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Φάκελος

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συνάδελφε
Το παρόν ενηµερωτικό φυλλάδιο αποτελεί απόσπασµα από τη νέα επικαιροποιηµένη - έκδοση «Το εγκόλπιο του εκπαιδευτικού Π.Ε.» (∆΄
έκδοση), που θα ολοκληρωθεί σε λίγες ηµέρες. Ένας χρήσιµος οδηγός –
αφιέρωµα στο συνάδελφο της Π.Ε..

…γιατί, συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα!

Περιεχόµενα (σελ. 25)

Οκτώβριος 2010
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1. Κωλύµατα Επιλογής σε θέση Στελέχους Εκπαίδευσης
Α.
∆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. 3528/07), ήτοι:
α) πράξεις µε τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγµατος ή έλλειψη
αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη ∆ηµοκρατία (άρθρο 107 παρ.1(α)),
β) της παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόµους,
γ) αποδοχή οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγµατος για το χειρισµό υπόθεσης από
υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του,
δ) χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή εντός ή εκτός υπηρεσίας,
ε) παραβίαση απορρήτων της υπηρεσίας κατά τις κείµενες διατάξεις,
στ) αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι
δύο (22) εργάσιµες ηµέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες σε διάστηµα
ενός (1) έτους,
ζ) εξαιρετικώς σοβαρή απείθεια,
η) άµεση ή µέσω τρίτου προσώπου συµµετοχή σε δηµοπρασία την οποία διενεργεί η αρχή
στην οποία αυτός ανήκει ή επιτροπή, µέλος της οποίας είναι αυτός,
θ) εµµονή σε άρνηση προσέλευσης για εξέταση από υγειονοµική επιτροπή
ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού της παραγράφου 1 του
άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα (Ν. 3528/07), ήτοι:
α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική
δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για
πληµµέληµα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκηµα έχει παραγραφεί.
γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική
δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
Β.
Στερούνται του δικαιώµατος συµµετοχής στη διαδικασία Επιλογής Στελεχών
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι µε δική τους υπαιτιότητα δεν συµµετείχαν στις διαδικασίες
αξιολόγησης που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 11, παρ. 11 του
Ν.3848/10).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω προϋπόθεση δεν ισχύει, εφόσον δεν έχουν εφαρµοστεί
οι προβλεπόµενες διαδικασίες αξιολόγησης (άρθρο 29, παρ. 3β του Ν. 3848/10).
Γ.
Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που κατέχουν θέση
Αιρετού Εκπροσώπου Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β’ βαθµού ασκώντας καθήκοντα Νοµάρχη, Βοηθού Νοµάρχη, Επάρχου, Προέδρου Νοµαρχιακής
Επιτροπής, ∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας - δεν µπορούν ταυτόχρονα
να επιλέγονται σε θέσεις Σχολικών Συµβούλων, ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταµένων
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Γραφείων και ∆ιευθυντών Σχολείων (άρθρο 2, παρ. 14 του Ν. 2621/1998, όπως
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 23, παρ. 2 του Ν. 2641/1998).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν είναι ήδη Σχολικοί Σύµβουλοι, ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης,
Προϊστάµενοι Γραφείων και ∆ιευθυντές Σχολείων και εκλεγούν εκπρόσωποι Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β’ βαθµού απαλλάσσονται από τις παραπάνω θέσεις µετά την
ανάληψη των καθηκόντων τους ως Αιρετών εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι
ανωτέρω υποχρεούνται εντός 10 ηµερών από την ανάληψη των αξιωµάτων τους
στους ΟΤΑ να καταθέσουν δήλωση για την προσωρινή απαλλαγή από τα διοικητικά
καθήκοντά τους στην Εκπαίδευση. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, που εκδίδεται
ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, απαλλάσσονται από τα
διοικητικά καθήκοντά τους στην Εκπαίδευση για το χρονικό διάστηµα άσκησης των
καθηκόντων τους στους Ο.Τ.Α..
∆.
∆ηµόσιοι Υπάλληλοι και Υπάλληλοι Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, εάν
εκλεγούν ∆ήµαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων, ∆ηµοτικοί ή Κοινοτικοί Σύµβουλοι δεν µπορούν
να ασκούν καθήκοντα Προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής
∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης σε υπηρεσία που εδρεύει στο ∆ήµο ή στην Κοινότητα, στην
οποία εξελέγησαν (άρθρο 29, παρ. 8 του Ν. 3463/2006).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε την αρ. 588/2006 Γνωµοδότηση του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, στα κωλύµατα του άρθρου 29, παρ. 8 του Ν. 3463/2006
υπάγονται µόνο οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης και οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης.
Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει κώλυµα για τους Προϊσταµένους Γραφείων και τους ∆ιευθυντές
Σχολικών Μονάδων.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Στους εκπαιδευτικούς που ως Αιρετά Μέλη Ο.Τ.Α. και Ν.Α. λαµβάνουν ειδική άδεια
άσκησης καθηκόντων µόνο για κάποιες ηµέρες και όχι όλο το διάστηµα, εφαρµόζονται οι
διατάξεις αναπλήρωσης του άρθρου 11, περ. Ε’ του Ν. 1566/1985.
Ε.
Τα Στελέχη της Εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για
µεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος, αν προηγουµένως δεν
απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης (άρθρο 26,
παρ. 3 του Ν. 3848/2010). Εποµένως, οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε
εκπαιδευτική άδεια θα πρέπει να διακόψουν την άδειά τους αυτή, αν επιθυµούν
την τοποθέτησή τους σε θέση Στελέχους Εκπαίδευσης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν
µπορούν να διατηρούν τη θέση και διαγράφονται από τους οικείους Πίνακες Επιλογής.
ΣΤ. Κατά τη διάρκεια φοίτησης στα ∆ιδασκαλεία δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή,
από τους Μετεκπαιδευόµενους, αίτησης για συµµετοχή στη διαδικασία Επιλογής Στελεχών
Εκπαίδευσης, εφόσον η τοποθέτηση σε θέση Στελέχους Εκπαίδευσης αναφέρεται σε
χρόνο πριν από το πέρας της Μετεκπαίδευσής τους (αριθ. 24617/Γ3/Εσ. 191/11-32003, Υπουργική Απόφαση).
Ζ.

∆εν µπορούν να κατέχουν θέση Στελέχους Εκπαίδευσης οι αποσπασµένοι σε:





Αναγνωρισµένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής και σε σχολεία της Κύπρου.
Υπηρεσίες και Φορείς αρµοδιότητας του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ.
Πανεπιστήµια.
Πρεσβείες.
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 Υπουργεία.
 Πολιτικά Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Βουλευτών.
Οι αποσπασµένοι - στις ανωτέρω θέσεις – εκπαιδευτικοί, που επιλέγονται για Στελέχη
Εκπαίδευσης οφείλουν να διακόψουν την απόσπασή τους, σε διαφορετική περίπτωση
διαγράφονται από τους οικείους Πίνακες Επιλογής.

2. Κωλύµατα συµµετοχής σε Συµβούλιο Επιλογής
Ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται είτε ατοµικώς είτε ως µέλος συλλογικού οργάνου να
αναλαµβάνει την επίλυση ζητήµατος ή να συµπράττει στην έκδοση πράξεων, εάν ο ίδιος ή
σύζυγος του ή συγγενής του εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθµό ή πρόσωπο
µε το οποίο τελεί σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας έχει πρόδηλο συµφέρον στην
έκβαση της υπόθεσης (άρθρο 36, παρ. 1 του Ν. 3528/07).
Η παράβαση της διάταξης της προηγούµενης παραγράφου αποτελεί λόγο ακυρώσεως
της σχετικής διοικητικής πράξης (άρθρο 36, παρ. 2 του Ν. 3528/07).
Υπάλληλοι που είναι σύζυγοι ή συγγενείς µεταξύ τους έως και τον τρίτο βαθµό εξ
αίµατος ή εξ αγχιστείας δεν επιτρέπεται να είναι µέλη του ίδιου συλλογικού οργάνου
(άρθρο 36, παρ. 3 του Ν. 3528/07).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μέλος Συµβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για
οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συµµετέχει στις συνεδριάσεις του σε
καµιά φάση της διαδικασίας Κρίσης και Επιλογής. Στην περίπτωση των Αιρετών
Μελών, αν και το Τακτικό και το Αναπληρωµατικό Μέλος έχουν κώλυµα συµµετοχής, κατά
τα ανωτέρω, αναπληρώνονται από τους επόµενους του ίδιου συνδυασµού στη σειρά
εκλογής (άρθρο 16, παρ. 13 του Ν. 3848/10).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθµός των Μελών των Συµβουλίων που ορίζονται από κάθε φύλο
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο του συνόλου των Μελών, εφόσον
αυτό είναι δυνατόν (άρθρο 16, παρ. 4 του Ν. 3848/10).

3. Κριτήρια Επιλογής
(άρθρο 12 του Ν. 3848/10)
Κριτήρια Επιλογής των Στελεχών της Εκπαίδευσης αποτελούν:
α) Η γνώση του αντικειµένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από: αα)
την επιστηµονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία
του φακέλου του υποψηφίου και τα συνυποβαλλόµενα αποδεικτικά στοιχεία και ββ) την
υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εµπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία
του φακέλου του υποψηφίου.
β) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αξιολογείται κατά
την προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρµόδιου συµβουλίου επιλογής.
γ) Η συµβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο από τις θέσεις στις οποίες έχει
υπηρετήσει, µε βάση τις οικείες αξιολογικές εκθέσεις.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στον οικείο Πίνακα µε βάση το
άθροισµα των αξιολογικών µονάδων που συγκεντρώνουν κατά την αποτίµηση των παραπάνω
κριτηρίων σύµφωνα µε τα επόµενα άρθρα. Το σύνολο των αξιολογικών µονάδων
ανέρχεται σε εξήντα πέντε.
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Πιστοποιητικά Καθοδηγητικής και ∆ιοικητικής Επάρκειας
Για την επιλογή στις θέσεις Σχολικών Συµβούλων απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού
καθοδηγητικής επάρκειας και για την επιλογή ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταµένων
Γραφείων, Προϊσταµένων ΚΕ.∆.∆.Υ. και ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων απαιτείται η
κατοχή πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά χορηγούνται
ύστερα από παρακολούθηση αντίστοιχου ειδικού προγράµµατος στο Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Για την επιλογή σε όλες τις θέσεις που αναφέρονται σε αυτήν
την παράγραφο απαιτείται επίσης η κατοχή πιστοποιητικού γνώσεων και δεξιοτήτων
στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) επιπέδου 1
(άρθρο 11, παρ. 9 του Ν. 3848/10).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου τα πιστοποιητικά της προηγούµενης
παραγράφου δεν αποτελούν προϋπόθεση για την επιλογή Στελέχους της Εκπαίδευσης. Τα
Στελέχη που θα επιλεγούν ως Σχολικοί Σύµβουλοι, ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊστάµενοι
Γραφείων θα παρακολουθήσουν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αντίστοιχο ειδικό
πρόγραµµα και πρόγραµµα επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1. Η επιτυχής συµµετοχή
καταλήγει στη χορήγηση πιστοποιητικού διοικητικής ή καθοδηγητικής επάρκειας και γνώσεων
και δεξιοτήτων στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 αντίστοιχα. Σε διαφορετική περίπτωση το Στέλεχος
αντικαθίσταται από τον επόµενο στον αντίστοιχο πίνακα, ο οποίος διαθέτει τα παραπάνω
πιστοποιητικά και έχει δηλώσει προτίµηση για τη συγκεκριµένη θέση (άρθρο 29, παρ. 4 του
Ν.3848/10).
Το πιστοποιητικό διοικητικής ή καθοδηγητικής επάρκειας δεν θεωρείται απαραίτητο
προσόν για τους υποψήφιους ∆ιευθυντές Σχολικών Μονάδων κατά τις δύο πρώτες
εφαρµογές του παρόντος νόµου (άρθρο 29, παρ. 5 του Ν.3848/10).
Εκπαιδευτική και διδακτική υπηρεσία
Όπου στις διατάξεις 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 (άρθρο 11, παρ. 8 του Ν. 3848/10).
Στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων προσµετρώνται και τα διαστήµατα
βραχυχρόνιας απουσίας του εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα, ήτοι τα
διαστήµατα που έλαβαν:
•
•
•
•
•
•
•
•

ειδικές άδειες του άρθρου 50 του Ν. 3528/07,
γονικές άδειες της παρ. 6 του άρθρου 53 του Ν. 3528/07,
βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες της παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 3528/07,
άδειες µικρής χρονικής διάρκειας του άρθρου 59 του Ν. 3528/07,
άδειες εξετάσεων του άρθρου 60 του Ν. 3528/07,
βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες,
άδειες αιρετών Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, εφόσον χορηγούνται τµηµατικά,
άδειες για συµµετοχή σε εθνικούς αγώνες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5
του Ν. 665/1977.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο χρόνος της άδειας µητρότητας και ανατροφής τέκνου δεν
προσµετράται (άρθρο 4, παρ. 4 Υπουργικής Απόφασης, αρ. Φ.353.1/7/63890 /∆1/3-62010).
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4. Αξιολογικοί Πίνακες
Για την πλήρωση των θέσεων των Στελεχών της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, οι οποίες
µνηµονεύονται στις επόµενες παραγράφους, επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δηµόσιας
εκπαίδευσης µε βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής και προτάσεις.
Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις καταρτίζονται οι ακόλουθοι
αξιολογικοί πίνακες επιλογής που ισχύουν για τέσσερα έτη:
α) Σχολικών Συµβούλων Προσχολικής Αγωγής,
β) Σχολικών Συµβούλων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης,
γ) Σχολικών Συµβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.),
δ) ∆ιευθυντών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
ε) Προϊσταµένων Γραφείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
στ) ∆ιευθυντών ∆ηµοτικών Σχολείων,
ζ) ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
η) ∆ιευθυντών Πειραµατικών ∆ηµοτικών Σχολείων,
θ) ∆ιευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.),
ι) ∆ιευθυντών Πειραµατικών ∆ηµοτικών Σχολείων των Πανεπιστηµίων,
ια) Προϊσταµένων Κέντρων ∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών
Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.∆.∆.Υ.).
Προτάσεις καταρτίζονται για την επιλογή και τοποθέτηση των ακόλουθων
Στελεχών της Εκπαίδευσης:
α) Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
β) Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
γ) Προϊσταµένων διθέσιων Νηπιαγωγείων,
δ) Προϊσταµένων διθέσιων ∆ηµοτικών σχολείων,
ε) Προϊσταµένων τριθέσιων και άνω Νηπιαγωγείων
στ) Προϊσταµένων τριθέσιων και άνω ∆ηµοτικών σχολείων.

Α. Επιλογή Σχολικών Συµβούλων
Συµβούλιο Επιλογής Σχολικών Συµβούλων
(άρθρο 16, παρ. 2 του Ν. 3949/10)
Το Συµβούλιο Επιλογής Σχολικών Συµβούλων είναι επταµελές και αποτελείται από:
 Έναν Πρόεδρο ή διατελέσαντα Πρόεδρο Παιδαγωγικού Τµήµατος ή Καθηγητικής
σχολής Α.Ε.Ι. µε αναγνωρισµένη συµβολή στα θέµατα παιδείας ή εκπαιδευτικό µε
αναγνωρισµένη εµπειρία στη διοίκηση και συµβολή στα θέµατα παιδείας, ο οποίος
ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη της αρµόδιας κατά τον Κανονισµό της Βουλής
Επιτροπής.
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 ∆ύο µέλη ∆ιδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) βαθµίδας Καθηγητή ή
Αναπληρωτή Καθηγητή µε εµπειρία στην άσκηση διοίκησης που ανήκουν σε
Παιδαγωγικά Τµήµατα ή Καθηγητικές Σχολές των A.E.I. Τα µέλη προτείνονται µε τους
αναπληρωτές τους από τα πρυτανικά συµβούλια των Πανεπιστηµίων, στα οποία
απευθύνεται εγγράφως ο Υπουργός Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Στο Συµβούλιο κατά προτεραιότητα επιλέγονται µέλη ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων τα οποία
συµµετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης. Από τα προτεινόµενα µέλη, ο Υπουργός
επιλέγει δύο ως τακτικά και δύο ως αναπληρωµατικά.
 ∆ύο Συµβούλους ή µόνιµους Παρέδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που
προτείνονται µε τους αναπληρωτές τους από τα αρµόδια όργανα του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου.
 Τους δύο Αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα Κεντρικά Υπηρεσιακά
Συµβούλια της αντίστοιχης βαθµίδας, που αναπληρώνονται από τους νόµιµους
αναπληρωτές τους.
Προϋποθέσεις επιλογής
(άρθρο 11, παρ. 1 του Ν. 3848/10)
Ως Σχολικοί Σύµβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθµίδας µε βαθµό Α΄,
δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθµια ή ∆ευτεροβάθµια
εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη,
από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε αντίστοιχους µε την προς κάλυψη θέση τύπους
σχολείων της οικείας βαθµίδας.
Ειδικότερα:
α) Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συµβούλων Προσχολικής Αγωγής και ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων Νηπιαγωγών και ∆ασκάλων,
αντίστοιχα.
β) Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συµβούλων Ε.Α.Ε. µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του κλάδου ∆ασκάλων, εκπαιδευτικοί του Π.∆τος 323/1993 και
εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόµενα γνωστικά
αντικείµενα κλάδων, που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τµήµατα
Ένταξης.
Αποτίµηση Κριτηρίων Επιλογής
(άρθρο 13 του Ν. 3848/10)
Τα κριτήρια επιλογής Σχολικών Συµβούλων αποτιµώνται ως εξής;
1. Το κριτήριο της επιστηµονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης
αξιολογείται µε είκοσι έξι (26) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται ως
εξής:
α) ∆ιδακτορικό δίπλωµα: 6 µονάδες. ∆εύτερο διδακτορικό δίπλωµα µοριοδοτείται µε 2
µονάδες.
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 4 µονάδες. ∆εύτερος µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
µοριοδοτείται µε 1 µονάδα. Τα διδακτορικά διπλώµατα και οι µεταπτυχιακοί τίτλοι
µοριοδοτούνται, αν το περιεχόµενό τους εντάσσεται στον τοµέα των Επιστηµών της Αγωγής
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ή της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης. Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και
µεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο επιστηµονικό αντικείµενο, µοριοδοτείται µόνο το διδακτορικό
δίπλωµα. ∆ιδακτορικό δίπλωµα ή µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν
για το διορισµό δεν µοριοδοτείται.
γ) Τίτλος ∆ιδασκαλείου Εκπαίδευσης: 3 µονάδες.
δ) ∆εύτερο πτυχίο Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι.: 3 µονάδες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος που αποκτήθηκε µε τη διαδικασία του
Π.∆τος 130/1990 (σ.σ. διαδικασία εξοµοίωσης) δεν µοριοδοτείται.
ε) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας ή Σχολής Νηπιαγωγών: 1 µονάδα, εφόσον δεν
ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισµό ή δεν αποτέλεσε προϋπόθεση για απόκτηση πτυχίου
εξοµοίωσης, το οποίο χρησιµοποιήθηκε για διορισµό και εφόσον δεν υφίσταται η
µοριοδότηση της προηγούµενης περίπτωσης δ΄.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον 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 Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκαπίδευσης (Ι.Τ.Ε.).
στ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό επιµόρφωσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.,Σ.Ε.Λ.∆.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
/Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν χρησιµοποιήθηκε ως προσόν διορισµού: 1 µονάδα για κάθε
κατηγορία επιµόρφωσης.
ζ) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1: 2 µονάδες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η µοριοδότηση της πιστοποιηµένης επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1
ισχύει µόνο κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου (άρθρο 29, παρ. 6 του Ν.
3848/10).
η) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 2: 3 µονάδες. Αν υπάρχουν
πιστοποιήσεις επιµόρφωσης και των δύο επιπέδων µοριοδοτείται µόνον η ανώτερη.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
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 Εκπαίδευσης σε
βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.
θ) Πιστοποιηµένη γνώση µίας ξένης γλώσσας µε τίτλο επιπέδου Β2: 1,50 µονάδες.
ι) Πιστοποιηµένη γνώση µίας ξένης γλώσσας µε τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 2,50
µονάδες. Αν ο υποψήφιος κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης
γλώσσας µοριοδοτείται µόνον η πιστοποιηµένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο. Η
πιστοποιηµένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας µοριοδοτείται κατά το ήµισυ της
µοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας.
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Η γνώση ξένης γλώσσας µοριοδοτείται µε βάση τίτλους που ορίζονται από τα
προβλεπόµενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π. ∆εν µοριοδοτείται η γνώση
ξένης γλώσσας που αποτέλεσε ειδικό προσόν διορισµού.
ια) Συγγραφικό και ερευνητικό έργο: 4 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες
κατανέµονται ως εξής:
αα) Συγγραφή ή συµµετοχή στη συγγραφή βιβλίων που έχουν εκδοθεί και έχουν
σχέση µε την εκπαίδευση ή µε τα καθήκοντα του σχολικού συµβούλου: 0,50 µονάδες για
κάθε βιβλίο. Αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι του ενός, η µοριοδότηση επιµερίζεται
αναλογικά. Βιβλία που δεν έχουν τεκµηρίωση µε αναφορά σε ελληνική και διεθνή
βιβλιογραφία, όπως τα σχολικά βοηθήµατα, δεν µοριοδοτούνται. Η µοριοδότηση µε βάση την
παρούσα υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ια΄ δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 2 µονάδες
συνολικά.
ββ) Συµµετοχή σε συγγραφική οµάδα, άσκηση έργου υπευθύνου συγγραφής επίσηµων
διδακτικών βιβλίων, συµµετοχή σε οµάδες σύνταξης ή αναθεώρησης προγραµµάτων
σπουδών, συµµετοχή σε οµάδα δηµιουργίας ή άσκηση έργου υπευθύνου στη δηµιουργία
εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού (εκπαιδευτικού λογισµικού, χαρτών κ.ά.), το οποίο
αξιοποιείται στην εκπαιδευτική πράξη: 0,50 µονάδες για κάθε συµµετοχή.
γγ) Συµµετοχή σε δηµοσιευµένες έρευνες, τις οποίες έχουν υλοποιήσει επίσηµοι φορείς
του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Α.Ε.Ι. και φορείς
εκπαίδευσης: 0,25 µονάδες για κάθε έρευνα.
δδ) ∆ηµοσίευση άρθρων σχετικών µε την εκπαίδευση ή µε το αντικείµενο της
ανατιθέµενης άσκησης καθηκόντων, που έχουν τεκµηρίωση και αξιοποιούν την ελληνική και
διεθνή βιβλιογραφία, εφόσον έχει πραγµατοποιηθεί σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά µε
κριτές: 0,25 µονάδες για κάθε άρθρο. Η µοριοδότηση µε βάση τις υποπεριπτώσεις ββ΄, γγ΄
και δδ΄ της περίπτωσης ια΄ δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 2 µονάδες συνολικά.
ιβ) ∆ιδασκαλία σε Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή στα
∆ιδασκαλεία εκπαίδευσης, που ανατέθηκε µε βάση το π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄) ή µε
απόφαση του οικείου τµήµατος: 0,50 µονάδες για κάθε ακαδηµαϊκό έτος και µέχρι 1,50
µονάδες. ∆ιδακτικά έργα τα οποία συµπίπτουν χρονικά δεν µοριοδοτούνται αθροιστικά.
2. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής
εµπειρίας αποτιµάται µε 12 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 6 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Οι µονάδες αυτές
υπολογίζονται µε βάση την εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιµώµενη µε 0,50 µονάδες για κάθε
έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής
Σχολικού Συµβούλου. Χρόνος υπηρεσίας διάρκειας βραχύτερης του έτους µοριοδοτείται µε
0,13 µονάδες για κάθε τρίµηνο.
β) ∆ιοικητική και καθοδηγητική εµπειρία: 6 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Ειδικότερα:
αα) Άσκηση καθηκόντων
• Παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
• Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης,
• Σχολικού Συµβούλου,
• ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταµένου Γραφείου Εκπαίδευσης,
• Προϊσταµένου ΚΕ.∆.∆.Υ.,
• ∆ιευθυντή σχολικής µονάδας,
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Υπευθύνου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Τµήµατος του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων:
0,50 µονάδες για κάθε έτος.

•
•

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η άσκηση καθηκόντων σε κάθε θέση του προηγούµενου εδαφίου
αποτιµάται µε 2 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, εκτός από την άσκηση καθηκόντων Σχολικού
Συµβούλου, που αποτιµάται µε 4 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Άσκηση καθηκόντων:
o Προϊσταµένου Σχολικής Μονάδας,
o Προϊσταµένου Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης,
o Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας,
o Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης,
o Αγωγής Υγείας,
o Πολιτιστικών Θεµάτων,
o Κέντρου Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού (ΚΕ.ΣΥ.Π.),
o Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.),
o Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων:
0,25 µονάδες για κάθε έτος και µέχρι 1 µονάδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Aν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα:
i. ∆ιευθυντή και Υποδιευθυντή σχολικής µονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή Προϊσταµένου Σχολικής Μονάδας
ή Υπευθύνου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
ii. Προϊσταµένου Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, Υπευθύνου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών
Θεµάτων, ΚΕ.ΣΥ.Π., Ε.Κ.Φ.Ε., Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων,
iii. Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένου Τµήµατος του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση.
ββ) Συµµετοχή σε:
 Κεντρικά,
 Ανώτερα Περιφερειακά
 Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια
 ή σε Συµβούλια Επιλογής Στελεχών, και
 άσκηση καθηκόντων µέντορα:
0,25 µονάδες για κάθε έτος και µέχρι 3 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Παράλληλη συµµετοχή σε περισσότερα Συµβούλια το ίδιο χρονικό διάστηµα δεν
µοριοδοτείται αθροιστικά.
2. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις της προηγούµενης
περίπτωσης αα΄ δεν υπολογίζονται µονάδες από συµµετοχή σε Υπηρεσιακά Συµβούλια ή σε
Συµβούλια Επιλογής Στελεχών.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 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 (άρθρο 4, παρ. 5 Υπουργικής Απόφασης, αρ.
Φ.353.1/7/63890 /∆1/3-6-2010).
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γ) Ειδικώς για την επιλογή Σχολικών Συµβούλων Ε.Α.Ε., υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή
Τµήµατα Ένταξης ή ΚΕ.∆.∆.Υ.: 0,25 µονάδες για κάθε έτος και µέχρι 1 µονάδα κατ’ ανώτατο
όριο.
Για την εφαρµογή των παραπάνω περιπτώσεων, χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας
ή καθοδηγητικής, διοικητικής ή διδακτικής εµπειρίας βραχύτερος του έτους
µοριοδοτείται µε 0,13 µονάδες για κάθε τρίµηνο. Χρόνος µικρότερος του τριµήνου
δεν υπολογίζεται.
4. Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση: 15 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο
αυτό αξιολογείται µε προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του 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 το 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 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος
τήρησης των πρακτικών και κάθε θέµα σχετικό µε τη διαδικασία της συνέντευξης.
5. Για τη µοριοδότηση της συνέντευξης το αρµόδιο Συµβούλιο Επιλογής συνεκτιµά και τα
παρακάτω στοιχεία:
α) Τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σηµείωµα, τα οποία
αποδεικνύονται µε παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν
µοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιµόρφωση και µετεκπαίδευση, οργάνωση
εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεµιναρίων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων ή συµµετοχή σε
αυτά µε την ιδιότητα του εισηγητή, του µέλους της επιστηµονικής οµάδας ή του επιµορφωτή,
συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση µε το εκπαιδευτικό έργο,
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και εφαρµογή καινοτοµιών, σχετική µε την
εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εµπειρία, συµµετοχή σε συµβούλια, επιτροπές ή
οµάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συµµετοχή σε όργανα διοίκησης
επιστηµονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συµµετοχής και επίσηµες
διακρίσεις και αριστεία. Η εισαγωγική επιµόρφωση του υποψηφίου και οι δραστηριότητες
(σεµινάρια, ηµερίδες, επιµορφωτικές συναντήσεις κ.λπ.) που αποτελούν υπηρεσιακές
υποχρεώσεις δεν µοριοδοτούνται.
β) Υπόµνηµα του υποψηφίου, το οποίο περιλαµβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και
προγραµµατισµό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του. Για την αξιολόγηση των
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στοιχείων του υποµνήµατος ο υποψήφιος δύναται να καταθέσει σχετικά στοιχεία σε
παράρτηµα. Το συµβούλιο επιλογής δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία και ιδίως
πρακτικά συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων.
6. Το Συµβούλιο Επιλογής δύναται µε οµόφωνη και πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση
να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του
Σχολικού Συµβούλου.
7. Συµβολή στο εκπαιδευτικό έργο: 12 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό
αποτιµάται µε βάση τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου που προβλέπονται κατά νόµο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κριτήριο αυτό δεν λαµβάνεται υπόψη, εφόσον δεν έχουν
εφαρµοστεί οι προβλεπόµενες διαδικασίες αξιολόγησης (άρθρο 29, παρ. 3γ του Ν. 3848/10).

Υποβολή δήλωσης προτιµήσεων
Οι υποψήφιοι Σχολικοί Σύµβουλοι µπορούν να επιλέξουν µέχρι δύο Περιφερειακές
∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η υποβολή δήλωσης προτιµήσεων Εκπαιδευτικών Περιφερειών
γίνεται µετά την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων (άρθρο 18, παρ. 9 του Ν.
3848/10).
Τοποθέτηση Σχολικών Συµβούλων
Οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες Επιλογής Σχολικών Συµβούλων τοποθετούνται
σε κενές και κενούµενες θέσεις µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου Συµβουλίου Επιλογής, κατά τη σειρά
εγγραφής τους στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και µε βάση τις δηλωθείσες
προτιµήσεις.
Αν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των υποψηφίων σε θέσεις της προτίµησής
τους, τοποθετούνται στις θέσεις που αποµένουν κενές αν εκ νέου το δηλώσουν. Για το
σκοπό αυτόν καλούνται να υποβάλουν νέα δήλωση προτίµησης για τις θέσεις των ίδιων
Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών
αξιολογικών µονάδων και µε βάση τις δηλωθείσες προτιµήσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τοποθετούµενοι σε θέσεις Σχολικών Συµβούλων, ∆ιευθυντών
Εκπαίδευσης και Προϊσταµένων Γραφείων διαγράφονται από όλους τους Πίνακες
Στελεχών Εκπαίδευσης που είναι εγγεγραµµένοι (άρθρο 24, παρ. 3 και 5 του Ν. 3848/10).

Β. Επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταµένων Γραφείων
Συµβούλιο Επιλογής ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης
(άρθρο 16, παρ. 2 του Ν. 3848/10)
Το Συµβούλιο Επιλογής ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης είναι επταµελές και αποτελείται από:
 Έναν Πρόεδρο ή διατελέσαντα Πρόεδρο Παιδαγωγικού Τµήµατος ή Καθηγητικής
σχολής Α.Ε.Ι. µε αναγνωρισµένη συµβολή στα θέµατα παιδείας ή εκπαιδευτικό µε
αναγνωρισµένη εµπειρία στη διοίκηση και συµβολή στα θέµατα παιδείας, ο οποίος
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ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη της αρµόδιας κατά τον Κανονισµό της Βουλής
Επιτροπής.
 ∆ύο Μέλη ∆ιδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) βαθµίδας Καθηγητή
ή Αναπληρωτή Καθηγητή µε εµπειρία στην άσκηση διοίκησης που ανήκουν σε
Παιδαγωγικά Τµήµατα ή Καθηγητικές Σχολές των A.E.I. ή σε Τµήµατα ∆ιοκητικής
Επιστήµης των Α.Ε.Ι.. Τα Μέλη προτείνονται µε τους αναπληρωτές τους από τα
πρυτανικά συµβούλια των πανεπιστηµίων, στα οποία απευθύνεται εγγράφως ο
Υπουργός Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Στο Συµβούλιο κατά
προτεραιότητα επιλέγονται µέλη ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων τα οποία συµµετέχουν στη
διαδικασία της αξιολόγησης. Από τα προτεινόµενα Μέλη, ο Υπουργός επιλέγει δύο ως
τακτικά και δύο ως αναπληρωµατικά.
 Ένα Σύµβουλο ή µόνιµο Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που προτείνεται
µε τον Αναπληρωτή του από τα ίδια πιο πάνω όργανα, καθώς και ένα Μέλος του
επιστηµονικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αυτοδιοίκησης που προτείνεται µε τον Αναπληρωτή του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Κέντρου.
 Τους δύο Αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα Κεντρικά Υπηρεσιακά
Συµβούλια της αντίστοιχης βαθµίδας, που αναπληρώνονται από τους νόµιµους
αναπληρωτές τους.

Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων Γραφείων
(άρθρο 16, παρ. 2 του Ν. 3848/10)

Οι Προϊστάµενοι Γραφείων Εκπαίδευσης επιλέγονται από τα Ανώτερα Περιφερειακά
Υπηρεσιακά Συµβούλια (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.), στα οποία συµµετέχουν επιπλέον:
 ένα µέλος ∆.Ε.Π. Παιδαγωγικών Τµηµάτων ή Καθηγητικών σχολών ή Τµηµάτων
∆ιοικητικής Επιστήµης των Α.Ε.Ι. ή Σύµβουλος ή Πάρεδρος του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου ή Σχολικός Σύµβουλος της οικείας εκπαιδευτικής βαθµίδας, κατά
προτίµηση µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση της εκπαίδευσης και
 ένας ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης ή Προϊστάµενος Γραφείου, ή ∆ιευθυντής
Σχολικής Μονάδας κατά προτίµηση µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση
της εκπαίδευσης. Τα µέλη αυτά ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Προϋποθέσεις επιλογής
(άρθρο 11, παρ. 2 του Ν. 3848/10)
Ως ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊστάµενοι Γραφείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
επιλέγονται εκπαιδευτικοί της αυτής βαθµίδας, µε βαθµό Α΄ και δωδεκαετή τουλάχιστον
εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθµια ή ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν
ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί επτά τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον
πέντε σε σχολεία της Α/θµιας Εκπαίδευσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως ∆ιευθυντές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Προϊστάµενοι Γραφείων
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης επιλέγονται και εκπαιδευτικοί του κλάδου Νηπιαγωγών,
οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Προϊστάµενος Γραφείου Εκπαίδευσης, το οποίο καταργείται,
τοποθετείται µε αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας σε κενή θέση Προϊσταµένου
Γραφείου ή, αν δεν υπάρχει, κατά προτεραιότητα σε κενή θέση ∆ιευθυντή Σχολικής
Μονάδας της ίδιας Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, µε απόφαση του Περιφερειακού
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου (άρθρο 27, παρ. 3 του Ν. 3848/10).
Αποτίµηση κριτηρίων επιλογής ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταµένων
Γραφείων
(άρθρο 14, παρ. 2 και 3 του Ν. 3848/10)
Τα κριτήρια επιλογής ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταµένων γραφείων,
αποτιµώνται ως εξής:
1. Το κριτήριο της επιστηµονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης αξιολογείται µε 24
µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 13
(βλέπε παραπάνω).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν µοριοδοτούνται: α) ο δεύτερος µεταπτυχιακός τίτλος, β) το
δεύτερο διδακτορικό δίπλωµα, γ) το συγγραφικό έργο και δ) η ∆ιδασκαλία σε Πανεπιστήµια
κ.τ.λ..
2. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής
εµπειρίας αξιολογείται µε 14 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 8 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Οι µονάδες αυτές
υπολογίζονται µε βάση την εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιµώµενη µε 0,50 µονάδες για κάθε
έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταµένου Γραφείου. Χρόνος υπηρεσίας διάρκειας βραχύτερης
του έτους µοριοδοτείται µε 0,13 µονάδες για κάθε τρίµηνο.
β) ∆ιοικητική και καθοδηγητική εµπειρία: 6 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Ειδικότερα:
αα) Άσκηση καθηκόντων:
 Παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
 Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης,
 Σχολικού Συµβούλου,
 ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταµένου Γραφείου Εκπαίδευσης,
 Προϊσταµένου ΚΕ.∆.∆.Υ.,
 ∆ιευθυντή ή Προϊσταµένου Σχολικής Μονάδας,
 Προϊσταµένου Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης,
 Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας,
 Υπευθύνου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
 Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Τµήµατος του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων:
0,50 µονάδες για κάθε έτος.
Η άσκηση καθηκόντων σε κάθε θέση αποτιµάται µε 2 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο,
εκτός από την άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού ∆ιευθυντή, ∆ιευθυντή ή Προϊσταµένου
Γραφείου Εκπαίδευσης ή ∆ιευθυντή Σχολικής Μονάδας, που αξιολογείται µε 4 µονάδες κατ’
ανώτατο όριο.
Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος – Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

14

Αν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα:
i. ∆ιευθυντή και Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Προϊσταµένου Σχολικής Μονάδας
ή Υπευθύνου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
ii. Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένου Τµήµατος του Υπουργείου Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση.
ββ) Συµµετοχή σε:
 Κεντρικά, Ανώτερα Περιφερειακά και Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια ή σε
Συµβούλια Επιλογής Στελεχών
 και άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης φορέων του ∆ηµόσιου και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα,
 Νοµάρχη ή Αντινοµάρχη,
 ∆ηµάρχου ή Αντιδηµάρχου:
0,25 µονάδες για κάθε έτος συµµετοχής και έως 3 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Παράλληλη συµµετοχή σε Συµβούλια δεν µοριοδοτείται αθροιστικά.
2. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις της προηγούµενης
περίπτωσης αα΄ δεν υπολογίζονται µονάδες από συµµετοχή σε Υπηρεσιακά Συµβούλια ή σε
Συµβούλια Επιλογής Στελεχών.
3. Αν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα σε περισσότερες θέσεις διοίκησης φορέων του
∆ηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν
στην ίδια θέση.
4. Στην περίπτωση των Αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αν ο υποψήφιος
έχει ασκήσει έργο σε περισσότερες της µίας θέσεις µοριοδοτείται µόνο η µία.
5. Για την εφαρµογή των παραπάνω περιπτώσεων, χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή
καθοδηγητικής, διοικητικής ή διδακτικής εµπειρίας βραχύτερος του έτους µοριοδοτείται µε
0,13 µονάδες για κάθε τρίµηνο. Χρόνος µικρότερος του τριµήνου δεν υπολογίζεται.
γ) Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση: 15 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο (βλέπε
παραπάνω την αντίστοιχη ενότητα στην Επιλογή Σχολικών Συµβούλων).
δ) Συµβολή στο εκπαιδευτικό έργο: 12 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό
αποτιµάται µε βάση τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου που προβλέπονται κατά νόµο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κριτήριο αυτό δεν λαµβάνεται υπόψη, εφόσον δεν έχουν
εφαρµοστεί οι προβλεπόµενες διαδικασίες αξιολόγησης (άρθρο 29, παρ. 3γ του Ν. 3848/10).

Υποβολή δήλωσης προτιµήσεων

Οι υποψήφιοι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης µπορούν να επιλέξουν µέχρι δύο
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η υποβολή δήλωσης προτιµήσεων ∆ιευθύνσεων
Εκπαίδευσης γίνεται µετά την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων (άρθρο 18, παρ. 9
του Ν. 3848/10).
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Οι υποψήφιοι Προϊστάµενοι Γραφείων µπορούν να επιλέξουν µία Περιφερειακή
∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης. Η υποβολή δήλωσης προτιµήσεων Γραφείων Εκπαίδευσης γίνεται
µετά την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων (άρθρο 18, παρ. 9 του Ν. 3848/10).

Τοποθέτηση ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης
Οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης τοποθετούνται σε
κενές και κενούµενες θέσεις µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου Συµβουλίου Επιλογής, κατά τη σειρά
εγγραφής τους στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και µε βάση τις δηλωθείσες
προτιµήσεις.
Αν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των υποψηφίων σε θέσεις της προτίµησής
τους, τοποθετούνται στις θέσεις που αποµένουν κενές αν εκ νέου το δηλώσουν. Για το
σκοπό αυτόν καλούνται να υποβάλουν νέα δήλωση προτίµησης για τις θέσεις των ίδιων
Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών
αξιολογικών µονάδων και µε βάση τις δηλωθείσες προτιµήσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τοποθετούµενοι σε θέσεις Σχολικών Συµβούλων, ∆ιευθυντών
Εκπαίδευσης και Προϊσταµένων Γραφείων διαγράφονται από όλους τους Πίνακες
Στελεχών Εκπαίδευσης που είναι εγγεγραµµένοι (άρθρο 24, παρ. 5 του Ν. 3848/10).

Γ. Επιλογή Προϊσταµένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων ΚΕ.∆.∆.Υ.
(άρθρο 16, παρ. 15 του Ν. 3848/10)
Οι Προϊστάµενοι των ΚΕ.∆.∆.Υ. επιλέγονται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), το οποίο συνεδριάζει υπό την Προεδρία του
Προέδρου του Τµήµατος Ε.Α.Ε. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή του Αναπληρωτή του, µε τη
συµµετοχή Σχολικού Συµβούλου Ε.Α.Ε. και εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε. µε βαθµό Α΄, οι οποίοι
ορίζονται µε την απόφαση συγκρότησης. Όταν δεν καλύπτονται οι θέσεις µε επιλογή από το
Υ.Σ.Ε.Ε.Π., ορίζεται αναπληρωτής Προϊστάµενος µε διετή θητεία από τον Περιφερειακό
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης µε πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), ύστερα από πρόσκληση για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος.
Προϋποθέσεις Επιλογής
(άρθρο 11, παρ. 7 του Ν. 3848/10)
Ως Προϊστάµενοι ΚΕ.∆.∆.Υ. επιλέγονται:
α) εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του κλάδου ∆ασκάλων, εκπαιδευτικοί
του Π.∆τος 323/1993 και εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς
τα διδασκόµενα γνωστικά αντικείµενα κλάδων µε βαθµό Α΄, που έχουν τα τυπικά
προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τµήµατα Ενταξης, δεκαετή συνολική
εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθµια ή ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση και έχουν
ασκήσει τουλάχιστον επί µία πενταετία διδακτικά καθήκοντα, από τα οποία
τουλάχιστον τρία έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή
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β) µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων µε
βαθµό Α΄ τα οποία υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.∆.∆.Υ. της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης
Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το ΚΕ.∆.∆.Υ. και δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία
σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σε ΚΕ.∆.∆.Υ
Αποτίµηση κριτηρίων επιλογής Προϊσταµένων ΚΕ.∆.∆.Υ.
(άρθρο 14, παρ. 2 και 3 του Ν. 3848/10)
Για την αποτίµηση των κριτηρίων επιλογής ισχύει ό,τι και στους ∆ιευθυντές
Εκπαίδευσης και Προϊσταµένους Γραφείων (βλέπε παραπάνω).

Δ. Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
Συµβούλιο Επιλογής ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων
(άρθρο 16, παρ. 2 του Ν. 3848/10)
Οι ∆ιευθυντές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης επιλέγονται από τα
Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), στα οποία συµµετέχουν
επιπλέον:
 ένας Σχολικός Σύµβουλος, κατά προτίµηση µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη
∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης και
 ένας ∆ιευθυντής Σχολικής Μονάδας της ίδιας εκπαιδευτικής περιφέρειας, κατά
προτίµηση µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης ή στα
Παιδαγωγικά και, εφόσον δεν υπάρχει, εκπαιδευτικός µε βαθµό Α΄ µε σηµαντική
εκπαιδευτική και διοικητική εµπειρία.
Τα Μέλη αυτά ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Προϋποθέσεις επιλογής
(άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3848/10)
Ως ∆ιευθυντές Σχολικών Μονάδων επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης µε βαθµό Α΄ και οκταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην
Πρωτοβάθµια ή ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα
επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους µε την
προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της αυτής βαθµίδας. Ειδικότερα:
 Υποψήφιοι για τις θέσεις ∆ιευθυντών ∆ηµοτικών 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.∆. 323/1993.
 Για θέσεις ∆ιευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
του κλάδου ∆ασκάλων, εκπαιδευτικοί του Π.∆τος 323/1993 και εκπαιδευτικοί
∆ευτεροβάθµιας 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.
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 Για θέσεις ∆ιευθυντών 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.
 Για θέσεις ∆ιευθυντών στα σχολεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί
κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση της χώρας προέλευσης της
πλειονότητας των µαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
 Για θέσεις ∆ιευθυντών των Πειραµατικών Σχολείων των Πανεπιστηµίων
εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που έχουν τα προσόντα άσκησης
καθηκόντων ∆ιευθυντή στα λοιπά σχολεία της αυτής βαθµίδας και τα προσόντα
τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα ανωτέρω σχολεία.
Αποτίµηση κριτηρίων επιλογής ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων
(άρθρο 14, παρ. 2 και 3 του Ν. 3848/10)
Για την αποτίµηση των κριτηρίων επιλογής ισχύει ό,τι και στους ∆ιευθυντές
Εκπαίδευσης και Προϊσταµένους Γραφείων (βλέπε παραπάνω).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικώς για την επιλογή ∆ιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε., υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή
Τµήµατα Ένταξης ή ΚΕ.∆.∆.Υ.: 0,25 µονάδες για κάθε έτος και µέχρι 1 µονάδα κατ’
ανώτατο όριο.
Κρίση και Επιλογή
(άρθρο 21 του ν. 3848/10)
Το Συµβούλιο Επιλογής (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), σε συνεδρίασή του που πραγµατοποιείται εντός
δέκα ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που προβλέπεται
στην προκήρυξη επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν
δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τους σχετικούς αλφαβητικούς πίνακες. Οι
υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν γραπτώς ένσταση κατά των ως άνω πινάκων
εντός πέντε ηµερών από την κοινοποίησή τους.
Εντός πέντε ηµερών από την παραλαβή τους το Συµβούλιο κρίνει αιτιολογηµένα τις
ενστάσεις, αναπροσαρµόζει τους πίνακες και ενηµερώνει σχετικά τους ενδιαφεροµένους. Στη
συνέχεια ορίζει τις ηµεροµηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη.
Μετά το πέρας της συνέντευξης κάθε Μέλος του Συµβουλίου καταγράφει
αιτιολογηµένα τις µονάδες µε τις οποίες βαθµολόγησε τον υποψήφιο κατά τη
διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές µονάδες κάθε υποψηφίου για την
κατηγορία «Προσωπικότητα − Γενική Συγκρότηση» είναι ο µέσος όρος των µονάδων µε
τις οποίες τον βαθµολόγησαν τα παρόντα Μέλη του Συµβουλίου. Υποψήφιοι που δεν
προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.
Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το Συµβούλιο Επιλογής
καταρτίζει µε αξιολογική σειρά ενιαίους πίνακες επιλογής κατά κλάδους και
ειδικότητες µε βάση τις συνολικές µονάδες κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των
µονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισµα όλων των µονάδων στα επί
µέρους κριτήρια.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθµού µονάδων,
προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες µονάδες,
κατά σειρά, στα κριτήρια: α) επιστηµονική – παιδαγωγική συγκρότηση, β) υπηρεσιακή
κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εµπειρία και γ) προσωπικότητα − γενική
συγκρότηση.
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Οι καταρτιζόµενοι πίνακες αναρτώνται στις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι
µπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά των ως άνω πινάκων εντός πέντε
ηµερών από την ανάρτησή τους. Ύστερα από την κρίση του Συµβουλίου επί των
ενστάσεων και την αναπροσαρµογή των πινάκων, οι πίνακες αυτοί υποβάλλονται στον
Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται και ισχύουν από την 1η
Σεπτεµβρίου του έτους κατάρτισης µέχρι την 31η Ιουλίου κάθε τέταρτου έτους. Αν ελλείπει ο
Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί αναπληρωτής του, οι πίνακες
κυρώνονται από τον ∆ιευθυντή της οικείας ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ύστερα από την
κύρωσή τους οι πίνακες αναρτώνται εκ νέου στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις και στις
∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τοποθετούµενοι ∆ιευθυντές από έναν πίνακα, µε βάση τη σειρά
προτίµησής τους, διαγράφονται από τους λοιπούς πίνακες.
Για την κρίση και επιλογή των ∆ιευθυντών των Πειραµατικών Σχολείων των
Πανεπιστηµίων εφαρµόζονται οι διατάξεις για την επιλογή και σύνταξη των πινάκων των
∆ιευθυντών των λοιπών σχολείων.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Επί των αιτήσεων των υποψήφιων ∆ιευθυντών γνωµοδοτεί το
εποπτικό συµβούλιο κάθε Πειραµατικού σχολείου, που αποτελείται από τον Επόπτη και
δύο αναπληρωτές επόπτες, µέλη ∆.Ε.Π. του Πανεπιστηµιακού Τµήµατος που εποπτεύει το
Πειραµατικό σχολείο. Τα µέλη του εποπτικού συµβουλίου ορίζονται µε τους αναπληρωτές
τους από τη γενική συνέλευση του οικείου Πανεπιστηµιακού Τµήµατος. Το εποπτικό
συµβούλιο καταρτίζει σχετικές εισηγητικές εκθέσεις, τις οποίες αποστέλλει στο οικείο
Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.).
Υποβολή δήλωσης προτιµήσεων
Οι υποψήφιοι ∆ιευθυντές Σχολικών Μονάδων υποβάλουν δήλωση προτίµησης για τις
θέσεις αρµοδιότητας ενός ΠΥΣΠΕ (όχι κατ’ ανάγκη αυτό που ανήκουν οργανικά). Η υποβολή
δήλωσης προτιµήσεων γίνεται µετά την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων (άρθρο
18, παρ. 9 του Ν. 3848/10).
Τοποθέτηση ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων
Η τοποθέτηση σε κενές και κενούµενες θέσεις ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων
γίνεται µε απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του
οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου µε βάση τη σειρά εγγραφής των
υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιµήσεις. Αν ελλείπει ο
Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί ο αναπληρωτής του, η
επικύρωση των πινάκων επιλογής ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων και η τοποθέτηση των
∆ιευθυντών γίνεται µε απόφαση του οικείου ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης.
Η τοποθέτηση σε κενές ή κενούµενες θέσεις ∆ιευθυντών των Πειραµατικών
Σχολείων των Πανεπιστηµίων γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου Ανώτερου Περιφερειακού
Υπηρεσιακού Συµβουλίου (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.). Η τοποθέτηση γίνεται µε βάση τη σειρά
εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιµήσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Αν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των υποψηφίων σε θέσεις σχολείων της
προτίµησής τους, τοποθετούνται, εφόσον εκ νέου το δηλώσουν, στις θέσεις που
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2.

αποµένουν κενές κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα. Για το σκοπό αυτόν
καλούνται να υποβάλουν νέα δήλωση προτίµησης.
Το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθήνας µε την 1395/2004 Απόφασή του έκρινε ότι τα
Υπηρεσιακά Συµβούλια οφείλουν να καλούν - για την κάλυψη κενωθεισών θέσεων
σχολικών µονάδων - και τους εκπαιδευτικούς που δεν είχαν συµπεριλάβει στην
αρχική τους δήλωση τις εν λόγω σχολικές µονάδες, µε βάση τη σειρά κατάταξής
τους στον αξιολογικό πίνακα, για να υποβάλουν νέα δήλωση περί αποδοχής ή µη των
θέσεων αυτών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν και µε την παραπάνω διαδικασία δεν πληρωθούν οι κενές θέσεις
∆ιευθυντών, τοποθετούνται υποχρεωτικά εκπαιδευτικοί που έχουν το βαθµό Α΄. Η
τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα
από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, το οποίο, µε βάση
τα κριτήρια επιλογής ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων, αξιολογεί κατά σειρά τους
εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά:
α) στην ίδια Σχολική Μονάδα,
β) σε Σχολικές Μονάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου ∆ήµου και
γ) σε Σχολικές Μονάδες οποιουδήποτε τύπου της περιοχής αρµοδιότητας του οικείου
Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
Αν σε ορισµένες από τις Σχολικές Μονάδες της προηγούµενης παραγράφου δεν
υπάρχουν εκπαιδευτικοί µε βαθµό Α΄, το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µπορεί να ζητεί δήλωση
προτίµησης για την τοποθέτηση ως ∆ιευθυντών, εκπαιδευτικών µε βαθµό Β΄ που
υπηρετούν οργανικά σε Σχολικές Μονάδες κατά τη σειρά της προηγούµενης παραγράφου.
Σε περίπτωση υποχρεωτικής τοποθέτησης, το υπηρεσιακό συµβούλιο µπορεί να ζητεί από
τους υποψηφίους για κρίση δήλωση προτίµησης σχολείων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι ∆ιευθυντές που τοποθετούνται µε τη διαδικασία της «υποχρεωτικής
τοποθέτησης» καλύπτουν προσωρινά τις αντίστοιχες θέσεις µέχρι τη λήξη του σχολικού
έτους (31 Αυγούστου).
Οι τοποθετούµενοι σε θέσεις ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων διαγράφονται από
όλους τους πίνακες ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων, διατηρούν όµως τη σειρά
εγγραφής τους στους πίνακες Σχολικών Συµβούλων, ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και
Προϊσταµένων Γραφείων Εκπαίδευσης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
∆ιευθυντής Σχολικής Μονάδας, η οποία καταργείται, τοποθετείται µε αίτησή του για
το υπόλοιπο της θητείας, σε κενή θέση ∆ιευθυντή Σχολικής Μονάδας της ίδιας
∆ιεύθυνσης, µε απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση
του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου (άρθρο 27, παρ. 4 του Ν. 3848/10).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Εκπαιδευτικοί που συµπεριλήφθηκαν στους πίνακες επιλογής υποψήφιων
∆ιευθυντών και στη συνέχεια επιλέχθηκαν για φοίτηση στα ∆ιδασκαλεία, διατηρούν τη θέση
τους στον πίνακα και µε τη λήξη της Μετεκπαίδευσής τους είναι δυνατό να τοποθετηθούν σε
κενή ή κενούµενη θέση.
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Εκπαιδευτικοί που ασκούν ήδη τα διευθυντικά τους καθήκοντα και
επιλέγονται να φοιτήσουν στα ∆ιδασκαλεία, απαλλάσσονται από τα διδακτικά και
διοικητικά τους καθήκοντα. Με τη λήξη της φοίτησής τους και εφόσον δεν έχει λήξει η
αντίστοιχη διευθυντική θητεία, οι εν λόγω ∆ιευθυντές τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε
κενές ή κενούµενες θέσεις για το υπόλοιπο της θητείας.
Ε. Επιλογή Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, Προϊσταµένων
Ολιγοθεσίων ∆ηµοτικών Σχολείων, Προϊσταµένων Νηπιαγωγείων
Συµβούλιο Επιλογής
(άρθρο 16, παρ. 10 του Ν.3848/10)
Οι Υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων, καθώς και οι Προϊστάµενοι ολιγοθέσιων
Νηπιαγωγείων και ∆ηµοτικών Σχολείων επιλέγονται από τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά
Συµβούλια (ΠΥΣΠΕ).
Κριτήρια Επιλογής
(άρθρο 15 του Ν. 3848/10)
Κριτήρια επιλογής των Στελεχών αυτών είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική
συγκρότηση του υποψηφίου και, κυρίως, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαµβάνει
πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήµατα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.),
να δηµιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εµπνέει τους εκπαιδευτικούς στην
άσκηση των καθηκόντων τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειµένου του
προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από:
 την επιστηµονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο
των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιµορφώσεων
στην Οργάνωση και ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης και την πιστοποιηµένη γνώση Ξένων
Γλωσσών και Τ.Π.Ε. και
 την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εµπειρία, όπως προκύπτει από τη
συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε
άσκηση διοικητικού έργου ή την άσκηση καθηκόντων µέντορα.

Κρίση και επιλογή
(άρθρο 23 του Ν. 3848/10)
Ως Υποδιευθυντές ∆ηµοτικών Σχολείων, Προϊστάµενοι ολιγοθέσιων ∆ηµοτικών
Σχολείων και Νηπιαγωγείων επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική
υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής µε οργανική θέση στη Σχολική
Μονάδα. Αν οι εκπαιδευτικοί της Σχολικής Μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της
οκταετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί µε
µικρότερο χρόνο υπηρεσίας (άρθρο 11, παρ. 5 του Ν. 3848/10).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
o Υποδιευθυντές τοποθετούνται σε δεκαθέσια και πάνω δηµοτικά σχολεία.
o Υποδιευθυντές σε ΣΜΕΑΕ τοποθετούνται µόνο στις περιπτώσεις όπου τα τµήµατα που
λειτουργούν είναι τουλάχιστον έξι (6) και ο ελάχιστος αριθµός µαθητών είναι
τριάντα (30).
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Μετά την τοποθέτηση των ∆ιευθυντών των Σχολικών Μονάδων, ο οικείος ∆ιευθυντής
Εκπαίδευσης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυµούν
να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή, να υποβάλουν στον ∆ιευθυντή της Σχολικής
Μονάδας όπου ανήκουν οργανικά σχετική αίτηση εντός δεκαηµέρου. Αντιστοίχως
προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυµούν να ασκήσουν
τα καθήκοντα Προϊσταµένου ολιγοθέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου ή Νηπιαγωγείου να υποβάλουν
στον ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Προϊστάµενο του οικείου Γραφείου Εκπαίδευσης
σχετική αίτηση εντός δεκαηµέρου (άρθρο 18, παρ. 7 του Ν. 3848/10).
Ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων κάθε Σχολικής Μονάδας σε συνεδρίασή του, που
πραγµατοποιείται µέσα σε πέντε ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής αιτήσεων, από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογηµένη
πρόταση επιλογής Υποδιευθυντή της Σχολικής Μονάδας µε βάση τα κριτήρια του
άρθρου 15 (βλέπε παραπάνω).
Η πρόταση µαζί µε το Πρακτικό του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων διαβιβάζονται από τον
∆ιευθυντή της Σχολικής Μονάδας Υπηρεσιακό Συµβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) το οποίο, µετά από
έλεγχο της συνδροµής των προϋποθέσεων και της νοµιµότητας της διαδικασίας
διαµόρφωσης της πρότασης, προτείνει στο ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των
Στελεχών της προηγούµενης παραγράφου.
Αν ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων παραλείψει να υποβάλει πρόταση, η τοποθέτηση γίνεται
µε απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, το οποίο λαµβάνει υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 15 (βλέπε παραπάνω).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Υποδιευθυντές που επιλέγονται για φοίτηση στα ∆ιδασκαλεία, απαλλάσσονται
των διδακτικών και διοικητικών τους καθηκόντων κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Με τη
λήξη της Μετεκπαίδευσης και εφόσον δεν έχει λήξει ακόµη η θητεία τους, επανέρχονται
στα καθήκοντά τους.
Κατά τη διάρκεια της απαλλαγής των, τοποθετείται αναπληρωτής Υποδιευθυντής
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 11, περ. Ε’, παρ. 2 του Ν. 1566/85: «Αν δεν
υπάρχει Υποδιευθυντής σχολικής µονάδας, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθµό
από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια σχολική µονάδα. Αν υπάρχουν
οµοιόβαθµοι καθήκοντα Υποδιευθυντή ασκεί εκείνος που ορίζεται µε απόφαση του ∆ιευθυντή
Εκπαίδευσης ύστερα από γνώµη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου». Ο
αναπληρωτής Υποδιευθυντής τοποθετείται µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
Στην περίπτωση ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων ή ∆ηµοτικών σχολείων η τοποθέτηση
Προϊσταµένων γίνεται ως εξής:
 Στα διθέσια µε απόφαση ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογηµένη
πρόταση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, η οποία βασίζεται στα κριτήρια
του άρθρου 15 (βλέπε παραπάνω).
 Στα τριθέσια και άνω σύµφωνα µε τη διαδικασία των προηγούµενων παραγράφων.
Υποδιευθυντές - Υπεύθυνοι των Ολοήµερων (4/θ έως και 9/θ) Σχολείων
Η διαδικασία τοποθέτησης Υποδιευθυντή - Υπεύθυνου για το Ολοήµερο στα πολυθέσια
δηµοτικά σχολεία (4/θ έως 9/θ) ορίζεται ως εξής:
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο
σχολείο µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
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1. Οργανικά τοποθετηµένοι ή µε διάθεση ή µε προσωρινή τοποθέτηση µε σειρά
κατέχοντες βαθµό Α`, ελλείψει αυτών µε βαθµό Β` και ελλείψει αυτών µε βαθµό Γ`
2. Με απόσπαση (µε την ίδια πιο πάνω σειρά)


Η αίτηση συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα και τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία και υποβάλλεται ιεραρχικά µέσω του ∆ιευθυντή του σχολείου στο ∆ιευθυντή
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ο οποίος την παραπέµπει στο οικείο Περιφερειακό
Υπηρεσιακό Συµβούλιο (ΠΥΣΠΕ).



Το ΠΥΣΠΕ διαµορφώνει την πρόταση του για τους υποψηφίους, αξιολογώντας τις
αιτήσεις τους και συντάσσει πίνακα στον οποίο κατατάσσονται µε αξιολογική σειρά οι
υποψήφιοι για κάθε σχολείο.



Ο ∆ιευθυντής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, αφού λάβει υπόψη την πρόταση του
ΠΥΣΠΕ, τοποθετεί µε απόφασή του τους Υποδιευθυντές - Υπεύθυνους για το
Ολοήµερο µε θητεία ενός έτους.

ΣΤ.

Επιλογή Προϊσταµένων Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων

Ως Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης
επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση µε βαθµό Α΄ και οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική
υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω
προϋποθέσεις, µπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί µε βαθµό Β΄ και µικρότερο χρόνο
υπηρεσίας.
Μετά την τοποθέτηση των Υποδιευθυντών, ο οικείος ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης µε
πρόσκλησή του που κοινοποιείται στις Σχολικές Μονάδες του νοµού και δηµοσιεύεται
στο διαδίκτυο προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυµούν
να ασκήσουν τα καθήκοντα Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των
∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης του νοµού, να υποβάλουν εντός δεκαηµέρου αίτηση επιλογής
για τις θέσεις αυτές (άρθρο 18, παρ. 8 του Ν. 3848/10).
Οι Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων ορίζονται µε απόφαση του οικείου
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, µε βάση τα κριτήρια του άρθρου 15 (βλέπε παραπάνω).
Τοποθέτηση Προϊσταµένων Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων, Υποδιευθυντών
Σχολικών Μονάδων, Προϊσταµένων Ολιγοθεσίων ∆ηµοτικών Σχολείων και
Προϊσταµένων Νηπιαγωγείων
Η Τοποθέτηση Προϊσταµένων Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων, Υποδιευθυντών
Σχολικών Μονάδων, Προϊσταµένων Ολιγοθεσίων ∆ηµοτικών Σχολείων και Προϊσταµένων
Νηπιαγωγείων γίνεται µε απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης.

5. Τοποθετήσεις Στελεχών Εκπαίδευσης
Η τοποθέτηση των Στελεχών Εκπαίδευσης γίνεται µε την ακόλουθη σειρά:
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Προηγείται η τοποθέτηση των Σχολικών Συµβούλων, ακολουθεί η τοποθέτηση των
∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και έπεται η τοποθέτηση των Προϊσταµένων των Γραφείων
Εκπαίδευσης και των Προϊσταµένων ΚΕ.∆.∆.Υ. (άρθρο 24, παρ. 4 του Ν. 3848/10).
Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου προηγούνται οι επιλογές και οι
τοποθετήσεις ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης, ενώ όσοι τοποθετηθούν στις θέσεις αυτές δεν
δικαιούνται να συµµετάσχουν ως υποψήφιοι στις διαδικασίες επιλογής Στελεχών που θα
ακολουθήσουν (άρθρο 29, παρ. 2 του Ν. 3848/10).

6. Θητεία Στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας
(άρθρο 25 του Ν. 3848/10)
Η Επιλογή και Τοποθέτηση των Στελεχών της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης στις κενές θέσεις
γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία σε κάθε περίπτωση λήγει την 31η Ιουλίου του
τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η Επιλογή και Τοποθέτηση στις
κενούµενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούµενοι σε
κενές ή κενούµενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την ανάληψη
της υπηρεσίας των νέων στελεχών.
Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούµενων από τους αξιολογικούς πίνακες
επιλογής είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλαµβάνουν υπηρεσία στις θέσεις που
τοποθετούνται διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θητεία όλων των Στελεχών της Εκπαίδευσης που θα επιλεγούν κατά
την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου λήγει ταυτόχρονα την
31.7.2015 (άρθρο 29, παρ. 7 του Ν. 3848/10).

7. Απαλλαγή των Στελεχών Εκπαίδευσης
(άρθρο 26 του Ν. 3848/10)
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ή του
αρµόδιου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογηµένη σύµφωνη
γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, οι κατέχοντες θέσεις Στελεχών της
Εκπαίδευσης µπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους:
 για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από
αίτησή τους ή
 για σοβαρό λόγο αναγόµενο σε πληµµελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων,
όπως ιδίως για αδυναµία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, αδικαιολόγητη
επιείκεια ή µεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, µη προσήκουσα
συµπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυµία εφαρµογής νέων µεθόδων
οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη
διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία µε τους προϊσταµένους, τους
υφισταµένους και τα λοιπά Στελέχη της ∆ιοίκησης και µειωµένη ποιοτική και ποσοτική
απόδοση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο γνωµοδοτεί για την απαλλαγή
Στελέχους της Εκπαίδευσης για πληµµελή άσκηση των καθηκόντων του, ύστερα από
ερώτηµα του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ή του
αρµόδιου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης και αφού τηρηθεί η διαδικασία
ακρόασης ενώπιον του Συµβουλίου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Κωλύµατα Επιλογής σε θέση Στελέχους Εκπαίδευσης
2. Κωλύµατα συµµετοχής σε Συµβούλια Επιλογής
3. Κριτήρια Επιλογής
 Πιστοποιητικά Καθοδηγητικής και ∆ιοικητικής Επάρκειας
 Εκπαιδευτική και διδακτική υπηρεσία
4. Αξιολογικοί Πίνακες
Α. Σχολικών Συµβούλων
 Συµβούλιο Επιλογής
 Προϋποθέσεις Επιλογής
 Αποτίµηση Κριτηρίων Επιλογής
 Υποβολή δήλωσης προτιµήσεων
 Τοποθέτηση
Β. ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταµένων Γραφείων
 Συµβούλιο Επιλογής ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης
 Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων Γραφείων
 Προϋποθέσεις Επιλογής
 Αποτίµηση Κριτηρίων Επιλογής
 Υποβολή δήλωσης προτιµήσεων
 Τοποθέτηση
Γ. Προϊσταµένων ΚΕ.∆.∆.Υ.
 Συµβούλιο Επιλογής
 Προϋποθέσεις Επιλογής
 Αποτίµηση Κριτηρίων Επιλογής
∆. ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων
 Συµβούλιο Επιλογής
 Προϋποθέσεις Επιλογής
 Αποτίµηση Κριτηρίων Επιλογής
 Κρίση και Επιλογή
 Υποβολή δήλωσης προτιµήσεων
 Τοποθέτηση
Ε. Επιλογή Υποδιευθυντών, Προϊσταµένων Ολιγοθεσίων ∆.Σ. και Νηπιαγωγείων
 Συµβούλιο Επιλογής
 Κριτήρια Επιλογής
 Κρίση και Επιλογή
 Υποδιευθυντές – Υπεύθυνοι Ολοήµερων Τµηµάτων
ΣΤ. Επιλογή Προϊσταµένων Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων
5. Τοποθετήσεις Στελεχών Εκπαίδευσης
6. Θητεία Στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας
7. Απαλλαγή των Στελεχών Εκπαίδευσης
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