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         ΘΔΜΑ: « Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο  αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ Γηεπζπληψλ  
                         θαη Τπνδηεπζπληψλ φισλ ησλ ηχπσλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο  θαη  
                         Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο».                
                                                             

Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 
 

Έρνληαο ππφςε: 
1.  Σηο δηαηάμεηο ησλ  άξζξσλ  10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27 θαη 29 ηνπ 

Ν. 3848/2010 (Φ.Δ.Κ. 71/19-5-2010 η. Α΄) «Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ –
θαζηέξσζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

2. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο 
ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  

3. Σν άξζξν 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ 
θπξψζεθε κε άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Φ.Δ.Κ. Α’ 98). 

 
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ  

 
Οξίδνπκε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ  
φισλ ησλ ηχπσλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηα 
ππνβιεηέα δηθαηνινγεηηθά, θαζψο θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ κνξηνδφηεζεο σο εμήο:   

 
Υρόνος και διαδικαζία σποβολής αιηήζεων 

 
 Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηεπζπληψλ φισλ ησλ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ απηψλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, ησλ .Δ.Κ. θαη ησλ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 
θαζνξίδνληαη κε πξφζθιεζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ 
ηνπ Ματνπ 2011, ε νπνία αλαξηάηαη ζηηο δηεπζχλζεηο θαη ζηα γξαθεία εθπαίδεπζεο θαη 
δεκνζηεχεηαη ζην δηαδίθηπν .  
            Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ ππνδηεπζπληψλ φισλ ησλ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ απηψλ ησλ .Δ.Κ. θαη ησλ ππεπζχλσλ ησλ ηνκέσλ .Δ.Κ. ,ησλ 
πξντζηακέλσλ νιηγνζέζησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη λεπηαγσγείσλ,  θαζνξίδνληαη κε πξφζθιεζε 
ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ε νπνία αλαξηάηαη ζηηο δηεπζχλζεηο θαη ζηα γξαθεία 
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εθπαίδεπζεο, ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη δεκνζηεχεηαη ζην δηαδίθηπν, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ .Δ.Κ.  

 
Τποβληηέα δικαιολογηηικά 

 
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο αηηήζεηο είλαη ηα εμήο:  

1) Πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ. 
2) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 
3) Φσηναληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ, ηίηισλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, κεηεθπαίδεπζεο θαη 
επηκφξθσζεο. 
4) Απνδεηθηηθά γλψζεο μέλσλ γισζζψλ.  
5) Πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ. 
6) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη α) ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη 
θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα απφ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 109 
ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Ν. 3528/2007 Φ.Δ.Κ.26 /9-2-2007 η. Α΄). β) δελ ζπληξέρνπλ ηα 
θσιχκαηα δηνξηζκνχ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ θψδηθα. 

Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ ππνβάιινληαη  ζε επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα, πξνθεηκέλνπ δε γηα 
ηίηινπο ζπνπδψλ, νη νπνίνη 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.  

Οη βεβαηψζεηο ή ηα ππεξεζηαθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, 
άζθεζε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ, δηδαθηηθνχ θαη θαζνδεγεηηθνχ έξγνπ, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε 
ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα, πξέπεη λα αλαθέξνπλ ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο, θαηά πεξίπησζε. 
 Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, δελ γίλνληαη δεθηά: 
α) ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη 
β) νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην πεξηερφκελν ησλ αηηήζεσλ. 
  

Ρύθμιζη θεμάηων μοριοδόηηζης 
 

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. 

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, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζην 
πιαίζην επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε 
βαζηθέο δεμηφηεηεο ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε. 

Σν πηπρίν ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο πνπ απνθηήζεθε κεηά απφ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο 
κνξηνδνηείηαη, εθφζνλ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Πηπρίν ρνιήο Νεπηαγσγψλ ή Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο φηαλ ζπληξέρεη κε εμνκνίσζε θαη 
ππνβάιιεηαη απφ ππνςήθην πνπ ππεξεηεί σο εθπαηδεπηηθφο δηαθνξεηηθνχ θιάδνπ, κνξηνδνηείηαη 
σο δεχηεξν πηπρίν Α.Δ.Ι. 

Η ζπκκεηνρή ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ζε ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα θαη ζπκβνχιηα 
επηινγήο ζηειερψλ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ, κνξηνδνηείηαη κε ηελ 
πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζε ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ ζπλεδξηάζεηο θαη’ έηνο.  
Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 3848/2010 πνπ αθνξνχλ ζηελ απνηίκεζε θξηηεξίσλ 
επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, αλαθέξεηαη ε θξάζε «..ζεσξείηαη φηη ηα 
θαζήθνληα αζθήζεθαλ ζηελ ίδηα ζέζε», ην ππνςήθην ζηέιερνο κνξηνδνηείηαη κφλν γηα κηα ζέζε 
απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη θπξίσο γηα εθείλε ε νπνία απνηηκάηαη κε ηνλ 
πςειφηεξν αξηζκφ κνξίσλ.   
 

ην ρξφλν άζθεζεο δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ πξνζκεηξάηαη θαη ε ππεξεζία πνπ έρεη πξνζθεξζεί 
απφ ηε ζέζε ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ θαη απηή πνπ έρεη δηαλπζεί ζε Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο 
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Δθπαίδεπζεο, θαζψο επίζεο θαη ηα δηαζηήκαηα βξαρπρξφληαο απνπζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηα 
δηδαθηηθά ηνπ θαζήθνληα, σο αθνινχζσο:  

 νη εηδηθέο άδεηεο ηνπ άξζξνπ 50,  νη γνληθέο άδεηεο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53, νη 
βξαρπρξφληεο αλαξξσηηθέο άδεηεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 55, νη άδεηεο κηθξήο ρξνληθήο 
δηάξθεηαο ηνπ άξζξνπ 59 θαη νη άδεηεο εμεηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ ππαιιειηθνχ θψδηθα 
(θπξσηηθφο λ. 3528/2007) 

 νη βξαρπρξφληεο ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17 
&18 ηνπ λ.1264/1982, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2224/1994 θαη ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2336/1995 

 νη άδεηεο αηξεηψλ Ο.Σ.Α. α’ θαη β’ βαζκνχ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 93 παξ. 5, θαη 182 παξ.2,3 & 4 εθφζνλ ρνξεγνχληαη ηκεκαηηθά θαη ηνπ άξζξνπ 183 
ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α’),  

 νη άδεηεο γηα ζπκκεηνρή ζε εζληθνχο αγψλεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 
665/1997. 
Ο ρξφλνο ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο θαη αλαηξνθήο ηέθλνπ δελ πξνζκεηξάηαη ζην ρξφλν άζθεζεο 

δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ.  
 
  Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 
  
Η ΤΠΟΤΡΓΟ 

 
 

    ΑΝΝΑ ΓΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: 
 

1) Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Πξση/ζκηαο  θαη Γεπη/ζκηαο Δθπαίδεπζεο  
2) Γηεπζχλζεηο θαη Γξαθεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (κε ηελ 

ππνρξέσζε λα θνηλνπνηήζνπλ ηελ παξνχζα ζε φια ηα ζρνιεία ηνπ λνκνχ ηνπο) 
3) Γξαθεία πληνληζηψλ Δθπαίδεπζεο Δμσηεξηθνχ 
4) Ο.Λ.Μ.Δ. Κνξλάξνπ 2, Σ.Κ.10563 Αζήλα 
5) Γ.Ο.Δ.  
 
 

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 
 
     1) Γξαθείν Τπνπξγνχ 

     2)  Γξαθείν Τθππνπξγνχ 

     3) Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 

     4) Γξαθείν Γεληθνχ Γηεπζπληή Π.Δ. & Γ.Δ. 

     5) Γ/λζε Πξνζ/θνχ Π.Δ. Σκήκα Β΄ & Δ΄ 

     6) Γ/λζε Πξνζ/θνχ Γ.Δ. Σκήκα Β΄ & Γ΄ 

     7) Γ/λζε Δθθιεζ/θήο Δθπ/ζεο 

     8) Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο 

     9) Γ/λζε ΓΙ.Π.Ο.Γ.Δ. 
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