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ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις
Πρωτ/θµιας & ∆ευτ/θµιας Εκπ/σης
2. ∆ιευθύνσεις Πρωτ/θµιας Εκπ/σης
3. ∆ιευθύνσεις ∆ευτ/θµιας Εκπ/σης

ΘΕΜΑ: «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης»
Σε συνέχεια της αριθµ.45143/∆2/13-4-2011(Φ.Ε.Κ.582 τ. Β΄/ 13-4-2011) Υπουργικής Απόφασης
που αφορά στην επιλογή των υποψηφίων ∆ιευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουµε, ότι οι προϋποθέσεις
επιλογής και τοποθέτησης των ανωτέρω στελεχών, έχουν ως ακολούθως:

Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρο 11 του Ν.3848/2011)
Ως διευθυντές σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθµίδας µε
βαθµό Α΄ και οκταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη, από τα
οποία τουλάχιστον τρία (3) σε αντίστοιχους µε την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας
βαθµίδας.
Ειδικότερα:
Α) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δηµοτικών σχολείων µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των
ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, στους οποίους
συµπεριλαµβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993.
Β) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και Σ.Ε.Κ.
µπορεί να είναι:
1) Για θέσεις διευθυντών γυµνασίων, γενικών λυκείων, Ε.ΠΑΛ. και Ε.ΠΑΣ. εκπαιδευτικοί της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20.
2) Για θέσεις διευθυντών Σ.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12,
ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20.
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3) Για θέσεις διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του κλάδου
δασκάλων, εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των
αντίστοιχων προς τα διδασκόµενα γνωστικά αντικείµενα κλάδων, εφόσον έχουν τα προσόντα
τοποθέτησης και διορισµού σε θέσεις προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν µε οργανική θέση στις
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
4) Για θέσεις διευθυντών στα γυµνάσια, τα λύκεια και τις λυκειακές τάξεις, που λειτουργούν εντός
των Ειδικών Καταστηµάτων Κράτησης Νέων, εκπαιδευτικοί που έχουν ασκήσει επί τρία τουλάχιστον
έτη εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολική µονάδα που λειτουργεί σε Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων.
Γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών:
1. των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών σε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν µε οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών
σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.∆.∆.Υ.
2. των πειραµατικών σχολείων εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που
έχουν τα κατά τον νόµο προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή. Όσοι επιλεγούν µε την παρούσα
διαδικασία, µετά τη δηµοσίευση του σχεδίου νόµου «Θεσµικό πλαίσιο των πειραµατικών σχολείων,
ίδρυση Ινστιτούτου εκπαιδευτικής πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
«∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», που έχει ήδη κατατεθεί στη βουλή για ψήφιση, θα διέπονται
εφεξής από τις διατάξεις του νέου νόµου.
Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η
προϋπηρεσία τόσο στη δηµόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των
υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωροµισθίων µε αναγωγή στο υποχρεωτικό
εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας (άρθρο11, παρ. 8 του Ν.3848/2010).
« Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή
ΚΕ.∆.∆.Υ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και
Υποστήριξης (Κ.∆.Α.Υ.) ή ΚΕ.∆.∆.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τµήµατα Ένταξης, σε προγράµµατα
παράλληλης στήριξης, σε προγράµµατα διδασκαλίας στο σπίτι ή σε εκπαιδευτικές δοµές Ε.Α.Ε. που
προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Ν.3699/2008 (Φ.Ε.Κ.199 τ.
Α΄, 2-10-2008) ».
∆εν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί
τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωµα από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109
του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007, Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄, 9-2-2007) ή για τον οποίον συντρέχουν τα
κωλύµατα διορισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα.
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Το κώλυµα επιλογής της προηγούµενης παραγράφου δεν
πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης
υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρµόδιο όργανο.
Συµβούλια επιλογής υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,( άρθρο 16 του Ν.3848/2010 )
Οι διευθυντές των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και οι
διευθυντές των Σ.Ε.Κ. επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια πρωτοβάθµιας
ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.∆.Ε.), κατά περίπτωση, στα οποία συµµετέχουν
επιπλέον α) ένας σχολικός σύµβουλος, κατά προτίµηση µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση
της εκπαίδευσης και β) ένας διευθυντής σχολικής µονάδας της ίδιας εκπαιδευτικής περιφέρειας, κατά
προτίµηση µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση της εκπαίδευσης ή στα παιδαγωγικά και,
εφόσον δεν υπάρχει, εκπαιδευτικός µε βαθµό Α΄ µε σηµαντική εκπαιδευτική και διοικητική εµπειρία.
Τα µέλη των περιπτώσεων α και β του προηγούµενου εδαφίου ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
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∆ιαδικασία συνέντευξης (άρθρο 13, παρ. 4 του Ν.3848/2010)
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του Ν.3848/2010 γίνεται αναφορά στο κριτήριο
Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση. Το κριτήριο αυτό αξιολογείται µε προσωπική συνέντευξη των
υποψηφίων ενώπιον του κατά το άρθρο 16 συµβουλίου επιλογής, µέσω της οποίας εκτιµώνται η
προσωπικότητα, η επαγγελµατική ανάπτυξη και οι ικανότητες του υποψηφίου, όπως η αντιληπτική
ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης
πρωτοβουλιών και επίλυσης προβληµάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και
λειτουργικών, η ικανότητα να δηµιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εµπνέει τους
εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Για την αξιολόγηση χρησιµοποιείται τύπος
συνέντευξης µε τη χρήση έντυπων υποδειγµάτων που περιλαµβάνουν τα αξιολογούµενα στοιχεία,
όπως φυσική παρουσία, επιτεύγµατα, ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες, στάσεις,
προσαρµοστικότητα και τη στάθµισή τους και υποχρεώνουν κάθε µέλος του συµβουλίου να δώσει
ξεχωριστή και αιτιολογηµένη βαθµολογία.
Η διαδικασία περιλαµβάνει τρεις φάσεις, την προετοιµασία του υποψηφίου πάνω σε µια µελέτη
περίπτωσης, την εισήγηση από µέλος του συµβουλίου σχετικά µε τον φάκελο του υποψηφίου και την
παρουσίαση από τον υποψήφιο του θέµατος, το οποίο έχει επεξεργαστεί.
Η συνέντευξη ενώπιον του συµβουλίου επιλογής µαγνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η
διαφάνεια.
Με την αριθ.Φ.353.1/23/85196/∆1/14-7-2010(Φ.Ε.Κ. 1085/2010 τ.Β΄,16-7-2010) Υπουργική
Απόφαση, καθορίστηκε ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των
υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης. Εφιστάται η προσοχή για την έγκαιρη εξασφάλιση του
συστήµατος µαγνητοφώνησης.
Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.
Υποβλητέα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις είναι τα εξής:
1) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών που εκδίδεται αυτεπάγγελτα από την
αρµόδια ∆ιεύθυνση στην οποία ανήκει οργανικά ο υποψήφιος ή τηρείται ο Ατοµικός
Υπηρεσιακός του Φάκελος (επισυνάπτεται υπόδειγµα).
2) Βιογραφικό σηµείωµα.
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων µεταπτυχιακών σπουδών, µετεκπαίδευσης και
επιµόρφωσης.
4) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
5) Πιστοποιητικό επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, µε την οποία βεβαιώνεται ότι:
α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωµα από τα
οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ.26
τ.Α΄, 9-2-2007).
β) δεν συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται σε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα, προκειµένου δε για
τίτλους σπουδών, οι οποίοι προέρχονται από ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει
να είναι αναγνωρισµένοι από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Ισοτιµιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν
ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσηµα µεταφραστεί από την αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ή άλλο αρµόδιο κατά νόµο όργανο.
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Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση
διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και τη συµµετοχή σε
υπηρεσιακά συµβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων εκπαιδευτικών (επισυνάπτεται υπόδειγµα) θα υποβληθούν στις
∆ιευθύνσεις και στα Γραφεία που ανήκουν οργανικά και θα διαβιβασθούν στο Π.Υ.Σ.∆.Ε. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε.
της επιλογής τους.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά:
α) συµπληρωµατικά δικαιολογητικά και
β) οποιαδήποτε µεταβολή στο περιεχόµενο των αιτήσεων.

Ρύθµιση θεµάτων µοριοδότησης
Τα χρονικά διαστήµατα που µοριοδοτούνται ή που απαιτούνται ως προσόν για τη συµµετοχή
στη διαδικασία επιλογής, υπολογίζονται µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων.
Για την πιστοποίηση επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε. υποβάλλονται και µοριοδοτούνται, βεβαιώσεις
πιστοποίησης, οι οποίες ορίζονται από τα προβλεπόµενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π.
Γίνονται επίσης δεκτά και µοριοδοτούνται πιστοποιητικά γνώσεων χειρισµού Η/Υ, τα οποία
έχουν εκδοθεί από φορείς του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στο
πλαίσιο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε βασικές
δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.
Το πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος που αποκτήθηκε µετά από κατατακτήριες εξετάσεις
µοριοδοτείται, εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία και δεν µοριοδοτείται το πτυχίο του
Παιδαγωγικού Τµήµατος που αποκτήθηκε µετά από εξοµοίωση.
Τίτλος ∆ιδασκαλείου Εκπαίδευσης : 3 µονάδες (άρθρο 13 του Ν.3854 τ.Α΄/23-6-2010).
Πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικής Ακαδηµίας όταν συντρέχει µε εξοµοίωση και
υποβάλλεται από υποψήφιο που υπηρετεί ως εκπαιδευτικός διαφορετικού κλάδου, µοριοδοτείται ως
δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.
Η συµµετοχή των αναπληρωµατικών µελών σε υπηρεσιακά συµβούλια και συµβούλια επιλογής
στελεχών, η οποία αποδεικνύεται από τα πρακτικά συνεδριάσεων, µοριοδοτείται µε την προϋπόθεση
συµµετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις κατ’ έτος.
Όπου στις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3848/2010 που αφορούν στην αποτίµηση κριτηρίων
επιλογής των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης, αναφέρεται η φράση «..θεωρείται ότι τα καθήκοντα
ασκήθηκαν στην ίδια θέση», το υποψήφιο στέλεχος µοριοδοτείται µόνο για µια θέση από τις
αναφερόµενες στις σχετικές διατάξεις και κυρίως για εκείνη η οποία αποτιµάται µε τον υψηλότερο
αριθµό µορίων.

Στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων προσµετράται και η υπηρεσία που έχει προσφερθεί
από τη θέση του σχολικού συµβούλου και αυτή που έχει διανυθεί σε Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και τα διαστήµατα βραχυχρόνιας απουσίας του εκπαιδευτικού από τα
διδακτικά του καθήκοντα, ως ακολούθως:
• οι ειδικές άδειες του άρθρου 50, οι γονικές άδειες της παρ. 6 του άρθρου 53, οι βραχυχρόνιες
αναρρωτικές άδειες της παρ. 2 του άρθρου 55, οι άδειες µικρής χρονικής διάρκειας του άρθρου
59 και οι άδειες εξετάσεων του άρθρου 60 του υπαλληλικού κώδικα (κυρωτικός ν. Ν. 3528/2007
Φ.Ε.Κ.26 τ.Α΄, 9-2-2007)
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• οι βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 &18
του ν.1264/1982, του άρθρου 6 του ν. 2224/1994 και του άρθρου 11 του ν. 2336/1995
• οι άδειες αιρετών Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων
93 παρ. 5, και 182 παρ.2,3 & 4 εφόσον χορηγούνται τµηµατικά και του άρθρου 183 του ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’),
• οι άδειες για συµµετοχή σε εθνικούς αγώνες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.
665/1997.
Ο χρόνος της άδειας µητρότητας και ανατροφής τέκνου δεν προσµετράται στο χρόνο άσκησης
διδακτικών καθηκόντων.
Χρόνος υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις των υποψηφίων διευθυντών όλων των σχολικών µονάδων, συµπεριλαµβανοµένου
αυτών της Ειδικής Αγωγής, των Σ.Ε.Κ. και των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. υποβάλλονται από 9-5-2011 έως 25-5-2011
ύστερα από πρόσκληση του οικείου ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία αναρτάται στις διευθύνσεις και
στα γραφεία εκπαίδευσης και δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Συνηµµένα:
1.Υπόδειγµα Αίτησης
2.Υπόδειγµα Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού
2) Ο.Λ.Μ.Ε. Κορνάρου 2, Τ.Κ.10563 Αθήνα
3) ∆.Ο.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1) Γραφείο Υπουργού
2) Γραφείο Υφυπουργού
3) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
4) Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Π.Ε. & ∆.Ε.
5) ∆/νση Προσ/κού Π.Ε. Τµήµα Β΄ & Ε΄
6) ∆/νση Προσ/κού ∆.Ε. Τµήµα Β΄ & ∆΄
7) ∆/νση Εκκλησ/κής Εκπ/σης
8) ∆/νση Ειδικής Αγωγής
9) ∆/νση ∆Ι.Π.Ο.∆.Ε.
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