλογήρ ςποτηθίυν Γιεςθςνηών όλυν ηυν ηύπυν σολικών
Μονάδυν Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ και Δ.Κ.( άπθπο 21 ηος
ν.4327/2015 )

Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη Δ.Κ. επηιέγνληαη απφ ηα νηθεία πεξηθεξεηαθά ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα
πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Π.Τ..Π.Δ. – Π.Τ..Γ.Δ.), θαηά
πεξίπησζε, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ επηπιένλ α) έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο θαη β)
έλαο εθπαηδεπηηθφο κε δεθαπεληαεηή ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. Σα

αλσηέξσ επηπιένλ κέιε νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ
Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο.
Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, νξίδεηαη σο
Πξφεδξνο, εθπαηδεπηηθφο κε ηνπιάρηζηνλ εηθνζαεηή (20εηή) εθπαηδεπηηθή ππεξεζία
πνπ δηαζέηεη δηνηθεηηθή εκπεηξία ζε ζέζε Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη σο
αλαπιεξσηήο ηνπ εθπαηδεπηηθφο πνπ ππεξεηεί ζε νξγαληθή ζέζε ζηελ Πεξηθέξεηα
ηνπ νηθείνπ Π.Τ..Π.Δ./Π.Τ..Γ.Δ. κε ηνπιάρηζηνλ δεθαπεληαεηή (15εηή) εθπαηδεπηηθή
ππεξεζία.
Μέινο ζπκβνπιίνπ πνπ είλαη ηαπηφρξνλα ππνςήθηνο γηα νπνηαδήπνηε απφ
ηηο πξνο πιήξσζε ζέζεηο δελ ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζε θακία θάζε ηεο
δηαδηθαζίαο θξίζεο θαη επηινγήο. ηελ πεξίπησζε ησλ αηξεηψλ κειψλ, αλ θαη ην
ηαθηηθφ θαη ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο έρνπλ θψιπκα ζπκκεηνρήο, θαηά ηα αλσηέξσ,
αλαπιεξψλνληαη απφ ηνπο επφκελνπο ηνπ ίδηνπ ζπλδπαζκνχ ζηε ζεηξά εθινγήο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πξφεδξνο έρεη θψιπκα ζπκκεηνρήο πξνεδξεχεη ν
αλαπιεξσηήο ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ θαη ν πξφεδξνο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ
έρνπλ θψιπκα ζπκκεηνρήο , ηφηε πξνεδξεχεη ν ρνιηθφο χκβνπινο.
πκπιεξσκαηηθά αλαθέξεηαη φηη γηα ηα θσιχκαηα ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγηθά
φξγαλα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄45).
Κπιηήπια επιλογήρ (άπθπα 18 και 19 ηος ν. 4327/2015 και άπθπο 1 ηος
ν. 4473/2017 (Α΄78))

Οη Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο κεηά ηε ιήμε ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαηαξηίδνπλ
πξνζσξηλφ εληαίν αμηνινγηθφ πίλαθα ππνςήθησλ Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη
εξγαζηεξηαθψλ θέληξσλ ηεο νηθείαο Γ/λζεο Δθπαίδεπζεο, ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ην
ζχλνιν ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ αίηεζε κε βάζε ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηίκεζε ησλ θξηηεξίσλ ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ
άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3848/2010 φπσο ηζρχεη, κε εηδηθή κλεία ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο επηινγήο.
Οη αλσηέξσ πίλαθεο αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηεχζπλζεο γηα
ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ εγγξάθσο
έλζηαζε γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ έληαμε φζν θαη ζηε κνξηνδφηεζε, ζην
νηθείν ΠΤΠΔ-ΠΤΓΔ ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3848/2010, φπσο
ηζρχεη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζή ηνπο.
Σν ζπκβνχιην απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ησλ ελζηάζεσλ, αλαζπληάζζεη
θαηά πεξίπησζε ηνπο πίλαθεο, θαη ηνπο αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηεχζπλζεο.
Κξηηήξηα επηινγήο απνηεινχλ:
1 ) Κπιηήπιο επιζηημονικήρ – παιδαγυγικήρ ζςγκπόηηζηρ και καηάπηιζηρ,
φπσο
πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηα
ζπλππνβαιιφκελα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη απνηηκάηαη κε 10 έσο 12 κνλάδεο θαη’
αλψηαην φξην, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη σο εμήο:
α) Γηδαθηνξηθφ δίπισκα: 4 κνλάδεο θαη Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ: 2,5
κνλάδεο. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο θαηέρεη Γηδαθηνξηθφ δίπισκα θαη
Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ιακβάλεη θαηά αλψηαην φξην 5 κνλάδεο. Γηδαθηνξηθφ
δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ πνπ ήηαλ αλαγθαίν πξνζφλ γηα ην
δηνξηζκφ δελ κνξηνδνηείηαη. Η θαηνρή δεχηεξνπ κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ
ζπνπδψλ δελ κνξηνδνηείηαη επηπξνζζέησο.
β) Σίηινο Γηδαζθαιείνπ Δθπαίδεπζεο (κφλν γηα ζηειέρε ηεο Πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο): 2 κνλάδεο.
γ) Γεχηεξν πηπρίν παλεπηζηεκίνπ ή Σ.Δ.Ι.: 1.5 κνλάδεο εθφζνλ δελ ήηαλ
αλαγθαίν πξνζφλ γηα ην δηνξηζκφ.
δ) Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο ή ρνιήο Νεπηαγσγψλ: 0,5 κνλάδα,
εθφζνλ δελ ήηαλ αλαγθαίν πξνζφλ γηα ην δηνξηζκφ ή δελ απνηέιεζε πξνυπφζεζε γηα
απφθηεζε πηπρίνπ εμνκνίσζεο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα δηνξηζκφ θαη εθφζνλ

δελ πθίζηαηαη ε κνξηνδφηεζε γηα ηίηιν Γηδαζθαιείνπ Δθπαίδεπζεο. Όινη νη ηίηινη
ζπνπδψλ, εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο
αιινδαπήο, πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. / ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α. ή
ην Ιλζηηηνχην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Σ.Δ.), ή ην πκβνχιην Αλαγλψξηζεο
Δπαγγεικαηηθψλ Ιζνηηκηψλ (.Α.Δ.Ι.). Σπρφλ μελφγισζζεο βεβαηψζεηο ή έγγξαθα
πξέπεη λα έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ ή άιιν αξκφδην θαηά λφκν φξγαλν.
ε) Βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ εηήζηαο επηκφξθσζεο ζε .Δ.Λ.Μ.Δ.,
.Δ.Λ.Γ.Δ., Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. / .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ. θαη Α.Δ.Ι., εθφζνλ δελ ήηαλ αλαγθαίν πξνζφλ
γηα ην δηνξηζκφ: 0,5 κνλάδα. Αλ ν ππνςήθηνο έρεη πεξηζζφηεξα πηζηνπνηεηηθά ή
βεβαηψζεηο εηήζηαο επηκφξθσζεο κνξηνδνηνχληαη αζξνηζηηθά έσο δχν (2)
πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο κε αλψηαην φξην ηε κία (1) κνλάδα.
ζη) Πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζηηο Σ.Π.Δ. επηπέδνπ 1: 0,5 κνλάδα. Οη
εθπαηδεπηηθνί ησλ θιάδσλ ΠΔ 19 θαη ΠΔ 20 δελ κνξηνδνηνχληαη.
δ) Πηζηνπνηεκέλε γλψζε κίαο μέλεο γιψζζαο κε ηίηιν επηπέδνπ Β2: 0,8
κνλάδα.
ε) Πηζηνπνηεκέλε γλψζε κίαο μέλεο γιψζζαο κε ηίηιν επηπέδνπ αλψηεξνπ
ηνπ Β2: 1 κνλάδα. Αλ ν ππνςήθηνο θαηέρεη δηαθφξσλ επηπέδσλ απνδεηθηηθά γλψζεο
ηεο ίδηαο μέλεο γιψζζαο κνξηνδνηείηαη κφλνλ ε πηζηνπνηεκέλε γλψζε ζην αλψηεξν
επίπεδν. Η πηζηνπνηεκέλε γλψζε θαη δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο κνξηνδνηείηαη θαηά ην
ήκηζπ ηεο κνξηνδφηεζεο ηεο πξψηεο μέλεο γιψζζαο. Η γλψζε μέλεο γιψζζαο
κνξηνδνηείηαη κε βάζε ηίηινπο πνπ νξίδνληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαδηθαζίεο
επηινγήο ηνπ Α..Δ.Π.. Γελ κνξηνδνηείηαη ε γλψζε μέλεο γιψζζαο αλ απηή
απνηέιεζε εηδηθφ πξνζφλ δηνξηζκνχ.
2 ) Κπιηήπιο ςπηπεζιακήρ καηάζηαζηρ, καθοδηγηηικήρ και διοικηηικήρ
εμπειπίαρ, απνηηκάηαη κε έσο 13 κνλάδεο θαη’ αλψηαην φξην, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη
σο εμήο:
α) Τπηπεζιακή καηάζηαζη: 10 κνλάδεο θαη’ αλψηαην φξην. Οη κνλάδεο
απηέο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε δηδαθηηθή ππεξεζία απνηηκψκελε κε 1 κνλάδα γηα
θάζε έηνο πέξαλ ηνπ ρξφλνπ πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε
δηαδηθαζία επηινγήο. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο Γηεπζπληέο ησλ .Μ.Δ.Α.Δ. πνπ είλαη κέιε
Δ.Δ.Π. νη κνλάδεο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζε .Μ.Δ.Α.Δ.
ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ. απνηηκψκελε κε κία κνλάδα γηα θάζε έηνο πέξαλ ησλ νθηψ (8).
Δηδηθά ε δηδαθηηθή ππεξεζία ζε Α.Δ.Ι. άλσ ησλ έμη (6) κελψλ, απνηηκάηαη
ζπλνιηθά κε θαη΄ αλψηαην φξην κία (1) κνλάδα ελψ ε δηδαθηηθή ππεξεζία ππφ ηελ
ηδηφηεηα ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ, ηνπ ππεπζχλνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ή
Αγσγήο Τγείαο ή Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ ζηε Γ/λζε Δθ/ζεο, ηνπ Τπεπζχλνπ Κέληξνπ
πκβνπιεπηηθήο
θαη
Πξνζαλαηνιηζκνχ
(ΚΔ.Τ.Π.),
Γξαθείνπ
ρνιηθνχ
Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΓΡΑ..Δ.Π.), Γξαθείνπ πκβνπιεπηηθήο
(ΓΡΑ.Τ.), Δξγαζηεξηαθνχ Κέληξνπ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Δ.Κ.Φ.Δ.), Κέληξνπ
Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ (ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ.), πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ
Νέσλ (..Ν.), Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) θαη ηνπ Τπεπζχλνπ
ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ, νη νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο « Δθπαίδεπζε θαη Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε» (ΔΠΔΑΚ)
απνηηκάηαη κε 1 κνλάδα γηα θάζε έηνο θαη ζπλνιηθά κε θαη΄ αλψηαην φξην δχν (2)
κνλάδεο .
β) Γιοικηηική και καθοδηγηηική εμπειπία: 3 μονάδεο θαη’ αλψηαην φξην.
Δηδηθφηεξα:
αα) Άζθεζε θαζεθφλησλ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ρνιηθνχ
πκβνχινπ, Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ή Πξντζηακέλνπ Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο,
πληνληζηή Δθπαίδεπζεο, Πξντζηακέλνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ή Αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ
ΚΔ.Γ.Γ.Τ., Γηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο ή .Δ.Κ. (ρνιηθά Δξγαζηεξηαθά Κέληξα) ή
Δ.Κ., Γηεπζπληή ζε ζρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (.Γ.Δ.), Γηεπζπληή ζε Γεκφζηα
Ι.Δ.Κ. θαη Γηεπζπληή ζε ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (.Δ.Κ.): 0,5 κνλάδα γηα

θάζε έηνο. Η άζθεζε θαζεθφλησλ γηα θάζε ζέζε ηνπ παξφληνο εδαθίνπ απνηηκάηαη
κε δπφκηζη (2,5) κνλάδεο θαη’ αλψηαην φξην.
Άζθεζε θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ ζρνιηθήο κνλάδαο, πξντζηακέλνπ
ηκήκαηνο εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο, ππνδηεπζπληή ζρνιηθήο
κνλάδαο, .Δ.Κ. ή Δ.Κ., Τπνδηεπζπληή ζε ζρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (.Γ.Δ.) ζε
Γεκφζηα Ι.Δ.Κ. θαη ζε ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (.Δ.Κ.), Τπεπζχλνπ
Σνκέα .Δ.Κ. ή Δ.Κ.: 0,40 κνλάδεο γηα θάζε έηνο. Η άζθεζε θαζεθφλησλ γηα θάζε
ζέζε ηνπ παξφληνο εδαθίνπ απνηηκάηαη κε δχν (2) κνλάδεο θαη’ αλψηαην φξην.
Άζθεζε θαζεθφλησλ ππεπζχλνπ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ή αγσγήο
πγείαο ή πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ ζηε δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο, ππεπζχλνπ Κέληξνπ
πκβνπιεπηηθήο
θαη
Πξνζαλαηνιηζκνχ
(ΚΔ.Τ.Π.),
Γξαθείνπ
ρνιηθνχ
Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΓΡΑ..Δ.Π.), Γξαθείνπ πκβνπιεπηηθήο
(ΓΡΑ.Τ.), Δξγαζηεξηαθνχ Κέληξνπ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Δ.Κ.Φ.Δ.), Κέληξνπ
Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ (ΠΛΗ.ΝΔ.Σ.), πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ Νέσλ
(..Ν.), Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) θαη Τπεχζπλνη ζρνιηθψλ
Βηβιηνζεθψλ, νη νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε» (ΔΠΑΙΑΔΚ):
0,25 κνλάδεο γηα θάζε έηνο. Η άζθεζε θαζεθφλησλ γηα θάζε ζέζε ηνπ παξφληνο
εδαθίνπ απνηηκάηαη κε κία (1) κνλάδα θαη’ αλψηαην φξην.
Η άζθεζε θαζεθφλησλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζέζε απφ απηέο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηα πξνεγνχκελα ηξία εδάθηα κνξηνδνηείηαη αζξνηζηηθά, κε 2,5
κνλάδεο θαη’ αλψηαην φξην.
ββ) πκκεηνρή ζε θεληξηθά, αλψηεξα πεξηθεξεηαθά θαη πεξηθεξεηαθά
ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα ή ζε ζπκβνχιηα επηινγήο ζηειερψλ, σο αηξεηφ κέινο: 0,25
κνλάδεο γηα θάζε έηνο θαη κέρξη 0,5 κνλάδα θαη’ αλψηαην φξην.
Παξάιιειε ζπκκεηνρή ζε πεξηζζφηεξα ζπκβνχιηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα
δελ κνξηνδνηείηαη αζξνηζηηθά. ε πεξίπησζε παξάιιειεο άζθεζεο θαζεθφλησλ ζε
ζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο αα) δελ ππνινγίδνληαη κνλάδεο απφ
ζπκκεηνρή ζε ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα ή ζε ζπκβνχιηα επηινγήο ζηειερψλ. Γηα ηε
κνξηνδφηεζε ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ αηξεηψλ κειψλ ησλ ζπκβνπιίσλ απαηηείηαη
ζπκκεηνρή ηνπο ζε πέληε ηνπιάρηζηνλ ζπλεδξηάζεηο αλά έηνο.
γ) Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ, α) θαη β) ρξφλνο
δηδαθηηθήο ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο γηα ην Δ.Δ.Π., ή
θαζνδεγεηηθήο ή δηνηθεηηθήο εκπεηξίαο βξαρχηεξνο ηνπ έηνπο κνξηνδνηείηαη κε ην έλα
ηέηαξην (1/4) ηεο αληίζηνηρεο εηήζηαο κνξηνδφηεζεο γηα θάζε ηξίκελν. Υξφλνο
κηθξφηεξνο ηνπ ηξηκήλνπ δελ ππνινγίδεηαη.
δ) Γηα ηελ πηζηνπνίεζε επηκφξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ. ππνβάιινληαη θαη
κνξηνδνηνχληαη, βεβαηψζεηο πηζηνπνίεζεο, νη νπνίεο νξίδνληαη απφ ηα
πξνβιεπφκελα ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ηνπ Α..Δ.Π. Γίλνληαη επίζεο δεθηά θαη
κνξηνδνηνχληαη πηζηνπνηεηηθά γλψζεσλ ρεηξηζκνχ Η/Τ, ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ
θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζην πιαίζην
επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε.
Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ κνξηνδνηνχληαη ή πνπ απαηηνχληαη σο πξνζφλ γηα
ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, ππνινγίδνληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
3 ) Κπιηήπιο ζςμβολήρ ζηο εκπαιδεςηικό έπγο - πποζυπικόηηηαρ - γενικήρ
ζςγκπόηηζηρ νθηψ (8) κνλάδεο θαη’ αλψηαην φξην. Σν θξηηήξην απηφ απνηηκάηαη κε
ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ απφ ηα νηθεία πεξηθεξεηαθά ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα ηεο
παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3848/2010. Γηα ηε κνξηνδφηεζε ηεο ζπλέληεπμεο ηα
ζπκβνχιηα ζπλεθηηκνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο θαζψο θαη ηε
γλψκε ησλ ζπλππεξεηνχλησλ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ.
Η γλψκε ησλ ζπλππεξεηνχλησλ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ παξέρεηαη σο
αθνινχζσο:

αα) ζηελ πεξίπησζε ησλ ππνςεθίσλ ππεξεηνχλησλ θαηά ην ρξφλν επηινγήο
ζε ζέζε δηεπζπληή ή ππνδηεπζπληή ζρνιηθψλ κνλάδσλ ή Δ.Κ. θαη ππεπζχλνπ ηνκέα
Δ.Κ. ή πξντζηακέλνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, χζηεξα απφ επηινγή ή
αλαπιήξσζε, ε γλψκε παξέρεηαη απφ ηνπο κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη κέιε Δ.Δ.Π.
θαη Δ.Β.Π. πνπ είλαη κέιε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή Δ.Κ. ή
κέιε ηνπ ζπιιφγνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ., φπνπ νη ππνςήθηνη έρνπλ θάπνηα
απφ ηηο αλσηέξσ ζέζεηο επζχλεο,
ββ) αλ νη ππνςήθηνη δελ ππεξεηνχλ θαηά ην ρξφλν επηινγήο ζε κία απφ ηηο
πξνβιεπφκελεο ζηελ ππνπεξίπησζε αα΄ ζέζεηο επζχλεο, ππεξεηνχλ σζηφζν ζε
ζρνιηθή κνλάδα ή Δ.Κ. ή ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ε γλψκε παξέρεηαη
απφ ηνπο κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη κέιε Δ.Δ.Π. θαη Δ.Β.Π. πνπ είλαη κέιε ηνπ
ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή Δ.Κ. ή κέιε ηνπ ζπιιφγνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ., φπνπ ν ππνςήθηνο ππεξεηεί θαηά ην ρξφλν επηινγήο. Η
γλψκε ησλ αλσηέξσ ζπλππεξεηνχλησλ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ, Δ.Δ.Π. θαη Δ.Β.Π.
δηαηππψλεηαη επί ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ απνηίκεζεο ηνπ θξηηεξίνπ ηεο
ζπκβνιήο ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν, ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο γεληθφηεξεο
ζπγθξφηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ, νη νπνίεο αλαγξάθνληαη ζε θχιια απνηίκεζεο ηνπ
θξηηεξίνπ απηνχ. Οη εξσηήζεηο αθνξνχλ ζηε ζπλεξγαηηθφηεηα πνπ επηδεηθλχεη ν
ππνςήθηνο, ζηε ζπλεηζθνξά ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ
θιίκαηνο, ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ, θαζψο
θαη ζηηο ηθαλφηεηεο δηνίθεζεο ή/θαη ζηηο ηθαλφηεηεο νξγάλσζεο εθπαηδεπηηθψλ ή
παηδαγσγηθψλ δξάζεσλ. Οη αλσηέξσ κφληκνη εθπαηδεπηηθνί, Δ.Δ.Π. θαη Δ.Β.Π.
ζπλέξρνληαη ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε θαη δηαηππψλνπλ απζεκεξφλ ηε ζρεηηθή θξίζε ηνπο
γηα θάζε ππνςήθην ζε αηηηνινγεκέλν πξαθηηθφ πνπ ζπληάζζεηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ.
ηε ζπλεδξίαζε απηή δελ κεηέρνπλ νη ππνςήθηνη, νχηε νη ζχδπγνη ή νη ζπγγελείο ηνπο
έσο ηξίηνπ βαζκνχ θαη πξνεδξεχεη ν αξραηφηεξνο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο
ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο. Σελ ίδηα κέξα απνζηέιιεηαη
ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα απηφ θνηλνπνηείηαη
ζηνλ ελδηαθεξφκελν.
Σν ζπκβνχιην επηινγήο δχλαηαη κε νκφθσλε θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε
απφθαζε λα απνθιείζεη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία ππνςήθην πνπ απφ ηε
ζπλέληεπμε δηαπηζηψλεηαη φηη δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ
δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο ή Δ.Κ.
Οη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζηνλ νηθείν πίλαθα κε βάζε ην άζξνηζκα ησλ
κνλάδσλ, ηηο νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ θαηά ηελ απνηίκεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ.
Σν ζχλνιν ησλ κνλάδσλ γηα ηνπο ππνςεθίνπο Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αλέξρεηαη ζε 33, ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ γηα ηνπο
ππνςεθίνπο Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δ.Κ.
αλέξρεηαη ζε 31.
Γιαδικαζία έκθπαζηρ γνώμηρ ηος ζςλλόγος διδαζκόνηυν (άπθπο 1 ηος
ν. 4473/2017 (Α΄78) και άπθπο 3 ηηρ απιθμ. Φ.361.22/21/90780/Δ3/31-5-2017 (Β΄

)

α) Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ νη Γηεπζχλζεηο
Δθπαίδεπζεο ελεκεξψλνπλ άιιεο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο γηα ηπρφλ
ππνςεθηφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ή
εξγαζηεξηαθά θέληξα αξκνδηφηεηαο ηνπο θαη γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη δηαηχπσζε
γλψκεο.
ηε ζπλέρεηα νη Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο απνζηέιινπλ ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο θαη ηα εξγαζηεξηαθά θέληξα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο πίλαθεο πνπ
πεξηιακβάλνπλ:
αα) Σνπο ζπλππεξεηνχληεο κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα κφληκα κέιε Δ.Δ.Π. θαη
Δ.Β.Π. (εμαηξνπκέλσλ ησλ ππνςεθίσλ), φπσο απηνί νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
4473/2017 (Α΄78) θαη νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ή ζηα
εξγαζηεξηαθά θέληξα ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ

ππνςεθηφηεηαο. ηνπο πίλαθεο απηνχο ππνδεηθλχεηαη ν αξραηφηεξνο εθπαηδεπηηθφο
κε βάζε ην ΦΔΚ δηνξηζκνχ.
ββ) Σνπο ππνςεθίνπο νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ή ζηα
εξγαζηεξηαθά θέληξα ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα ηνπο
νπνίνπο νη ζπλππεξεηνχληεο κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ηνπ
εξγαζηεξηαθνχ θέληξνπ νθείινπλ λα δηαηππψζνπλ γλψκε. Οη ππνςήθηνη ζηνλ πίλαθα
απηφ ζα είλαη νκαδνπνηεκέλνη αλά Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο γηα ηελ νπνία έρνπλ
ππνβάιεη αίηεζε.
Γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ή εξγαζηεξηαθψλ
θέληξσλ εθπαηδεπηηθνχο ή κέιε Δ.Δ.Π. πνπ ππεξεηνχλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο ζε ΚΔ.Γ.Γ.Τ. δηαηππψλνπλ γλψκε νη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί θαη ηα κφληκα
κέιε ηνπ Δ.Δ.Π. πνπ ππεξεηνχλ ζην νηθείν ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο.
Δθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζρνιηθέο κνλάδεο ή
εξγαζηεξηαθά θέληξα, είηε είλαη ππνςήθηνη, είηε είλαη ζπλππεξεηνχληεο κφληκνη
εθπαηδεπηηθνί, εληάζζνληαη ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ηνπ
εξγαζηεξηαθνχ θέληξνπ , φπνπ δηδάζθνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο. ε πεξίπησζε πνπ
δηδάζθνπλ ηζάξηζκεο ψξεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία κνλάδεο ή εξγαζηεξηαθά
θέληξα, ηφηε εληάζζνληαη ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ηνπ
εξγαζηεξηαθνχ θέληξνπ πξψηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο.
β) Οη ζπλππεξεηνχληεο κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ζπλέξρνληαη ζε εηδηθή
ζπλεδξίαζε πνπ αθνξά ζηνπο ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε. ηε
ζπλεδξίαζε απηή δελ ζπκκεηέρεη θαλέλαο απφ ηνπο ππνςεθίνπο, νχηε νη ζχδπγνη ή νη
ζπγγελείο ηνπο έσο ηξίηνπ βαζκνχ. Η ζπκκεηνρή ζηελ εηδηθή ζπλεδξίαζε είλαη
ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο ζπλππεξεηνχληεο κνλίκνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο ή ηνπ εξγαζηεξηαθνχ θέληξνπ πνπ έρνπλ δηθαίσκα έθθξαζεο
γλψκεο.
Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο νξίδνληαη απφ ηνλ πξφεδξν έλαο έσο δχν
κφληκνη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη ζα ζπλεπηθνπξνχλ ην έξγν ηνπ ζχκθσλα κε ηα
θαησηέξσ αλαθεξφκελα.
γ) Οη ζπλππεξεηνχληεο κφληκνη εθπαηδεπηηθνί πξνβαίλνπλ ζε δηαινγηθή
ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε
γεληθφηεξε ζπγθξφηεζε ησλ ππνςεθίσλ.
δ) Μεηά ην πέξαο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν πξφεδξνο θαη νη αλσηέξσ
νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί αλαπαξάγνπλ ηα θχιια απνηίκεζεο (παπάπηημα 1 ηηρ
παπούζηρ), αλαγξάθνπλ ζε απηά ηα ζηνηρεία ησλ ππνςεθίσλ (νλνκαηεπψλπκν θαη
αξηζκφ κεηξψνπ) θαη ηα δηαλέκνπλ ζηνπο ζπλππεξεηνχληεο κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Σα θχιια ζπκπιεξψλνληαη αλψλπκα απφ ηνπο ζπλππεξεηνχληεο κφληκνπο
εθπαηδεπηηθνχο ρσξηζηά γηα θάζε ππνςήθην θαη παξαδίδνληαη ζηνλ πξφεδξν
δηπισκέλα κε ηξφπν ψζηε λα κελ είλαη εκθαλέο ην πεξηερφκελφ ηνπο. Όηαλ
νινθιεξσζεί ε παξαιαβή ηνπο, θαζέλα αλνίγεηαη κε ηπραία ζεηξά, αξηζκείηαη θαη
κνλνγξάθεηαη. Με ηελ παξάδνζε ησλ θχιισλ απνηίκεζεο νη εθπαηδεπηηθνί
ππνγξάθνπλ ζε αληίγξαθν ηνπ πίλαθα ησλ ζπλππεξεηνχλησλ κφληκσλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρεη απνζηαιεί απφ ηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο. Σν αληίγξαθν
απηφ επηζηξέθεηαη κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο έθθξαζεο γλψκεο ζηελ νηθεία
Γηεχζπλζε.
ε) Ο πξφεδξνο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ηνλ ζπλεπηθνπξνχλ ζχκθσλα κε ηελ
παξ. β ηνπ παξφληνο άξζξνπ απνδειηηψλνπλ ηηο απαληήζεηο θάζε εξσηήκαηνο πνπ
αθνξνχλ ζε θάζε ππνςήθην. Αθνινχζσο ν πξφεδξνο ζπληάζζεη ην πξαθηηθφ ηεο
εηδηθήο ζπλεδξίαζεο (παπάπηημα 2 ηηρ παπούζηρ).
Σν πξαθηηθφ αλαγηγλψζθεηαη απφ ηνλ πξφεδξν παξνπζία φισλ ησλ
ζπλππεξεηνχλησλ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην θαη φινπο
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εηδηθή ζπλεδξίαζε. ε πεξίπησζε ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ
ππνβάιεη αίηεζε ζε δηαθνξεηηθή Γηεχζπλζε ε εηδηθή ζπλεδξίαζε επαλαιακβάλεηαη
ακέζσο κεηά θαη ζπληάζζεηαη δηαθνξεηηθφ πξαθηηθφ γηα ηνπο ππνςεθίνπο απηνχο.

ηελ πεξίπησζε απηή θάζε πξαθηηθφ πνπ ζπληάζζεηαη αθνξά ζε κία θαη κφλε
Γηεχζπλζε.
ζη) Με επζχλε ηνπ πξνέδξνπ, ην πξαθηηθφ απνζηέιιεηαη απζεκεξφλ κε
ηειενκνηνηππία ζηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο έρεη ππνβάιεη
αίηεζε. Παξάιιεια, κε επζχλε ηνπ πξνέδξνπ, θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ επφκελε
κέξα ηεο εηδηθήο ζπλεδξίαζεο ην πξαθηηθφ θαη ηα ζρεηηθά θχιια απνηίκεζεο
απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά (κε απφδεημε παξαιαβήο) ή παξαδίδνληαη
απηνπξνζψπσο, απφ ηνλ πξφεδξν ή απφ ηνπο ζπλεπηθνπξνχληεο απηφλ
εθπαηδεπηηθνχο ζην έξγν ηνπ, ζηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο
έρεη ππνβάιεη αίηεζε.
Σέινο, κε επζχλε ηνπ πξνέδξνπ θνηλνπνηείηαη ζε θάζε ππνςήθην αληίγξαθν
ηνπ πξαθηηθνχ πνπ ηνλ αθνξά.
Γιαδικαζία ηηρ ζςνένηεςξηρ ( άπθπο 1 ηος ν. 4473/2017 (Α΄78) )
ηελ παξ. 6δ) ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ν. 4473/2017 (Α΄78) γίλεηαη αλαθνξά ζην
θξηηήξην ζπκβνιήο ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν - πξνζσπηθφηεηαο - γεληθήο ζπγθξφηεζεο
ηνπ ππνςεθίνπ πνπ απνηηκάηαη κε ηε ζπλέληεπμε ηνπ ππνςεθίνπ ελψπηνλ ηνπ
ζπκβνπιίνπ επηινγήο.
Η δηαδηθαζία δηεμάγεηαη σο εμήο:

Κιήζε ησλ ππνςεθίσλ ζε ζπλέληεπμε
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαηχπσζεο γλψκεο ησλ
ζπλππεξεηνχλησλ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα νηθεία ΠΤΠΔ-ΠΤΓΔ ηεο παξ. 13 ηνπ
άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3848/2010, φπσο ηζρχεη, θαηαξηίδνπλ πξφγξακκα πξνζέιεπζεο
ησλ ππνςεθίσλ ζε ζπλέληεπμε ελψπηφλ ηνπο, ην νπνίν αλαθνηλψλεηαη ζηνπο
ππνςεθίνπο απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο.
Τπνςήθηνη, νη νπνίνη δειψλνπλ θψιπκα πξνζέιεπζεο θαηά ηελ θαζνξηζκέλε
γη’ απηνχο εκεξνκελία, ππνβάιινπλ κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax) ή ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ (e-mail), αίηεκα αιιαγήο εκεξνκελίαο πξνο ην ζπκβνχιην. Σν
ζπκβνχιην εμεηάδεη ηελ αλαγθαηφηεηα, βάζεη ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ αηηήκαηνο ηνπ
ππνςεθίνπ θαη ζε εμαηξεηηθή πεξίπησζε, δχλαηαη λα νξίδεη λέα εκεξνκελία
πξνζέιεπζεο, ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπλεληεχμεσλ.
Τπνςήθηνη, νη νπνίνη δελ πξνζέξρνληαη ζηε ζπλέληεπμε απνθιείνληαη απφ ηελ
επηινγή.
Πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο ησλ ππνςεθίσλ
Οη θάθεινη ησλ ππνςεθίσλ θαηαλέκνληαη ζηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ επηινγήο
γηα κειέηε θαη εηζήγεζε σο εμήο: Οη θάθεινη ηαμηλνκνχληαη αιθαβεηηθά θαη
ρσξίδνληαη ζε ηφζα ίζα κέξε φζα θαη ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ ζα εηζεγεζνχλ
ζρεηηθά. Σν θάζε κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ παξαιακβάλεη ην κέξνο πνπ ηνπ αλαινγεί
κεηά απφ θιήξσζε ε νπνία δηεμάγεηαη ελψπηνλ φισλ ησλ κειψλ θαη ηνπ γξακκαηέα
ηνπ ζπκβνπιίνπ. Η δηαδηθαζία κειέηεο ησλ θαθέισλ ππνςεθηφηεηαο μεθηλάεη
ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ αλακνξθσκέλνπ πξνζσξηλνχ εληαίνπ αμηνινγηθνχ
πίλαθα κε ηα κνξηνδνηνχκελα ζηνηρεία θαη γίλεηαη ζηελ έδξα θάζε Γηεχζπλζεο
Δθπαίδεπζεο.
Η δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο πεξηιακβάλεη δχν (2) θάζεηο:
α) εηζήγεζε κέινπο ηνπ νηθείνπ ΠΤΠΔ-ΠΤΓΔ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 16
ηνπ λ. 3848/2010, φπσο ηζρχεη.
β) εξσηήζεηο ζπκβνπιίνπ.
Πξηλ απφ ηελ είζνδν ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
ζπκβνπιίνπ, ν πξφεδξνο ζέηεη ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηε γλψκε ησλ
ζπλππεξεηνχλησλ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ ππνςήθην, θαη ζηε ζπλέρεηα ην

κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ είρε αλαιάβεη ηε κειέηε ηνπ θαθέινπ ηνπ ππνςεθίνπ,
παξνπζηάδεη ηελ εηζήγεζή ηνπ γηα ηνλ ππνςήθην.
ηε ζπλέρεηα ν ππνςήθηνο πξνζέξρεηαη ζηελ αίζνπζα θαη ηα κέιε ηνπ
πκβνπιίνπ ππνβάιινπλ εξσηήζεηο, κε ζθνπφ λα κνξθψζνπλ γλψκε γηα ηελ
πξνζσπηθφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία θξίλεηαη.
Ηρνγξάθεζε ηεο ζπλέληεπμεο
ηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ εγθαζίζηαηαη θαη ιεηηνπξγεί κε επζχλε ηνπ
πξνέδξνπ ηνπ ζπκβνπιίνπ επηινγήο, ζχζηεκα ερνγξάθεζεο. Με ηελ πξνζέιεπζε
ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ αίζνπζα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηελ
πξνζθψλεζε ηνπ νλφκαηφο ηνπ, ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ην ζχζηεκα ερνγξάθεζεο.
Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαξθεί θαζφζνλ ν ππνςήθηνο βξίζθεηαη ζηελ
αίζνπζα θαη δηαθφπηεηαη κε ην πέξαο ηεο ζπλέληεπμεο θαη πξηλ ηελ απνρψξεζε ηνπ
ππνςεθίνπ. Σν πξντφλ ερνγξάθεζεο ηεξείηαη σο ερεηηθφ αξρείν απφ ηνλ πξφεδξν
ηνπ νηθείνπ ΠΤΠΔ-ΠΤΓΔ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3848/2010, φπσο
ηζρχεη.
Μνξηνδφηεζε ηεο ζπλέληεπμεο
Γηα ηε κνξηνδφηεζε ηεο ζπλέληεπμεο ηα ζπκβνχιηα ζπλεθηηκνχλ ηα ζηνηρεία
ηνπ ππεξεζηαθνχ θαθέινπ ησλ ππνςεθίσλ, ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηάο
ηνπο θαζψο θαη ηε γλψκε ησλ ζπλππεξεηνχλησλ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ.
Η βαζκνινγία θάζε κέινπο ηνπ ζπκβνπιίνπ απνηππψλεηαη ζε μερσξηζηφ
έληππν αμηνιφγεζεο γηα θάζε ππνςήθην, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη νη κνλάδεο
βαζκνιφγεζήο ηνπ κε ηε ζρεηηθή αηηηνιφγεζε. Σειηθέο αμηνινγηθέο κνλάδεο θάζε
ππνςεθίνπ γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ κνλάδσλ ηεο
βαζκνινγίαο ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ. Ο κέζνο φξνο
ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν.
Σα έληππα αμηνιφγεζεο ζπγθεληξψλνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο θαη θπιάζζνληαη ζε θάθειν, ν νπνίνο
κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ.
Σήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλέληεπμεο
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ν γξακκαηέαο ηνπ ζπκβνπιίνπ έρεη ηελ
επζχλε ηεο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: ηελ
πξνζέιεπζε ησλ ππνςεθίσλ κε ηε ζεηξά θαη ηελ ψξα πνπ έρνπλ θιεζεί, ηα έληππα
κε ηελ αηηηνινγεκέλε βαζκνινγία ησλ κειψλ ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη
γλψκεο πνπ ζρεκάηηζαλ ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ γηα έθαζην ησλ ππνςεθίσλ θαη
ηέινο, ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ.
Τποβληηέα δικαιολογηηικά
α) Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο γηα ηνπνζέηεζε ζηε
Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ππάγνληαη νη ζρνιηθέο
κνλάδεο ή ηα εξγαζηεξηαθά θέληξα πνπ ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα, θαη ζπλνδεχνληαη απφ
θάθειν ππνςεθηφηεηαο κε δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ππνβάιινληαη νκαδνπνηεκέλα ζε
ππνελφηεηεο, φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη πεξηιακβάλνπλ:
1.
Πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ζχκθσλα κε ηηο
πξνυπνζέζεηο ππνςεθηφηεηαο.
2.
Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα
3.
Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ θαη κεηεθπαίδεπζεο
4.
Απνδεηθηηθά γλψζεο μέλσλ γισζζψλ

5.
6.
7.
8.

9.

10.

Πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ.
Βεβαίσζε πηζηνπνίεζεο επάξθεηαο ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιψζζαο ή
ηνπ θψδηθα γξαθήο Braille, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη
Αληίγξαθα άιισλ ζρεηηθψλ ηίηισλ πνπ ηπρφλ έρεη απνθηήζεη ν ππνςήθηνο
Βεβαηψζεηο ή ππεξεζηαθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηελ ππεξεζηαθή
θαηάζηαζε, ζηελ θαζνδεγεηηθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία θαζψο θαη ηε
ζπκκεηνρή ζε ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα, ηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνπλ ρξφλν
έλαξμεο θαη ιήμεο, θαηά πεξίπησζε.
Παξαζηαηηθά (αληίγξαθα , βεβαηψζεηο ) πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ
κνξηνδνηνχληαη θαη πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπο έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ζα ζπληείλνπλ νπζησδψο ζηε βέιηηζηε
εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, φπσο άιιεο ζπνπδέο, επηκφξθσζε θαη
κεηεθπαίδεπζε, νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε απηά κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ
εηζεγεηή, ηνπ κέινπο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ή ηνπ επηκνξθσηή,
ζπγγξαθηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν, πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ
έξγν, πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ
ζρεηηθή κε ηελ εθπαίδεπζε δηνηθεηηθή ή θαζνδεγεηηθή εκπεηξία, ζπκκεηνρή ζε
ζπκβνχιηα, επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο θαη ζε φξγαλα δηνίθεζεο
επηζηεκνληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ νξγαλψζεσλ, αλάιεςε θνηλσληθήο δξάζεο
θαη ζπκκεηνρή ζηα θνηλά θαζψο θαη επίζεκεο δηαθξίζεηο.
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη:
α) φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ
παξάπησκα κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο ή ηεο νξηζηηθήο παχζεο ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 109 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 3528/2007 Α΄
26)
β) φηη δελ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα δηνξηζκνχ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
ίδηνπ θψδηθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.
4327/2015 θαζψο φηη δελ έρεη απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ ζχκθσλα κε
ηελ πεξ. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3848/2010 θαη
γ) ε γλεζηφηεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ινηπψλ
δηθαηνινγεηηθψλ.

Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. /
ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Ιλζηηηνχην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Σ.Δ.), ή ην πκβνχιην
Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Ιζνηηκηψλ (.Α.Δ.Ι.). Σπρφλ μελφγισζζεο βεβαηψζεηο
ή έγγξαθα πξέπεη λα έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή άιιν αξκφδην θαηά λφκν φξγαλν.
Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ γίλνληαη δεθηά
ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά.
β) Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηηο ζέζεηο ηνπ
ζπλφινπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ή εξγαζηεξηαθψλ θέληξσλ ηεο Γηεχζπλζεο
Δθπαίδεπζεο φπνπ αλήθνπλ νξγαληθά, ή φπνπ αλήθεη ε ζρνιηθή κνλάδα ή
εξγαζηεξηαθφ θέληξν ή ην ΚΔ.Γ.Γ.Τ. φπνπ ππεξεηνχλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο.
Οη δειψζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ θέληξσλ ππνβάιινληαη,
κε εληαία ζεηξά πξνηίκεζεο, χζηεξα απφ ηελ αλάξηεζε ησλ ηειηθψλ εληαίσλ
αμηνινγηθψλ πηλάθσλ.
Η αίηεζε ππνβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ ζηε Γηεχζπλζε
Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ νπνία εθδειψλεη ελδηαθέξνλ
είηε απηνπξνζψπσο, είηε κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ.
Γελ επηηξέπεηαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη
ζπκπιεξψλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ ηεο επηινγήο έηνπο ζπλνιηθή
πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία θαζψο θαη ην φξην ειηθίαο γηα ππνρξεσηηθή

απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζία. ε θάζε πεξίπησζε ν επηιεγείο δηεπζπληήο πξέπεη
λα ζπκπιεξψλεη ην ππνρξεσηηθφ σξάξην ηεο ζέζεο ηνπ δηεπζπληή ζηε ζρνιηθή
κνλάδα ή ην εξγαζηεξηαθφ θέληξν πνπ έρεη επηιέμεη.
πλνδεπηηθά κε ηελ αίηεζε δηαβηβάδνληαη θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά
δηθαηνινγεηηθά, ην πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ θαζψο θαη θάζε άιιν
ζηνηρείν ην νπνίν είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ ην αξκφδην ζπκβνχιην λα θαηαξηίζεη
ηνλ πξνζσξηλφ εληαίν αμηνινγηθφ πίλαθα ππνςήθησλ Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
θαη εξγαζηεξηαθψλ θέληξσλ ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο.
Σελικόρ Δνιαίορ Αξιολογικόρ Πίνακαρ
Με επζχλε ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο θαηαξηίδεηαη ν ηειηθφο εληαίνο
αμηνινγηθφο πίλαθαο ππνςεθίσλ πνπ πεξηιακβάλεη ην άζξνηζκα ηεο κνξηνδφηεζεο
ηεο επηζηεκνληθήο – παηδαγσγηθήο ζπγθξφηεζεο θαη θαηάξηηζεο, ηεο ππεξεζηαθήο
θαηάζηαζεο δηνηθεηηθήο θαη θαζνδεγεηηθήο εκπεηξίαο θαζψο θαη ηεο κνξηνδφηεζεο
απφ ηε ζπλέληεπμε ηνπ ππνςεθίνπ ελψπηνλ ηνπ ζπκβνπιίνπ επηινγήο. Ο ηειηθφο
εληαίνο αμηνινγηθφο πίλαθαο ππνςεθίσλ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο νηθείαο
Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο θαη νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ εγγξάθσο
έλζηαζε θαηά απηνχ ζην νηθείν ΠΤΠΔ-ΠΤΓΔ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.
3848/2010, φπσο ηζρχεη, εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζή ηνπ. Σν
ζπκβνχιην απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί απηψλ θαη αλαζπληάζζεη θαηά πεξίπησζε
ηνπο πίλαθεο.
Οη λένη ηειηθνί εληαίνη αμηνινγηθνί πίλαθεο ππνβάιινληαη πξνο θχξσζε ζηνλ
νηθείν Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Γηεχζπλζεο.
Γήλυζη πποηίμηζηρ ζσολικών μονάδυν και ΔΚ
Μεηά ηελ θχξσζε ησλ ηειηθψλ εληαίσλ αμηνινγηθψλ πηλάθσλ απφ ηνλ νηθείν
Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, νη Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο αλαξηνχλ ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπο πίλαθα κε ηηο πξνο πιήξσζε ζρνιηθέο κνλάδεο θαη εξγαζηεξηαθά
θέληξα. Σαπηφρξνλα θαινχλ ηνπο ππνςεθίνπο λα ππνβάινπλ δήισζε πξνηίκεζεο
εληφο ηεο επφκελεο εκέξαο απφ ηελ αλάξηεζε ησλ αμηνινγηθψλ πηλάθσλ.
Σοποθέηηζη
Η ηνπνζέηεζε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ
θέληξσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο χζηεξα απφ
πξφηαζε ησλ νηθείσλ ΠΤΠΔ-ΠΤΓΔ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3848/2010,
φπσο ηζρχεη.
Σα αλσηέξσ ζπκβνχιηα δηακνξθψλνπλ ηελ πξφηαζή ηνπο ιακβάλνληαο
ππφςε ηνπο θπξσκέλνπο πίλαθεο θαζψο θαη ηηο δεισζείζεο πξνηηκήζεηο ησλ
ππνςεθίσλ.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΤ
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1) Γξαθεία πληνληζηψλ Δθπαίδεπζεο Δμσηεξηθνχ
2) Ο.Λ.Μ.Δ. Κνξλάξνπ 2, Σ.Κ.10563 Αζήλα
3) Γ.Ο.Δ.
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1) Γξαθείν Τπνπξγνχ
2) Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα
3) Γξαθείν Γεληθήο Γηεπζχληξηαο Πξνζσπηθνχ Π.Δ. & Γ.Δ.
4) Απηνηειέο Σκήκα ηειερψλ Δθπαίδεπζεο
Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
5) Γ/λζε Θξεζθεπηηθήο Δθπαίδεπζεο
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