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ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά µε την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των 
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και 
Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)» 

 
Σε συνέχεια της αριθµ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 (Β΄1890)                                                             

Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην επιλογή των υποψηφίων διευθυντών όλων 
των τύπων σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 
Ε.Κ, σας γνωρίζουµε, ότι οι προϋποθέσεις επιλογής και τοποθέτησης των ανωτέρω 
στελεχών, έχουν ως ακολούθως: 

 
Χρόνος Υποβολής αιτήσεων 

 
Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης που έχουν τα νόµιµα προσόντα και επιθυµούν να συµµετάσχουν στη 
διαδικασία επιλογής υποβάλλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία 
δικαιολογητικά, από την Πέµπτη 1 Ιουνίου 2017 έως και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017. 

 
Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρο 17 του ν.4327/2015 και άρθρο 1 του ν. 

4473/2017 (Α΄78) 
 

Ως διευθυντές σχολικών µονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της 
οικείας βαθµίδας µε δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε αυτήν, οι 
οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα στην 
πρωτοβάθµια ή/και δευτεροβάθµια εκπαίδευση συνολικά. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) 
έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν 
ασκηθεί σε αντίστοιχους µε την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας 
βαθµίδας, συµπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους 
ωραρίου, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης διευθυντών των πειραµατικών και 
προτύπων σχολείων. 

Ειδικά, για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκπαιδευτικών µπορούν να επιλέγονται 
ως διευθυντές και µέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ( Ε.Ε.Π.) µε δεκαετή 
τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. από την οποία τα 



τρία (3) τουλάχιστον έτη να έχουν υπηρετηθεί σε αντίστοιχο µε την προς κάλυψη 
θέση τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. 

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 και στην υπ΄αριθµ. 172260/Ε1/17-10-2016 Κ.Υ.Α.       
( Β΄ 3391). 

β) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών νηπιαγωγείων µπορεί να είναι 
εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 60. 

γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης και Ε.Κ. µπορεί να είναι: 

αα) Για τις θέσεις διευθυντών γυµνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 ,ΠΕ 33 και 
ΠΕ 34. 

ββ) Για τις θέσεις Διευθυντών Ε.Κ., εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20. 

δ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. µπορεί να είναι: 
αα) για θέσεις Διευθυντών των δηµοτικών σχολείων Ε.Α.Ε. µόνιµοι 

εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν σε αυτά, 
συµπεριλαµβανοµένων και των εκπαιδευτικών του π.δ. 323/1993, εφόσον έχουν τα 
προσόντα διορισµού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν οργανικά σε 
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή έχουν διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε 
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και τα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.). 

ββ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών µονάδων Δευτεροβάθµιας 
Ε.Α.Ε. (Γυµνάσια Ε.Α.Ε., Λύκεια Ε.Α.Ε., Ενιαία Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια-
Λύκεια ή Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια ή Ειδικά Επαγγελµατικά Λύκεια και 
Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), µόνιµοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 
έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισµού και 
τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συµπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον 
τριών  (3) ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και τα µέλη του Ε.Ε.Π.. Επιπλέον 
και µόνο για τις θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. υποψήφιοι µπορεί να είναι και 
εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και 
εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας 
παραγράφου. Εκπαιδευτικοί κλάδου δασκάλων µε οργανική θέση σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 
µπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11, να 
υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και για θέση διευθυντή σχολικής µονάδας 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

γγ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Νηπιαγωγείων Ε.Α.Ε. µπορεί να 
είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου νηπιαγωγών εφόσον έχουν τα προσόντα διορισµού 
και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συµπληρώσει διδακτική υπηρεσία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ, καθώς και τα µέλη του Ε.Ε.Π.. 

ε) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης,  εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση της 
χώρας προέλευσης της πλειονότητας των µαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2. 

στ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα µουσικά ή καλλιτεχνικά σχολεία, 
εκπαιδευτικοί που έχουν τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση 
στα σχολεία αυτά. 

ζ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των πειραµατικών και προτύπων 
σχολείων, εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που 
έχουν 18 τουλάχιστον µήνες προϋπηρεσία µε οργανική θέση ή θέση επί θητεία σε 
ένα από τα σχολεία τα οριζόµενα από τον ν. 4327/2015 ως πειραµατικά ή ως 
πρότυπα, διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων Διευθυντή στα λοιπά 



σχολεία αντίστοιχης βαθµίδας και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος ή 
µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης. 

3. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει 
καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωµα µε την ποινή της προσωρινής ή 
της οριστικής παύσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού 
Κώδικα (κ.ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού 
της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. Επίσης, δεν επιλέγεται ως 
στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των 
αντικειµενικών κριτηρίων που προσκοµίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι 
πλαστά ή αναληθή µε σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας, καθώς και 
εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύµφωνα µε την περ. β΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3848/2010. 

4. Όπου στις ισχύουσες 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.  

Όπου στις διατάξεις προβλέπεται διδακτική υπηρεσία , λογίζεται: α) η άσκηση 
διδακτικού έργου σε µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, β) οι 
άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η διδακτική υπηρεσία σε σχολεία 
δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε δηµόσια Ι.Ε.Κ. και σε σχολές Επαγγελµατικής 
κατάρτισης (ΣΕΚ) , δ) η διδακτική υπηρεσία  σε Α.Ε.Ι., εφόσον έχει ασκηθεί αυτόνοµο 
διδακτικό έργο σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών για χρονικό διάστηµα κατ’ 
ελάχιστον έξι (6) µηνών, ε) η υπηρεσία υπό την ιδιότητα του Σχολικού Συµβούλου, 
του υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών 
Θεµάτων στη Δ/νση Εκ/σης, του Υπευθύνου Κέντρου Συµβουλευτικής και 
Προσανατολισµού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείου Συµβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.) , 
Εργαστηριακού Κέντρου φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συµβουλευτικού Σταθµού νέων (Σ.Σ.Ν.), 
Κέντρου περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και του Υπευθύνου Σχολικών 
Βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
προγράµµατος « Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΚ). 

 Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε 
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα 
Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε αυτοτελείς 
Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τµήµατα Ένταξης, σε προγράµµατα παράλληλης στήριξης, σε 
προγράµµατα διδασκαλίας στο σπίτι ή στις εκπαιδευτικές δοµές Ε.Α.Ε. που 
προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 
199). 

5. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη 
λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύµατα 
επιλογής της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν.4327/2015 όπως συµπληρώθηκε 
µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.   4473/2017 (Α 78) δεν πρέπει να συντρέχουν 
τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας 
όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρµόδιο όργανο. 
 

Συµβούλια επιλογής υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών 
Μονάδων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.( άρθρο 21 του 

ν.4327/2015 ) 
 
Οι διευθυντές των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης και Ε.Κ. επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια 
πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), κατά 
περίπτωση, στα οποία συµµετέχουν επιπλέον α) ένας σχολικός σύµβουλος και β) 
ένας εκπαιδευτικός µε δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία. Τα 



ανωτέρω επιπλέον µέλη ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη του οικείου 
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ορίζεται ως 
Πρόεδρος, εκπαιδευτικός µε τουλάχιστον εικοσαετή (20ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία 
που διαθέτει διοικητική εµπειρία σε θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης και ως 
αναπληρωτής του εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε οργανική θέση στην Περιφέρεια 
του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. µε τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική 
υπηρεσία.   

Μέλος συµβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από 
τις προς πλήρωση θέσεις δεν συµµετέχει στις συνεδριάσεις του σε καµία 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.  
Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος έχει κώλυµα συµµετοχής προεδρεύει ο 
αναπληρωτής του. Στην περίπτωση που και ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του 
έχουν κώλυµα συµµετοχής , τότε προεδρεύει ο Σχολικός Σύµβουλος. 

Συµπληρωµατικά αναφέρεται ότι για τα κωλύµατα συµµετοχής σε συλλογικά 
όργανα ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α΄45).  

 
Κριτήρια επιλογής (άρθρα 18 και 19 του ν. 4327/2015 και άρθρο 1 του                      

ν. 4473/2017 (Α΄78)) 
 

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης µετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων καταρτίζουν 
προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σχολικών µονάδων και 
εργαστηριακών κέντρων της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης, στον οποίο εντάσσεται το 
σύνολο των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση µε βάση το σύνολο των µορίων που 
προκύπτουν από την αποτίµηση των κριτηρίων των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 14 του ν. 3848/2010 όπως ισχύει, µε ειδική µνεία των υποψηφίων που δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής.  

Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης για 
ενηµέρωση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν εγγράφως 
ένσταση για λόγους που αφορούν τόσο στην ένταξη όσο και στη µοριοδότηση,  στο 
οικείο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ της παραγράφου 13 του άρθρου 16 του ν. 3848/2010, όπως 
ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) ηµερών από την ανάρτησή τους.  

Το συµβούλιο αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί των ενστάσεων, ανασυντάσσει 
κατά περίπτωση τους πίνακες, και τους αναρτά στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. 

Κριτήρια επιλογής αποτελούν: 
1 ) Κριτήριο επιστηµονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, 
όπως  προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και τα 
συνυποβαλλόµενα αποδεικτικά στοιχεία και αποτιµάται µε 10 έως 12 µονάδες κατ’ 
ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται ως εξής: 

α) Διδακτορικό δίπλωµα: 4 µονάδες και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2,5 
µονάδες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει Διδακτορικό δίπλωµα και 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών λαµβάνει κατά ανώτατο όριο 5 µονάδες. Διδακτορικό 
δίπλωµα ή µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το 
διορισµό δεν µοριοδοτείται. Η κατοχή δεύτερου µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου 
σπουδών δεν µοριοδοτείται επιπροσθέτως. 

β) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης (µόνο για στελέχη της Πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης): 2 µονάδες. 

γ) Δεύτερο πτυχίο πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι.: 1.5 µονάδες εφόσον δεν ήταν 
αναγκαίο προσόν για το διορισµό. 

δ) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας ή Σχολής Νηπιαγωγών: 0,5 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 για τίτλο Διδασκαλείου Εκπαίδευσης. Όλοι οι τίτλοι  
σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.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. 

ε) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιµόρφωσης σε Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.,  
Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και Α.Ε.Ι., εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν 
για το διορισµό: 0,5 µονάδα. Αν ο υποψήφιος έχει περισσότερα πιστοποιητικά ή 
βεβαιώσεις ετήσιας επιµόρφωσης µοριοδοτούνται αθροιστικά έως δύο (2) 
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις µε ανώτατο όριο τη µία (1) µονάδα. 

στ) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1: 0,5 µονάδα. Οι 
εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 δεν µοριοδοτούνται. 

ζ) Πιστοποιηµένη γνώση µίας ξένης γλώσσας µε τίτλο επιπέδου Β2: 0,8 
µονάδα. 

η) Πιστοποιηµένη γνώση µίας ξένης γλώσσας µε τίτλο επιπέδου ανώτερου 
του Β2: 1 µονάδα. 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. Η γνώση ξένης γλώσσας 
µοριοδοτείται µε βάση τίτλους που ορίζονται από τα προβλεπόµενα στις διαδικασίες 
επιλογής του Α.Σ.Ε.Π.. Δεν µοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας αν αυτή 
αποτέλεσε ειδικό προσόν διορισµού. 
2 ) Κριτήριο υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής 
εµπειρίας, αποτιµάται µε έως 13 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται 
ως εξής: 

α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 10 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Οι µονάδες 
αυτές υπολογίζονται µε βάση τη διδακτική υπηρεσία αποτιµώµενη µε 1 µονάδα για 
κάθε έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή στη 
διαδικασία επιλογής. Για τους υποψηφίους Διευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που είναι µέλη 
Ε.Ε.Π. οι µονάδες υπολογίζονται µε βάση την εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 
ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αποτιµώµενη µε µία µονάδα για κάθε έτος πέραν των οκτώ (8).  

Ειδικά η διδακτική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι. άνω των έξι (6) µηνών, αποτιµάται 
συνολικά µε κατ΄ ανώτατο όριο µία (1) µονάδα ενώ η διδακτική υπηρεσία υπό την 
ιδιότητα του Σχολικού Συµβούλου, του υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή 
Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών Θεµάτων στη Δ/νση Εκ/σης, του Υπευθύνου Κέντρου 
Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείου Συµβουλευτικής 
(ΓΡΑ.ΣΥ.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου 
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συµβουλευτικού Σταθµού 
Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και του Υπευθύνου 
Σχολικών Βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
προγράµµατος « Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΚ) 
αποτιµάται µε 1 µονάδα για κάθε έτος και συνολικά µε κατ΄ ανώτατο όριο δύο (2) 
µονάδες . 

β) Διοικητική και καθοδηγητική εµπειρία: 3 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. 
Ειδικότερα: 
αα) Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Σχολικού 

Συµβούλου, Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταµένου Γραφείου Εκπαίδευσης, 
Συντονιστή Εκπαίδευσης, Προϊσταµένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Αναπληρωτή Προϊσταµένου 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Διευθυντή σχολικής µονάδας ή Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) ή 
Ε.Κ., Διευθυντή σε σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Διευθυντή σε Δηµόσια 
Ι.Ε.Κ. και Διευθυντή σε Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.): 0,5 µονάδα για 



κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιµάται 
µε δυόµισι (2,5) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. 

Άσκηση καθηκόντων προϊσταµένου σχολικής µονάδας, προϊσταµένου 
τµήµατος εκπαιδευτικών θεµάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής 
µονάδας, Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., Υποδιευθυντή σε σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) σε 
Δηµόσια Ι.Ε.Κ. και σε Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), Υπευθύνου 
Τοµέα Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ.: 0,40 µονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε 
θέση του παρόντος εδαφίου αποτιµάται µε δύο (2) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο.   

Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής 
υγείας ή πολιτιστικών θεµάτων στη διεύθυνση εκπαίδευσης, υπευθύνου Κέντρου 
Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείου Συµβουλευτικής 
(ΓΡΑ.ΣΥ.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου 
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων 
(Σ.Σ.Ν.), Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και Υπεύθυνοι σχολικών 
Βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» (ΕΠΑΙΑΕΚ): 
0,25 µονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος 
εδαφίου αποτιµάται µε µία (1) µονάδα κατ’ ανώτατο όριο. 

Η άσκηση καθηκόντων σε περισσότερες από µία θέση από αυτές που 
περιγράφονται στα προηγούµενα τρία εδάφια µοριοδοτείται αθροιστικά, µε 2,5  
µονάδες κατ’ ανώτατο όριο.  

ββ) Συµµετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά 
υπηρεσιακά συµβούλια ή σε συµβούλια επιλογής στελεχών, ως αιρετό µέλος: 0,25 
µονάδες για κάθε έτος και µέχρι 0,5 µονάδα κατ’ ανώτατο όριο. 

Παράλληλη συµµετοχή σε περισσότερα συµβούλια το ίδιο χρονικό διάστηµα 
δεν µοριοδοτείται αθροιστικά. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε 
θέσεις της προηγούµενης περίπτωσης αα) δεν υπολογίζονται µονάδες από 
συµµετοχή σε υπηρεσιακά συµβούλια ή σε συµβούλια επιλογής στελεχών. Για τη 
µοριοδότηση των αναπληρωµατικών αιρετών µελών των συµβουλίων απαιτείται 
συµµετοχή τους σε πέντε τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά έτος. 

γ) Για την εφαρµογή των παραπάνω περιπτώσεων, α) και β) χρόνος 
διδακτικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτικής εµπειρίας για το Ε.Ε.Π., ή 
καθοδηγητικής ή διοικητικής εµπειρίας βραχύτερος του έτους µοριοδοτείται µε το ένα 
τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας µοριοδότησης για κάθε τρίµηνο. Χρόνος 
µικρότερος του τριµήνου δεν υπολογίζεται. 

  δ) 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, Έρευνας και Θρησκευµάτων, στο πλαίσιο 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. 

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. 
3 ) Κριτήριο συµβολής στο εκπαιδευτικό έργο - προσωπικότητας - γενικής 
συγκρότησης οκτώ (8) µονάδες κατ’  ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αποτιµάται µε 
συνέντευξη των υποψηφίων από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια  της 
παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 3848/2010. Για τη µοριοδότηση της συνέντευξης τα 
συµβούλια συνεκτιµούν  τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και τη 
γνώµη των συνυπηρετούντων µόνιµων εκπαιδευτικών. 

Η γνώµη των συνυπηρετούντων µόνιµων εκπαιδευτικών παρέχεται ως 
ακολούθως:  



αα) στην περίπτωση των υποψηφίων υπηρετούντων κατά το χρόνο επιλογής 
σε θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή σχολικών µονάδων ή Ε.Κ. και υπευθύνου τοµέα 
Ε.Κ. ή προϊσταµένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, ύστερα από επιλογή ή 
αναπλήρωση, η γνώµη παρέχεται από τους µόνιµους εκπαιδευτικούς και µέλη Ε.Ε.Π. 
και Ε.Β.Π. που είναι µέλη του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής µονάδας ή Ε.Κ. ή 
µέλη του συλλόγου προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., όπου οι υποψήφιοι έχουν κάποια 
από τις ανωτέρω θέσεις ευθύνης,  

ββ) αν οι υποψήφιοι δεν υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε µία από τις 
προβλεπόµενες στην υποπερίπτωση αα΄ θέσεις ευθύνης, υπηρετούν ωστόσο σε 
σχολική µονάδα ή Ε.Κ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, η γνώµη παρέχεται 
από τους µόνιµους εκπαιδευτικούς και µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι µέλη του 
συλλόγου διδασκόντων της σχολικής µονάδας ή Ε.Κ. ή µέλη του συλλόγου 
προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., όπου ο υποψήφιος υπηρετεί κατά το χρόνο επιλογής. Η 
γνώµη των ανωτέρω συνυπηρετούντων µόνιµων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 
διατυπώνεται επί συγκεκριµένων ερωτήσεων αποτίµησης του κριτηρίου της 
συµβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης 
συγκρότησης του υποψηφίου, οι οποίες αναγράφονται σε φύλλα αποτίµησης του 
κριτηρίου αυτού. Οι ερωτήσεις αφορούν στη συνεργατικότητα που επιδεικνύει ο 
υποψήφιος, στη συνεισφορά του για τη δηµιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού 
κλίµατος, στη συµµετοχή του στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση δράσεων, καθώς 
και στις ικανότητες διοίκησης ή/και στις ικανότητες οργάνωσης εκπαιδευτικών ή 
παιδαγωγικών δράσεων. Οι ανωτέρω µόνιµοι εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 
συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση και διατυπώνουν αυθηµερόν τη σχετική κρίση τους 
για κάθε υποψήφιο σε αιτιολογηµένο πρακτικό που συντάσσεται για το σκοπό αυτόν. 
Στη συνεδρίαση αυτή δεν µετέχουν οι υποψήφιοι, ούτε οι σύζυγοι ή οι συγγενείς τους 
έως τρίτου βαθµού και προεδρεύει ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός, ο οποίος 
υποδεικνύεται από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Την ίδια µέρα αποστέλλεται 
το σχετικό πρακτικό στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στη συνέχεια αυτό κοινοποιείται 
στον ενδιαφερόµενο. 
 Το συµβούλιο επιλογής δύναται µε οµόφωνη και πλήρως αιτιολογηµένη 
απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που από τη 
συνέντευξη διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του 
διευθυντή σχολικής µονάδας ή Ε.Κ.  

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στον οικείο πίνακα µε βάση το άθροισµα των 
µονάδων, τις οποίες συγκεντρώνουν κατά την αποτίµηση των παραπάνω κριτηρίων. 
Το σύνολο των µονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών µονάδων 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 33, το σύνολο των µονάδων για τους 
υποψηφίους Διευθυντές σχολικών µονάδων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. 
ανέρχεται σε 31.    

 
Διαδικασία έκφρασης γνώµης του συλλόγου διδασκόντων (άρθρο 1 του                  

ν. 4473/2017 (Α΄78) και άρθρο 3 της αριθµ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 (Β΄      ) 
 

α) Μετά  τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων οι Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης ενηµερώνουν άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τυχόν 
υποψηφιότητες εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολικές µονάδες ή 
εργαστηριακά κέντρα  αρµοδιότητας τους  και για τους οποίους απαιτείται διατύπωση 
γνώµης.  

Στη συνέχεια οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αποστέλλουν στις σχολικές 
µονάδες και τα εργαστηριακά κέντρα της αρµοδιότητάς τους πίνακες που 
περιλαµβάνουν:  
αα) Τους συνυπηρετούντες µόνιµους εκπαιδευτικούς και τα µόνιµα µέλη Ε.Ε.Π. και 
Ε.Β.Π. (εξαιρουµένων των υποψηφίων), όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του ν.  
4473/2017 (Α΄78) και οι οποίοι υπηρετούν στις σχολικές µονάδες ή στα 
εργαστηριακά κέντρα την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων 



υποψηφιότητας. Στους πίνακες αυτούς υποδεικνύεται ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός 
µε βάση το ΦΕΚ διορισµού. 
ββ) Τους υποψηφίους οι οποίοι υπηρετούν στις σχολικές µονάδες ή στα 
εργαστηριακά κέντρα την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων για τους 
οποίους οι συνυπηρετούντες µόνιµοι εκπαιδευτικοί της σχολικής µονάδας ή του 
εργαστηριακού κέντρου οφείλουν να διατυπώσουν γνώµη. Οι υποψήφιοι στον πίνακα 
αυτό θα είναι οµαδοποιηµένοι ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την οποία έχουν 
υποβάλει αίτηση. 

Για τους υποψήφιους διευθυντές σχολικών µονάδων ή εργαστηριακών  
κέντρων  εκπαιδευτικούς ή µέλη Ε.Ε.Π. που υπηρετούν κατά το χρόνο υποβολής της 
αίτησης σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. διατυπώνουν γνώµη οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί και τα µόνιµα 
µέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας. 

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε περισσότερες από µία σχολικές µονάδες ή 
εργαστηριακά κέντρα, είτε είναι υποψήφιοι, είτε είναι συνυπηρετούντες µόνιµοι 
εκπαιδευτικοί, εντάσσονται στον αντίστοιχο πίνακα της σχολικής µονάδας ή του 
εργαστηριακού κέντρου , όπου διδάσκουν τις περισσότερες ώρες. Σε περίπτωση που 
διδάσκουν  ισάριθµες ώρες σε περισσότερες από µία µονάδες ή εργαστηριακά 
κέντρα, τότε εντάσσονται στον αντίστοιχο πίνακα της σχολικής µονάδας ή του 
εργαστηριακού κέντρου πρώτης τοποθέτησής τους. 

β) Οι συνυπηρετούντες µόνιµοι εκπαιδευτικοί συνέρχονται σε ειδική 
συνεδρίαση που αφορά στους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση. Στη 
συνεδρίαση αυτή δεν συµµετέχει κανένας από τους υποψηφίους, ούτε οι σύζυγοι ή οι 
συγγενείς τους έως τρίτου βαθµού. Η συµµετοχή στην ειδική συνεδρίαση είναι 
υποχρεωτική για όλους τους συνυπηρετούντες µονίµους εκπαιδευτικούς της 
σχολικής µονάδας ή του εργαστηριακού κέντρου που έχουν δικαίωµα έκφρασης 
γνώµης.  

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ορίζονται από τον πρόεδρο ένας έως δύο 
µόνιµοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα συνεπικουρούν το έργο του σύµφωνα µε τα 
κατωτέρω αναφερόµενα. 

γ) Οι συνυπηρετούντες µόνιµοι εκπαιδευτικοί προβαίνουν σε διαλογική 
συζήτηση σχετικά µε τη συµβολή στο εκπαιδευτικό έργο, την προσωπικότητα και τη 
γενικότερη συγκρότηση των υποψηφίων. 

δ) Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης ο πρόεδρος και οι ανωτέρω 
ορισµένοι εκπαιδευτικοί αναπαράγουν τα φύλλα αποτίµησης (παράρτηµα 1 της 
παρούσης), αναγράφουν σε αυτά τα στοιχεία των υποψηφίων (ονοµατεπώνυµο και 
αριθµό µητρώου) και τα διανέµουν στους συνυπηρετούντες µόνιµους εκπαιδευτικούς. 
Τα φύλλα συµπληρώνονται ανώνυµα από τους συνυπηρετούντες µόνιµους 
εκπαιδευτικούς χωριστά για κάθε υποψήφιο και παραδίδονται στον πρόεδρο 
διπλωµένα µε τρόπο ώστε να µην είναι εµφανές το περιεχόµενό τους. Όταν 
ολοκληρωθεί η παραλαβή τους, καθένα ανοίγεται µε τυχαία σειρά,  αριθµείται  και 
µονογράφεται. Με την παράδοση των φύλλων αποτίµησης οι εκπαιδευτικοί 
υπογράφουν σε αντίγραφο του πίνακα των συνυπηρετούντων µόνιµων  
εκπαιδευτικών που έχει αποσταλεί από τη  Διεύθυνση  Εκπαίδευσης. Το αντίγραφο 
αυτό επιστρέφεται µετά το πέρας της διαδικασίας έκφρασης γνώµης στην οικεία 
Διεύθυνση. 

ε) Ο πρόεδρος και οι εκπαιδευτικοί που τον συνεπικουρούν σύµφωνα µε την 
παρ. β του παρόντος άρθρου αποδελτιώνουν τις απαντήσεις κάθε ερωτήµατος που 
αφορούν σε κάθε υποψήφιο. Ακολούθως ο πρόεδρος συντάσσει το πρακτικό της 
ειδικής συνεδρίασης (παράρτηµα 2 της παρούσης).  

Το πρακτικό αναγιγνώσκεται από τον πρόεδρο παρουσία όλων των 
συνυπηρετούντων µόνιµων εκπαιδευτικών και υπογράφεται από τον ίδιο και όλους 
τους συµµετέχοντες στην ειδική συνεδρίαση. Σε περίπτωση υποψηφίων που έχουν 
υποβάλει αίτηση σε διαφορετική Διεύθυνση η ειδική συνεδρίαση επαναλαµβάνεται 
αµέσως µετά και συντάσσεται διαφορετικό πρακτικό για τους υποψηφίους αυτούς. 



Στην περίπτωση αυτή κάθε πρακτικό που συντάσσεται αφορά σε µία και µόνη 
Διεύθυνση. 

 στ) Με ευθύνη του προέδρου,  το πρακτικό αποστέλλεται αυθηµερόν µε 
τηλεοµοιοτυπία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ο υποψήφιος έχει υποβάλει 
αίτηση.  Παράλληλα, µε ευθύνη του προέδρου, και το αργότερο µέχρι την επόµενη 
µέρα της ειδικής συνεδρίασης το πρακτικό και τα σχετικά φύλλα αποτίµησης  
αποστέλλονται ταχυδροµικά (µε απόδειξη παραλαβής) ή παραδίδονται  
αυτοπροσώπως, από τον πρόεδρο ή από τους συνεπικουρούντες αυτόν 
εκπαιδευτικούς στο έργο του, στη  Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ο υποψήφιος 
έχει υποβάλει αίτηση.  

Τέλος, µε ευθύνη του προέδρου κοινοποιείται σε κάθε υποψήφιο αντίγραφο 
του πρακτικού που τον αφορά.  

  
Διαδικασία της συνέντευξης ( άρθρο 1 του ν. 4473/2017 (Α΄78) )  

Στην παρ. 6ζ) του άρθρου 1  του ν. 4473/2017 (Α΄78)  γίνεται αναφορά  στο 
κριτήριο συµβολής στο εκπαιδευτικό έργο - προσωπικότητας - γενικής συγκρότησης 
του υποψηφίου που αποτιµάται µε τη συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του 
συµβουλίου επιλογής. 

Η διαδικασία διεξάγεται ως εξής: 
 

Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη 
 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διατύπωσης γνώµης των 
συνυπηρετούντων µόνιµων εκπαιδευτικών, τα οικεία ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ της παρ. 13 του 
άρθρου 16 του ν. 3848/2010, όπως ισχύει,  καταρτίζουν πρόγραµµα προσέλευσης 
των  υποψηφίων σε συνέντευξη ενώπιόν τους, το οποίο ανακοινώνεται στους 
υποψηφίους από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

Υποψήφιοι, οι οποίοι δηλώνουν κώλυµα προσέλευσης κατά την καθορισµένη 
γι’ αυτούς ηµεροµηνία, υποβάλλουν µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (e-mail), αίτηµα αλλαγής ηµεροµηνίας προς το συµβούλιο. Το 
συµβούλιο εξετάζει την αναγκαιότητα, βάσει της τεκµηρίωσης του αιτήµατος του 
υποψηφίου και σε εξαιρετική περίπτωση, δύναται να ορίζει νέα ηµεροµηνία 
προσέλευσης, αµέσως µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων.   

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την 
επιλογή. 

 
Προετοιµασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων 

 
Οι φάκελοι των υποψηφίων κατανέµονται  στα µέλη του συµβουλίου επιλογής 

για µελέτη και εισήγηση ως εξής: Οι φάκελοι ταξινοµούνται αλφαβητικά και 
χωρίζονται σε τόσα ίσα µέρη όσα και τα µέλη του συµβουλίου που θα εισηγηθούν 
σχετικά. Το κάθε µέλος του συµβουλίου παραλαµβάνει το µέρος που του αναλογεί 
µετά από κλήρωση η οποία διεξάγεται ενώπιον όλων των µελών και του γραµµατέα 
του συµβουλίου.  Η διαδικασία µελέτης των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινάει 
αµέσως µετά την κατάρτιση του αναµορφωµένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού 
πίνακα µε τα µοριοδοτούµενα στοιχεία και γίνεται στην έδρα κάθε Διεύθυνσης  
Εκπαίδευσης. 

Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαµβάνει δύο (2) φάσεις: 
α) εισήγηση µέλους του οικείου ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ της παρ. 13 του άρθρου 16 

του ν. 3848/2010, όπως ισχύει. 
β) ερωτήσεις συµβουλίου.  
Πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

συµβουλίου, ο πρόεδρος θέτει υπόψη του συµβουλίου τη γνώµη των 
συνυπηρετούντων µόνιµων εκπαιδευτικών για τον υποψήφιο, και στη συνέχεια το 



µέλος του συµβουλίου που είχε αναλάβει τη µελέτη του φακέλου του υποψηφίου, 
παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.    

Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και τα µέλη του 
Συµβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις, µε σκοπό να µορφώσουν γνώµη για την 
προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την 
άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία κρίνεται.  

    
Ηχογράφηση της συνέντευξης 

     
Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί µε ευθύνη του 

προέδρου του συµβουλίου επιλογής, σύστηµα ηχογράφησης. Με την προσέλευση 
του υποψηφίου στην αίθουσα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και την 
προσφώνηση του ονόµατός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστηµα ηχογράφησης.   

Η λειτουργία του συστήµατος διαρκεί καθόσον ο υποψήφιος βρίσκεται στην 
αίθουσα και διακόπτεται µε το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του 
υποψηφίου. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο από τον πρόεδρο 
του οικείου ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ της παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 3848/2010, όπως 
ισχύει.  

 
Μοριοδότηση της συνέντευξης 

 
Για τη µοριοδότηση της συνέντευξης τα συµβούλια συνεκτιµούν τα στοιχεία 

του υπηρεσιακού φακέλου των υποψηφίων, τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητάς 
τους καθώς και τη γνώµη των συνυπηρετούντων µόνιµων εκπαιδευτικών. 

 Η βαθµολογία κάθε µέλους του συµβουλίου αποτυπώνεται σε ξεχωριστό 
έντυπο αξιολόγησης για κάθε υποψήφιο, στο οποίο καταγράφονται οι µονάδες 
βαθµολόγησής του µε τη σχετική αιτιολόγηση. Τελικές αξιολογικές µονάδες κάθε 
υποψηφίου για την διαδικασία της συνέντευξης είναι ο µέσος όρος των µονάδων της 
βαθµολογίας των παρόντων µελών του συµβουλίου. Ο µέσος όρος 
στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του συµβουλίου 
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος 
µονογράφεται από τον πρόεδρο και τα µέλη του συµβουλίου.                                                

 
Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης 
  

 Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραµµατέας του συµβουλίου έχει την 
ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, τα οποία περιλαµβάνουν: την 
προσέλευση των υποψηφίων µε τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, τα έντυπα 
µε την αιτιολογηµένη βαθµολογία των µελών στα οποία καταγράφονται συνοπτικά οι 
γνώµες που σχηµάτισαν τα µέλη του συµβουλίου για έκαστο των υποψηφίων και 
τέλος, τη λήξη των εργασιών. 
 

Υποβλητέα δικαιολογητικά 
 

α) Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση στη 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην αρµοδιότητα της οποίας  υπάγονται οι σχολικές 
µονάδες ή τα εργαστηριακά κέντρα που θέτουν υποψηφιότητα, και συνοδεύονται από 
φάκελο υποψηφιότητας µε δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται οµαδοποιηµένα σε 
υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σηµείωµα και περιλαµβάνουν: 

1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις υποψηφιότητας. 

2. Βιογραφικό σηµείωµα  
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και µετεκπαίδευσης 
4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών  



5. Πιστοποιητικό επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 
6. Βεβαίωση πιστοποίησης επάρκειας της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ή 

του κώδικα γραφής Braille, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται 
7. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος 
8. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή 

κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εµπειρία καθώς και τη 
συµµετοχή σε υπηρεσιακά συµβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο 
έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. 

9. Παραστατικά (αντίγραφα , βεβαιώσεις ) προσόντων των υποψηφίων που δεν 
µοριοδοτούνται και που κατά την κρίση τους έχουν συµβάλει στην 
επαγγελµατική ανάπτυξη και θα συντείνουν ουσιωδώς στη βέλτιστη 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, 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 και σε όργανα διοίκησης 
επιστηµονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων, ανάληψη κοινωνικής δράσης 
και συµµετοχή στα κοινά καθώς και επίσηµες διακρίσεις.  

10. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 µε την οποία βεβαιώνεται: 
α) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό 
παράπτωµα µε την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 
26)  
β) ότι δεν συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού της παρ. 1 του άρθρου 8 του 
ίδιου κώδικα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6  του άρθρου 17 του ν. 
4327/2015 καθώς ότι δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύµφωνα µε 
την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3848/2010 και 
γ) η γνησιότητα των υποβαλλόµενων τίτλων σπουδών και λοιπών 
δικαιολογητικών. 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύµατα ανώτατης 
εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / 
ΔΙ.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. 
 Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά 
συµπληρωµατικά δικαιολογητικά. 

β) Οι ενδιαφερόµενοι έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του 
συνόλου των σχολικών µονάδων ή εργαστηριακών κέντρων της Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά, ή όπου ανήκει η σχολική µονάδα ή  
εργαστηριακό κέντρο ή το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. όπου υπηρετούν κατά το χρόνο υποβολής της 
αίτησης.  

Οι δηλώσεις  σχολικών µονάδων και εργαστηριακών κέντρων υποβάλλονται, 
µε ενιαία σειρά προτίµησης,  ύστερα από την ανάρτηση των τελικών ενιαίων 
αξιολογικών πινάκων.  

Η αίτηση υποβάλλεται µε ευθύνη του υποψηφίου στη Διεύθυνση 
Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για την οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον 
είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω εξουσιοδοτηµένου προσώπου. 

Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί οι οποίοι 
συµπληρώνουν κατά τη διάρκεια του επόµενου της επιλογής έτους συνολική 
πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία καθώς και το όριο ηλικίας για υποχρεωτική 



αποχώρηση από την υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς διευθυντής πρέπει 
να συµπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική 
µονάδα ή το εργαστηριακό κέντρο που έχει επιλέξει.   

    Συνοδευτικά µε την αίτηση διαβιβάζονται και τα συµπληρωµατικά 
δικαιολογητικά, το πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών καθώς και κάθε άλλο 
στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο προκειµένου το αρµόδιο συµβούλιο να καταρτίσει 
τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σχολικών µονάδων 
και εργαστηριακών κέντρων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

 
 Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός  Πίνακας 

 
 Με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καταρτίζεται ο τελικός ενιαίος 
αξιολογικός πίνακας υποψηφίων που περιλαµβάνει το άθροισµα της µοριοδότησης 
της επιστηµονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής 
κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εµπειρίας καθώς και της µοριοδότησης 
από τη συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του συµβουλίου επιλογής. Ο τελικός 
ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν εγγράφως 
ένσταση κατά αυτού στο οικείο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ της παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 
3848/2010, όπως ισχύει, εντός τριών (3) ηµερών από την ανάρτησή του. Το 
συµβούλιο αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί αυτών και ανασυντάσσει κατά περίπτωση 
τους πίνακες. 
 Οι νέοι τελικοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες υποβάλλονται προς κύρωση στον 
οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
Διεύθυνσης.  
                       Δήλωση προτίµησης σχολικών µονάδων και ΕΚ 
 

Μετά την κύρωση των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων από τον οικείο 
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αναρτούν στην 
ιστοσελίδα τους πίνακα µε τις προς πλήρωση σχολικές  µονάδες  και εργαστηριακά 
κέντρα. Ταυτόχρονα καλούν τους υποψηφίους να υποβάλουν δήλωση προτίµησης 
εντός της επόµενης ηµέρας από την ανάρτηση των αξιολογικών πινάκων. 

 
Τοποθέτηση 

 
Η τοποθέτηση των διευθυντών σχολικών µονάδων και εργαστηριακών 

κέντρων γίνεται µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από 
πρόταση των οικείων ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ της παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 3848/2010, 
όπως ισχύει. 

Τα ανωτέρω συµβούλια διαµορφώνουν την πρότασή τους λαµβάνοντας 
υπόψη τους κυρωµένους πίνακες καθώς και τις δηλωθείσες προτιµήσεις των 
υποψηφίων.  
 
 
                                                                                        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 
 
                                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 
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