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Θζμα: «Προκιρυξθ για τθν πλιρωςθ κζςεων Διευκυντϊν
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ».

Πρωτοβάκμιασ και

Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ
Έχοντας υπόψη:
1. Σισ διατάξεισ του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/30-9-85, τ. Αϋ) «Δομι και λειτουργία τθσ Α/κμιασ
και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ»,
2. Σισ διατάξεισ του Ν.3848/2015 (ΦΕΚ 71/19-05-2010, τ. Α’), «Αναβάκμιςθ του ρόλου του
εκπαιδευτικοφ – κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και
λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε,
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/14-05-2015, τ. Α’) «Επείγοντα μζτρα για τθν
Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια και Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ»,
4. Σο άρκρο 46 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164/04-12-2015, τ. Α’),
5. Σθν υπϋ αρικ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/09-04-2015 Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα:
«Διοριςμόσ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ – Παφςθ των μζχρι ςιμερα
υπθρετοφντων»,
6. Σθν υπϋ αρικ. Φ.353.1/7/199094/Ε3/7-12-2015 (Βϋ2656) Τπουργικι Απόφαςθ που αφορά
ςτθν επιλογι των υποψθφίων Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ,
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7. Σο υπϋ αρικ. Φ.353.1/10/202115/Ε3/10-12-2015 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα
«Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποψθφίων Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ».

Προκθρφςςουμε
Σθν πλιρωςθ των κζςεων των Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, και
προςκαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που ζχουν τα νόμιμα προςόντα και
επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία

επιλογισ

να υποβάλουν αίτθςθ που

ςυνοδεφεται από τα αναγκαία δικαιολογθτικά, εντόσ προκεςμίασ που αρχίηει από τθν
Παραςκευι 11-12-2015 και λιγει τθν Σρίτθ 15-12-2015, για τθν κατάταξι τουσ ςτουσ
παρακάτω πίνακεσ:

Α) ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
1) ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
2) ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΑΣΟΡΙΑ.
1) ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΟΗΑΝΘ.
4) ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΦΛΩΡΙΝΑ.

Β) ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
1) ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
2) ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΑΣΟΡΙΑ.
3) ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΟΗΑΝΘ.
4) ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΦΛΩΡΙΝΑ.

Θ κατάταξθ των υποψθφίων ςτουσ κατά τα ανωτζρω πίνακεσ κα γίνει βάςει των
προχποκζςεων επιλογισ και τθσ αποτίμθςθσ των κριτθρίων που ορίηονται ςτα άρκρα
10,11,12,14,16,18,20,24,25 και 29 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Αϋ), όπωσ ιςχφουν. Οι
προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ κα πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων.
1) Διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων
Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τοποκζτθςθ ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 17
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του ν. 4327/2015 υποβάλλονται όπωσ προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 7 του άρκρου
46 του νόμου 4351/2015 και ςυνοδεφονται από δικαιολογθτικά τα οποία υποβάλλονται
ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα και
περιλαμβάνουν:
1.

Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ
υποψθφιότθτασ.

2.

Βιογραφικό ςθμείωμα

3.

Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και μετεκπαίδευςθσ

4.

Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν

5.

Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε.

6.

Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ

7.

Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ,
ςτθν κακοδθγθτικι και διοικθτικι εμπειρία κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε υπθρεςιακά
ςυμβοφλια, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά
περίπτωςθ.

8.

Όλα εκείνα τα ςτοιχεία που προβλζπονται ςτθν παρ.5ββ του άρκρου 46

του ν.

4351/2015, τα οποία πρζπει να λάβει υπόψθ το αρμόδιο ςυμβοφλιο επιλογισ κατά
τθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ.
9.

Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι α) ο
εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν
ποινι τθσ προςωρινισ ι τθσ οριςτικισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο
109 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007 Αϋ 26) και β) δεν ςυντρζχουν τα
κωλφματα διοριςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ίδιου κϊδικα, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 17 του ν. 4327/2015.

10.

Διλωςθ

και

ςειρά

προτίμθςθσ

Διευκφνςεων

Εκπαίδευςθσ

όπου

κζτει

υποψθφιότθτα ο εκπαιδευτικόσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 7 του ν.4351/2015.

Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ
αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το
Ινςτιτοφτο Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε.), ι το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν
Ιςοτιμιϊν (.Α.Ε.Ι.). Συχόν ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει να ζχουν επίςθμα
μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά
νόμο όργανο.
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Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, δεν γίνονται δεκτά:
α) ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά και
β) οποιαδιποτε μεταβολι ςτθ διλωςθ και τθ ςειρά προτίμθςθσ με τθν επιφφλαξθ του
τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου « ψθφοφορία » τθσ παροφςασ.
Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ: α) των εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςτο εςωτερικό
ςυμπεριλαμβανομζνων των χολικϊν υμβοφλων, των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ και των
Προϊςταμζνων

Κζντρων

Διαφοροδιάγνωςθσ, Διάγνωςθσ και Τποςτιριξθσ Ειδικϊν

Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν (ΚΕ.Δ.Δ.Τ.) υποβάλλονται ςτισ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που ανικει οργανικά ο υποψιφιοσ. και β) των εκπαιδευτικϊν
που υπθρετοφν ςτο εξωτερικό, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυντονιςτϊν εκπαίδευςθσ,
μζςω εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου, ςτισ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ ςτισ οποίεσ ανικαν οι υποψιφιοι πριν τθν απόςπαςθ.
Οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ είναι αρμόδιεσ για τθν ςυγκζντρωςθ των αιτιςεων, τον
ζλεγχο τθσ ακρίβειασ των δθλουμζνων ςτοιχείων, τθ κεϊρθςθ τθσ αίτθςθσ και τθσ ζκδοςθσ
πιςτοποιθτικοφ υπθρεςιακϊν μεταβολϊν.

Αντίγραφο κάκε αίτθςθσ παραμζνει ςτθ

Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ υποβολισ και θ πρωτότυπθ αίτθςθ διαβιβάηεται ςτθν
Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ για τισ κζςεισ τθσ οποίασ ζχει εκδθλϊςει ενδιαφζρον
ο υποψιφιοσ. υνοδευτικά με τθν αίτθςθ διαβιβάηονται και τα ςυμπλθρωματικά
δικαιολογθτικά, το πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο το
οποίο είναι απαραίτθτο προκειμζνου το αρμόδιο ςυμβοφλιο επιλογισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 46 του ν.4351/2015 να καταρτίςει τόςο τουσ πίνακεσ των δεκτϊν και μθ δεκτϊν
υποψθφίων ςτθ διαδικαςία επιλογισ, όςο και των πινάκων των μοριοδοτοφμενων
κριτθρίων επιλογισ.
2) Προχποκζςεισ επιλογισ

Ωσ Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ επιλζγονται εκπαιδευτικοί τθσ οικείασ βακμίδασ, με
δωδεκαετι (12) τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτθν Πρωτοβάκμια ι Δευτεροβάκμια
εκπαίδευςθ, οι οποίοι ζχουν αςκιςει διδακτικά κακικοντα για δζκα (10) τουλάχιςτον ζτθ,
από τα οποία τουλάχιςτον επτά (7) ςε ςχολεία τθσ οικείασ βακμίδασ.
Δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ, ο οποίοσ ζχει
καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ προςωρινισ ι τθσ
οριςτικισ παφςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (κ.ν.
3528/2007, Αϋ 26) ι για τον οποίον ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παραγράφου 1
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του άρκρου 8 του ίδιου Κϊδικα. Επίςθσ, δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ,
εκπαιδευτικόσ, του οποίου τα πιςτοποιθτικά των αντικειμενικϊν κριτθρίων που
προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ είναι πλαςτά ι αναλθκι με ςκοπό τθν
παραπλάνθςθ τθσ υπθρεςίασ.
Όπου ςτισ διατάξεισ προβλζπεται εκπαιδευτικι υπθρεςία, υπολογίηεται θ
προχπθρεςία τόςο ςτθ δθμόςια όςο και ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ, κακϊσ και θ
προχπθρεςία των υποψθφίων ωσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων με αναγωγι
ςτο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδαςκαλίασ. Όπου ςτισ διατάξεισ προβλζπεται
διδακτικι υπθρεςία, λογίηεται: α) θ άςκθςθ διδακτικοφ ζργου ςε μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, β) οι άδειεσ κφθςθσ, λοχείασ, ανατροφισ τζκνου, γ) θ
κθτεία ςχολικοφ ςυμβοφλου, δ) θ κθτεία ςε Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Π.Ε.),
ε) θ κθτεία ςε κζςεισ Τπευκφνων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ, Τγείασ,
Πολιτιςτικϊν κεμάτων και ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, ςτ) θ κθτεία των υπευκφνων ΓΡΑΕΠ,
ΚΕΤΠ, ΕΠ, ΚΕΠΛΘΝΕΣ, ΕΚΦΕ και υμβουλευτικϊν τακμϊν Νζων.
Όπου ςτισ ίδιεσ διατάξεισ προβλζπεται εκπαιδευτικι ι διδακτικι υπθρεςία ςε
.Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ., υπολογίηεται θ υπθρεςία των υποψθφίων ςε Κζντρα Διάγνωςθσ,
Αξιολόγθςθσ και Τποςτιριξθσ (Κ.Δ.Α.Τ.) ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ., ςε αυτοτελείσ .Μ.Ε.Α.Ε., ςε Σμιματα
Ζνταξθσ, ςε προγράμματα παράλλθλθσ ςτιριξθσ, ςε προγράμματα διδαςκαλίασ ςτο ςπίτι ι
ςτισ εκπαιδευτικζσ δομζσ Ε.Α.Ε. που προβλζπονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4 του
άρκρου 6 του ν. 3699/2008 (Αϋ 199).
Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Σα κωλφματα επιλογισ δεν πρζπει να
ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ
υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλοφνται να υποβάλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθ
διαδικαςία επιλογισ από από τθν Παραςκευι 11-12-2015 μζχρι τθν Σρίτθ 15-12-2015
(αποκλειςτικι προκεςμία).
Οι υποψιφιοι μποροφν να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον για κατάταξθ ςτουσ πίνακεσ
για τισ κζςεισ Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κατ’ ανϊτατο
αρικμό ςε δφο διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ ίδιασ
Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, εκ των οποίων θ μία υποχρεωτικά είναι αυτι που
υπθρετοφν (άρκρ. 18 παρ. 4 β’ του ν. 3848/2010, όπωσ θ παρ. 4 β’ αντικαταςτάκθκε με το
άρκρο 46 παρ. 7 α του ν. 4351/2015.
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3) Περιφερειακά ςυμβοφλια επιλογισ Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ

τθν ζδρα κάκε Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ ςυνιςτάται ςυμβοφλιο για
τθν κατάρτιςθ των πινάκων επιλογισ και τθν επιλογι των Διευκυντϊν
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Σα ςυμβοφλια αυτά είναι τα
περιφερειακά ςυμβοφλια επιλογισ διευκυντϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ.
Σα κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο περιφερειακά ςυμβοφλια επιλογισ
διευκυντϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι πενταμελι και
αποτελοφνται από:
α) τον Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ωσ Πρόεδρο, ο οποίοσ αναπλθρϊνεται
ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ ιγϋ τθσ παρ. 29 του άρκρου 14 του ν. 2817/2000, όπωσ ζχει
αντικαταςτακεί και ιςχφει,
β) ζνα μζλοσ Διδακτικοφ − Ερευνθτικοφ Προςωπικοφ (Δ.Ε.Π.) Πανεπιςτθμίου με τον
αναπλθρωτι του που ανικουν ςε Σμιματα, οι απόφοιτοι των οποίων ζχουν δικαίωμα
διοριςμοφ θ πρόςλθψθσ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ χωρίσ τθν κατοχι πρόςκετθσ βεβαίωςθσ
περί παιδαγωγικισ και διδακτικισ επάρκειασ,
γ) ζναν χολικό φμβουλο Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ αντίςτοιχθσ
βακμίδασ με τον αναπλθρωτι του,
δ) τουσ δφο αιρετοφσ εκπροςϊπουσ των εκπαιδευτικϊν ςτα ανϊτερα περιφερειακά
υπθρεςιακά ςυμβοφλια τθσ αντίςτοιχθσ βακμίδασ που αναπλθρϊνονται από τουσ νόμιμουσ
αναπλθρωτζσ τουσ.
Θ ςυγκρότθςθ των εν λόγω ςυμβουλίων επιλογισ γίνεται με απόφαςθ του Τπουργοφ
Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων που εκδίδεται φςτερα από γνϊμθ του οικείου
Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. Με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςθσ ορίηεται και ο
γραμματζασ με τον αναπλθρωτι του. Ωσ γραμματζασ ορίηεται διοικθτικόσ υπάλλθλοσ τθσ
Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ ι αποςπαςμζνοσ ςε αυτιν εκπαιδευτικόσ.
Προκειμζνου για τθ ςυγκρότθςθ των ανωτζρω ςυμβουλίων οι Περιφερειακοί
Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ κα πρζπει να αποςτείλουν ςτo Τπουργείο Παιδεία, Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων ζωσ τθν Σρίτθ 15-12-2015 τισ προτάςεισ τουσ.
Θ κθτεία του προζδρου, των μελϊν και του γραμματζα των ςυμβουλίων επιλογισ
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αρχίηει με τθ ςυγκρότθςθ των ςυμβουλίων επιλογισ και είναι διετισ. Κατ’ εξαίρεςθ, κατά
τθν πρϊτθ εφαρμογι, θ κθτεία του προζδρου, των μελϊν και του γραμματζα των
ςυμβουλίων αυτϊν αρχίηει με τθ ςυγκρότθςθ των ςυμβουλίων επιλογισ και λιγει ςτισ
31.12.2016.
Ο αρικμόσ των μελϊν των ςυμβουλίων που ορίηονται από κάκε φφλο ανζρχεται ςε
ποςοςτό ίςο τουλάχιςτον με το ζνα τρίτο του ςυνόλου των μελϊν.
Κάκε μζλοσ ςυμβουλίου επιλογισ, με εξαίρεςθ τον πρόεδρο, αναλαμβάνει τθ μελζτθ
ςυγκεκριμζνου αρικμοφ φακζλων υποψθφίων που του ανατίκενται από το ςυμβοφλιο και
προετοιμάηει ςχετικι τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ για κάκε υποψιφιο. Θ κατανομι των
φακζλων των υποψθφίων ςτα μζλθ του ςυμβουλίου γίνεται κατά τυχαίο τρόπο με βάςθ τθν
εξισ διαδικαςία Οι φάκελοι ταξινομοφνται αλφαβθτικά και χωρίηονται ςε τόςα ίςα μζρθ
όςα και τα μζλθ του ςυμβουλίου που κα ειςθγθκοφν ςχετικά. Σο κάκε μζλοσ του
ςυμβουλίου παραλαμβάνει το μζροσ που του αναλογεί μετά από κλιρωςθ θ οποία
διεξάγεται ενϊπιον όλων των μελϊν και του γραμματζα του ςυμβουλίου.
Μζλοσ ςυμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψιφιοσ για οποιαδιποτε από τισ προσ
πλιρωςθ κζςεισ δεν ςυμμετζχει ςτισ ςυνεδριάςεισ του ςε καμία φάςθ τθσ διαδικαςίασ
κρίςθσ και επιλογισ. τθν περίπτωςθ των αιρετϊν μελϊν, αν και το τακτικό και το
αναπλθρωματικό μζλοσ ζχουν κϊλυμα ςυμμετοχισ, κατά τα ανωτζρω, αναπλθρϊνονται
από τουσ επόμενουσ του ίδιου ςυνδυαςμοφ ςτθ ςειρά εκλογισ τθσ περίπτωςθσ ιϋ τθσ παρ. 3
του άρκρου 31 του π.δ. 1/2003 (Αϋ 1).
4) Κριτιρια επιλογισ

Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Επιλογισ προβαίνει ςε ςφνταξθ πινάκων δεκτϊν και μθ
δεκτϊν υποψθφιοτιτων ςτθ διαδικαςία επιλογισ με βάςθ τισ προχποκζςεισ που
προβλζπονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία, κακϊσ και ςτθν αποτίμθςθ και ςφνταξθ πινάκων
των μοριοδοτοφμενων κριτθρίων των υποψθφίων ανά Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ.
Οι ανωτζρω πίνακεσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ
Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ και κοινοποιείται ςε όλεσ τισ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αρμοδιότθτάσ τθσ, για ενθμζρωςθ των υποψθφίων οι
οποίοι δφνανται να υποβάλουν ενςτάςεισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριϊν θμερϊν.
Μετά τθν εκδίκαςθ των ενςτάςεων από τα Περιφερειακά υμβοφλια Επιλογισ αναρτϊνται
και κοινοποιοφνται οι αναμορφωμζνοι πίνακεσ.
Κριτιρια

επιλογισ

των

Διευκυντϊν
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Εκπαίδευςθσ αποτελοφν:
1 ) Κριτιριο επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ ςυγκρότθςθσ και κατάρτιςθσ, όπωσ προκφπτει
από τα ςτοιχεία του φακζλου του υποψθφίου και τα ςυνυποβαλλόμενα αποδεικτικά
ςτοιχεία και αποτιμάται με 9 ζωσ 11 μονάδεσ κατ’ ανϊτατο όριο, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ
εξισ:
α) Διδακτορικό δίπλωμα: 4 μονάδεσ και Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν: 2,5
μονάδεσ. ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ κατζχει Διδακτορικό δίπλωμα και Μεταπτυχιακό
τίτλο ςπουδϊν λαμβάνει κατά ανϊτατο όριο 4 μονάδεσ. Διδακτορικό δίπλωμα ι
μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν που ιταν αναγκαίο προςόν για το διοριςμό δεν
μοριοδοτείται. Θ κατοχι δεφτερου μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν δεν
μοριοδοτείται επιπροςκζτωσ.
β) Σίτλοσ Διδαςκαλείου Εκπαίδευςθσ (μόνο για ςτελζχθ τθσ Πρωτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ): 2 μονάδεσ.
γ) Δεφτερο πτυχίο πανεπιςτθμίου ι Σ.Ε.Ι.: 2 μονάδεσ εφόςον δεν ιταν αναγκαίο
προςόν για το διοριςμό.
δ) Πτυχίο Παιδαγωγικισ Ακαδθμίασ ι χολισ Νθπιαγωγϊν: 0,5 μονάδα, εφόςον δεν
ιταν αναγκαίο προςόν για το διοριςμό ι δεν αποτζλεςε προχπόκεςθ για απόκτθςθ πτυχίου
εξομοίωςθσ, το οποίο χρθςιμοποιικθκε για διοριςμό και εφόςον δεν υφίςταται θ
μοριοδότθςθ για τίτλο Διδαςκαλείου Εκπαίδευςθσ. Όλοι οι τίτλοι

ςπουδϊν, εφόςον

προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να είναι
αναγνωριςμζνοι από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το Ινςτιτοφτο Σεχνολογικισ
Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε.), ι το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Ιςοτιμιϊν (.Α.Ε.Ι.).
Συχόν ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν
αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
ε) Βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ετιςιασ επιμόρφωςθσ ςε .Ε.Λ.Μ.Ε.,

.Ε.Λ.Δ.Ε.,

Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. / .Ε.Λ.Ε.Σ.Ε., εφόςον δεν ιταν αναγκαίο προςόν για το διοριςμό: 0,5 μονάδα. Αν
ο υποψιφιοσ ζχει περιςςότερα πιςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ δεν μοριοδοτοφνται
ακροιςτικά.
ςτ) Πιςτοποιθμζνθ επιμόρφωςθ ςτισ Σ.Π.Ε. επιπζδου 1: 0,5 μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί
των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 δεν μοριοδοτοφνται.
η) Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ μίασ ξζνθσ γλϊςςασ με τίτλο επιπζδου Β2: 0,5 μονάδα.
θ) Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ μίασ ξζνθσ γλϊςςασ με τίτλο επιπζδου ανϊτερου του Β2: 1
μονάδα. Αν ο υποψιφιοσ κατζχει διαφόρων επιπζδων αποδεικτικά γνϊςθσ τθσ ίδιασ ξζνθσ
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γλϊςςασ μοριοδοτείται μόνον θ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ςτο ανϊτερο επίπεδο. Θ
πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ και δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ μοριοδοτείται κατά το ιμιςυ τθσ
μοριοδότθςθσ τθσ πρϊτθσ ξζνθσ γλϊςςασ. Θ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ μοριοδοτείται με βάςθ
τίτλουσ που ορίηονται από τα προβλεπόμενα ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ του Α..Ε.Π. Δεν
μοριοδοτείται θ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ αν αυτι αποτζλεςε ειδικό προςόν διοριςμοφ.
2) Κριτιριο υπθρεςιακισ κατάςταςθσ, κακοδθγθτικισ και διοικθτικισ εμπειρίασ,
αποτιμάται με 15 μονάδεσ κατ’ ανϊτατο όριο, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ εξισ:
α) Τπθρεςιακι κατάςταςθ: 11 μονάδεσ κατ’ ανϊτατο όριο. Οι μονάδεσ αυτζσ
υπολογίηονται με βάςθ τθ διδακτικι υπθρεςία αποτιμϊμενθ με 1 μονάδα για κάκε ζτοσ
πζραν του χρόνου που αποτελεί προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ. β)
Διοικθτικι και κακοδθγθτικι εμπειρία: 4 μονάδεσ κατ’ ανϊτατο όριο.
Ειδικότερα:
αα) Άςκθςθ κακθκόντων Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, χολικοφ
υμβοφλου,

Διευκυντι

Εκπαίδευςθσ

ι

Προϊςταμζνου

Γραφείου

Εκπαίδευςθσ,

Προϊςταμζνου ΚΕ.Δ.Δ.Τ. ι Αναπλθρωτι Προϊςταμζνου ΚΕ.Δ.Δ.Τ., Διευκυντι ςχολικισ
μονάδασ .Ε.Κ. (χολικά Εργαςτθριακά Κζντρα) ι Ε.Κ., υπεφκυνου ΚΠΕ: 0,5 μονάδα για κάκε
ζτοσ. Θ άςκθςθ κακθκόντων για κάκε κζςθ του παρόντοσ εδαφίου αποτιμάται με τρείσ (3)
μονάδεσ κατ’ ανϊτατο όριο.
Άςκθςθ κακθκόντων προϊςταμζνου ςχολικισ μονάδασ, προϊςταμζνου τμιματοσ
εκπαιδευτικϊν κεμάτων διεφκυνςθσ εκπαίδευςθσ, υποδιευκυντι ςχολικισ μονάδασ, .Ε.Κ.
ι Ε.Κ., Τπευκφνου Σομζα .Ε.Κ. ι Ε.Κ., υπευκφνου περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ι αγωγισ
υγείασ ι πολιτιςτικϊν κεμάτων ςτθ διεφκυνςθ εκπαίδευςθσ, υπευκφνου Κζντρου
υμβουλευτικισ και Προςανατολιςμοφ (ΚΕ.Τ.Π.), Γραφείου χολικοφ Επαγγελματικοφ
Προςανατολιςμοφ (.Ε.Π.), Εργαςτθριακοφ Κζντρου Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κζντρου
Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν (ΠΛΘ.ΝΕ.Σ.), υμβουλευτικοφ τακμοφ Νζων: 0,25
μονάδεσ για κάκε ζτοσ και μζχρι μία (1) μονάδα κατ’ ανϊτατο όριο.
Θ άςκθςθ κακθκόντων ςε περιςςότερεσ από μία κζςθ από αυτζσ που περιγράφονται
ςτα προθγοφμενα δφο εδάφια μοριοδοτείται ακροιςτικά, με 3 μονάδεσ κατ’ ανϊτατο όριο.
ββ) υμμετοχι ςε κεντρικά, ανϊτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπθρεςιακά
ςυμβοφλια ι ςε ςυμβοφλια επιλογισ ςτελεχϊν, ωσ αιρετό μζλοσ: 0,25 μονάδεσ για κάκε
ζτοσ και μζχρι 1 μονάδα κατ’ ανϊτατο όριο.
Παράλλθλθ ςυμμετοχι ςε περιςςότερα ςυμβοφλια το ίδιο χρονικό διάςτθμα δεν
μοριοδοτείται ακροιςτικά. ε περίπτωςθ παράλλθλθσ άςκθςθσ κακθκόντων ςε κζςεισ τθσ
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προθγοφμενθσ περίπτωςθσ αα) δεν υπολογίηονται μονάδεσ από ςυμμετοχι ςε υπθρεςιακά
ςυμβοφλια ι ςε ςυμβοφλια επιλογισ ςτελεχϊν. Για τθ μοριοδότθςθ των αναπλθρωματικϊν
αιρετϊν μελϊν των ςυμβουλίων απαιτείται ςυμμετοχι τουσ ςε πζντε τουλάχιςτον
ςυνεδριάςεισ ανά ζτοσ.
γ) Για τθν εφαρμογι των παραπάνω περιπτϊςεων, χρόνοσ διδακτικισ υπθρεςίασ των
εκπαιδευτικϊν ι κακοδθγθτικισ ι διοικθτικισ εμπειρίασ βραχφτεροσ του ζτουσ
μοριοδοτείται με το ζνα τζταρτο (1/4) τθσ αντίςτοιχθσ ετιςιασ μοριοδότθςθσ για κάκε
τρίμθνο. Χρόνοσ μικρότεροσ του τριμινου δεν υπολογίηεται.
δ) Για τθν πιςτοποίθςθ επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε. υποβάλλονται και μοριοδοτοφνται,
βεβαιϊςεισ πιςτοποίθςθσ, οι οποίεσ ορίηονται από τα προβλεπόμενα ςτισ διαδικαςίεσ
επιλογισ του Α..Ε.Π. Γίνονται επίςθσ δεκτά και μοριοδοτοφνται πιςτοποιθτικά γνϊςεων
χειριςμοφ Θ/Τ, τα οποία ζχουν εκδοκεί από φορείσ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων, ςτο πλαίςιο επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ των Σ.Π.Ε. ςτθν εκπαίδευςθ.
Σα χρονικά διαςτιματα που μοριοδοτοφνται ι που απαιτοφνται ωσ προςόν για τθ
ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ, υπολογίηονται μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων.
3 ) Κριτιριο ςυμβολισ ςτο εκπαιδευτικό ζργο - προςωπικότθτασ - γενικισ ςυγκρότθςθσ
του υποψθφίου που αποτιμάται με 27 μονάδεσ κατ’ ανϊτατο όριο.
Θ αποτίμθςθ γίνεται:
αα) Με μυςτικι ψθφοφορία των Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ., κακϊσ και των
Τποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. τθσ οικείασ βακμίδασ, με 12 μονάδεσ κατ’
ανϊτατο όριο.
Ειδικότερα,

αναφορικά

για

τουσ

υποψθφίουσ

Διευκυντζσ

Πρωτοβάκμιασ

Εκπαίδευςθσ ςτθ διαδικαςία ψθφοφορίασ ςυμμετζχουν επιπλζον και το 30% των
Προϊςταμζνων νθπιαγωγείων, κακϊσ και το 30% των Προϊςταμζνων Δθμοτικϊν χολείων
του οικείου Π.Τ..Π.Ε., το οποίο ορίηεται με ςειρά αρχαιότθτασ. Ο αρικμόσ των μορίων που ο
υποψιφιοσ λαμβάνει κατά τθ μυςτικι ψθφοφορία υπολογίηεται ωσ ακολοφκωσ: το
ποςοςτό των ψιφων που ζλαβε επί του ςυνόλου των ζγκυρων ψιφων ανάγεται ςε
ποςοςτό επί των 12 μορίων που μπορεί να λάβει κατά ανϊτατο όριο ο υποψιφιοσ.
Τποψιφιο ςτζλεχοσ το οποίο, δεν ςυγκεντρϊνει κατά τθ μυςτικι ψθφοφορία τουλάχιςτον
το 20% των ζγκυρων ψιφων ςυμμετζχει ςτθν περαιτζρω διαδικαςία επιλογισ, χωρίσ να
προςμετράται ςτθ ςυνολικι του μοριοδότθςθ το ανωτζρω ποςοςτό επί των 12 μορίων.
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Προκειμζνου θ ψθφοφορία να είναι ζγκυρθ απαιτείται αυξθμζνθ ςυμμετοχι του
ςϊματοσ των Διευκυντϊν και Τποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ., των
Προϊςταμζνων νθπιαγωγείων και των προϊςταμζνων δθμοτικϊν ςχολείων του αντίςτοιχου
Π.Τ..Π.Ε. ι Π.Τ..Δ.Ε., και πιο ςυγκεκριμζνα τουλάχιςτον 65%. Αν δεν ςυμπλθρωκεί το
ποςοςτό ςυμμετοχισ του προθγοφμενου εδαφίου, οι υποψιφιοι ςτθ ςυγκεκριμζνθ
Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ ςυμμετζχουν ςτθν περαιτζρω διαδικαςία
επιλογισ, χωρίσ να προςμετράται ςτθ ςυνολικι τουσ μοριοδότθςθ το ανωτζρω ποςοςτό επί
των 12 μορίων.
ββ) Με ςυνζντευξθ των υποψθφίων από το αρμόδιο ςυμβοφλιο επιλογισ με 15 μονάδεσ
κατ’ ανϊτατο όριο.
Για τθ μοριοδότθςθ τθσ ςυνζντευξθσ το αρμόδιο ςυμβοφλιο επιλογισ ςυνεκτιμά και
τα παρακάτω ςτοιχεία:
Σα ςτοιχεία που ο υποψιφιοσ αναφζρει ςτο βιογραφικό του ςθμείωμα, τα οποία
αποδεικνφονται με τα απαραίτθτα παραςτατικά (αντίγραφα, βεβαιϊςεισ κ.α.) και τα
οποία δεν ζχουν μοριοδοτθκεί, όπωσ άλλεσ ςπουδζσ, επιμόρφωςθ και μετεκπαίδευςθ,
οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν ςυνεδρίων, ςεμιναρίων και εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ι
ςυμμετοχι ςε αυτά με τθν ιδιότθτα του ειςθγθτι, του μζλουσ τθσ επιςτθμονικισ ομάδασ ι
του επιμορφωτι, ςυγγραφικό και ερευνθτικό ζργο, πρωτοβουλίεσ ςε ςχζςθ με το
εκπαιδευτικό ζργο, υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και εφαρμογι καινοτομιϊν,
ςχετικι με τθν εκπαίδευςθ διοικθτικι ι κακοδθγθτικι εμπειρία, ςυμμετοχι ςε ςυμβοφλια,
επιτροπζσ ι ομάδεσ εργαςίασ, κοινωνικι και ςυνδικαλιςτικι δράςθ, ςυμμετοχι ςε όργανα
διοίκθςθσ επιςτθμονικϊν και εκπαιδευτικϊν οργανϊςεων ι ςε όργανα λαϊκισ ςυμμετοχισ
και επίςθμεσ διακρίςεισ και αριςτεία. Θ ειςαγωγικι επιμόρφωςθ του υποψθφίου και οι
δραςτθριότθτεσ (ςεμινάρια, θμερίδεσ, επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ κ.λ.π.) που αποτελοφν
υπθρεςιακζσ υποχρεϊςεισ δεν μοριοδοτοφνται. Σο ςυμβοφλιο επιλογισ δφναται να ηθτιςει
περαιτζρω ςτοιχεία και ιδίωσ πρακτικά ςυνεδριάςεων ςυλλογικϊν οργάνων.
Σο ςυμβοφλιο επιλογισ δφναται με ομόφωνθ και πλιρωσ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ
να αποκλείςει από τθν περαιτζρω διαδικαςία υποψιφιο που κατά τθ διάρκεια τθσ
ςυνζντευξθσ διαπιςτϊνεται ότι δεν είναι κατάλλθλοσ για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του
διευκυντι εκπαίδευςθσ.
Θ ςυνζντευξθ ενϊπιον του ςυμβουλίου επιλογισ μαγνθτοφωνείται για να
διαςφαλίηεται θ διαφάνεια.
Οι υποψιφιοι κατατάςςονται ςτον οικείο πίνακα με βάςθ το άκροιςμα των
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μονάδων, τισ οποίεσ ςυγκεντρϊνουν κατά τθν αποτίμθςθ των παραπάνω κριτθρίων.
Σο ςφνολο των μονάδων για τουσ υποψθφίουσ Διευκυντζσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
ανζρχεται ςε 53 και το ςφνολο των μονάδων για τουσ υποψθφίουσ Διευκυντζσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ανζρχεται ςε 51.

5) Διαδικαςία μυςτικισ ψθφοφορίασ

Θ διαδικαςία διεξάγεται ωσ εξισ:
Πίνακεσ εκλογζων
Με ευκφνθ των οικείων Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ καταρτίηονται πίνακεσ εκλογζων
ςφμφωνα με τισ παρ. 1 και 5αα του άρκρου 46 του ν.4351/2015. Σο προβλεπόμενο 30% των
Προϊςταμζνων Δθμοτικϊν χολείων και των Προϊςταμζνων Νθπιαγωγείων αφορά το 30%
του ςυνόλου των Προϊςταμζνων δικζςιων και τρικζςιων Δθμοτικϊν χολείων ( μονίμων και
αναπλθρωτϊν ) και του ςυνόλου των Προϊςταμζνων δικζςιων και τρικζςιων Νθπιαγωγείων
( μονίμων και αναπλθρωτϊν ) του οικείου ΠΤΠΕ και ορίηεται με βάςθ το κριτιριο τθσ
αρχαιότθτασ ςφμφωνα με το χρόνο ςυνολικισ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ. Συχόν δεκαδικόσ
αρικμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτον πλθςιζςτερο ακζραιο. Οι υποψιφιοι Διευκυντζσ
Εκπαίδευςθσ δεν ζχουν δικαίωμα ψιφου.
Οι πίνακεσ εκλογζων αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ.
Εφορευτικζσ Επιτροπζσ
τθν ζδρα κάκε Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ ςυγκροτείται με απόφαςθ του οικείου
Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ τριμελισ Εφορευτικι Επιτροπι, τα μζλθ τθσ οποίασ
περιλαμβάνονται ςτον πίνακα εκλογζων τθσ εν λόγω Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ,
προκειμζνου να προετοιμάςει και να διεξαγάγει τθ μυςτικι ψθφοφορία τθσ παρ. 5αα του
άρκρου 46 του ν.4351/2015. τθν Εφορευτικι Επιτροπι δεν μποροφν να μετζχουν
υποψιφιοι. ι ςφηυγοι ι ςυγγενείσ μζχρι βϋ βακμοφ. τθν αρμοδιότθτά τθσ Εφορευτικισ
Επιτροπισ περιλαμβάνεται ο υπολογιςμόσ των μορίων που λαμβάνουν οι υποψιφιοι με
βάςθ τον αρικμό ψιφων που ζλαβαν.
Ο αρικμόσ των μορίων που ο υποψιφιοσ λαμβάνει κατά τθ μυςτικι ψθφοφορία
υπολογίηεται ωσ ακολοφκωσ: το ποςοςτό των ψιφων που ζλαβε επί του ςυνόλου των
ζγκυρων ψιφων ανάγεται ςε ποςοςτό επί των δϊδεκα (12) μορίων που μπορεί να λάβει
κατ’ ανϊτατο όριο ο υποψιφιοσ. Ο αρικμόσ των μορίων που προκφπτει ςτρογγυλοποιείται
με προςζγγιςθ εκατοςτοφ.
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Ψθφοδζλτια
Με ευκφνθ των εφορευτικϊν επιτροπϊν εκτυπϊνονται ςε λευκό χαρτί μεγζκουσ Α4
τα ψθφοδζλτια που αναγράφουν αλφαβθτικά το ονοματεπϊνυμο και το πατρϊνυμο των
υποψθφίων. Σα ονοματεπϊνυμα των υποψθφίων ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ίδιο
ψθφοδζλτιο. Επίςθσ, θ εφορευτικι επιτροπι φροντίηει για τθν προμικεια φακζλων λευκοφ
χρϊματοσ και λευκϊν ψθφοδελτίων.
Ψθφοφορία
Κάκε ψθφοφόροσ παίρνει από τθν εφορευτικι επιτροπι το λευκό ψθφοδζλτιο, το
ψθφοδζλτιο που αναγράφει τα ονοματεπϊνυμα των υποψθφίων και αφοφ ςθμειϊςει το
ςταυρό προτίμθςθσ ( δεξιά ι αριςτερά από το ονοματεπϊνυμο του υποψθφίου που
επιλζγει ) τοποκετεί το ψθφοδζλτιο ςτο φάκελο. Ο φάκελοσ ςφραγίηεται και ρίχνεται ςτθν
ψθφοδόχο.
Κάκε ψθφοφόροσ ςθμειϊνει ςτο ψθφοδζλτιο μζχρι ζνα

ςταυρό. Λακεμζνθ

ςθμείωςθ ι απουςία ςταυροφ ακυρϊνει το ψθφοδζλτιο.
Θ εφορευτικι επιτροπι ελζγχει τα ςτοιχεία αυτϊν που ψθφίηουν, ςθμειϊνει τα
ονόματά τουσ ςτον πίνακα των εκλογζων και τουσ καταγράφει ςε ξεχωριςτι κατάςταςθ
ψθφιςάντων, όπου και υπογράφουν.
Κατά τθ διάρκεια τθσ ψθφοφορίασ, τθσ διαλογισ των ψθφοδελτίων και τθσ ζκδοςθσ
των αποτελεςμάτων μποροφν να είναι παρόντεσ ςτθν εφορευτικι επιτροπι οι ίδιοι οι
υποψιφιοι

ι αντιπρόςωποί τουσ οι οποίοι υποχρεωτικά ζχουν τθν ιδιότθτα του

εκπαιδευτικοφ. ε καμιά όμωσ περίπτωςθ δεν επιτρζπεται να υποκακιςτοφν μζλθ τθσ
εφορευτικισ επιτροπισ κατά τθν ψθφοφορία ι να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία διαλογισ
των ψθφοδελτίων και, πολφ περιςςότερο, τθσ καταμζτρθςθσ των ψιφων.
Κάκε υποψιφιοσ ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν υποψθφιότθτά του το αργότερο
δφο θμζρεσ πριν τθν θμζρα τθσ ψθφοφορίασ με ζγγραφθ διλωςι του τθν οποία κατακζτει
ςτθν οικεία Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι αποκλείεται από
τθ διαδικαςία και τθ ςυνζχιςθ τθσ επιλογισ ςτθ ςυγκεκριμζνθ διεφκυνςθ, διατθρεί όμωσ το
δικαίωμα υποψθφιότθτάσ του ςε άλλθ Διεφκυνςθ

για τθν οποία ζχει εκδθλϊςει

ενδιαφζρον.
Διαλογι
Θ εφορευτικι επιτροπι, μετά το τζλοσ τθσ ψθφοφορίασ, ςυνεδριάηει και κάνει τθ
διαλογι των ψιφων ωσ εξισ :
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α. Αντιπαραβάλλει τον πίνακα των εκλογζων με τον αρικμό των ψθφιςάντων, για να
διαπιςτϊςει εάν υπάρχει θ προχπόκεςθ τθσ αυξθμζνθσ ςυμμετοχισ τουλάχιςτον κατά 65%
των εκλογζων ϊςτε να προχωριςει ςτον υπολογιςμό των μορίων που λαμβάνουν οι
υποψιφιοι με βάςθ τον αρικμό ψιφων που ζλαβαν. Θ καταμζτρθςθ των ψιφων όπωσ και
θ ςφνταξθ πρακτικϊν των εκλογϊν γίνεται είτε ςυμπλθρϊνεται το 65% των εκλογζων και
υπολογίηονται τα μόρια που αφοροφν ςτθ διαδικαςία τθσ ψθφοφορίασ είτε δε
ςυμπλθρϊνεται το 65% των εκλογζων και δεν υπολογίηονται τα μόρια αυτά
β. Αποςφραγίηει τθν ψθφοδόχο, βγάηει τουσ φακζλουσ, τουσ αρικμεί και τουσ
μονογράφει.
γ. Ανοίγει τουσ φακζλουσ με τα ψθφοδζλτια και μονογράφει δίπλα από το όνομα του
υποψθφίου που ζχει ςταυρό προτίμθςθσ.
δ. Κρίνει, αμζςωσ μετά το άνοιγμα κάκε φακζλου, το κφροσ των ψθφοδελτίων που
περιζχονται ς' αυτόν και αποφαςίηει τθν ακφρωςθ ψθφοδελτίου, αν ςυντρζχει νόμιμοσ
λόγοσ. Σα ψθφοδζλτια είναι άκυρα αν ζχουν ςθμεία τα οποία παραβιάηουν τθ μυςτικότθτα
τθσ ψθφοφορίασ ι αν βρεκοφν ςτο φάκελο περιςςότερα από ζνα ψθφοδζλτια. Σα λευκά
ψθφοδζλτια καταμετρϊνται ωσ ζγκυρα.
ε. Κάνει τθ διαλογι των ψθφοδελτίων, προβαίνει ςτθν καταμζτρθςθ των ψιφων που
ζλαβε κάκε υποψιφιοσ και καταγράφει το αποτζλεςμά τθσ ςτο πρακτικό που ςυντάςςει για
τθ διενζργεια τθσ εκλογισ.
Πρακτικά εκλογισ
Θ εφορευτικι επιτροπι τθρεί με λεπτομζρεια πρακτικά για τθν εκλογι ςτα οποία
αναφζρονται: ολόκλθρθ θ πορεία τθσ εκλογισ, κάκε κζμα που παρουςιάςτθκε κατά τθ
διάρκεια αυτισ, κακϊσ και οι αποφάςεισ που αυτι ζλαβε, οι οποίεσ πρζπει να είναι πλιρωσ
αιτιολογθμζνεσ.
Μετά τθν καταμζτρθςθ των ψιφων τα αποτελζςματα τθσ μυςτικισ ψθφοφορίασ κα
αποςτζλλονται αυκθμερόν, με θλεκτρονικό τρόπο, ςτθν οικεία Περιφερειακι Διεφκυνςθ
Εκπαίδευςθσ, με τθ φροντίδα και τθν ευκφνθ του προζδρου τθσ εφορευτικισ επιτροπισ.
Θ Εφορευτικι Επιτροπι τθρεί με λεπτομζρεια πρακτικό ςτο οποίο μεταξφ άλλων
περιλαμβάνεται και ο υπολογιςμόσ των μορίων που λαμβάνουν οι υποψιφιοι με βάςθ τον
αρικμό των ψιφων που ζλαβαν, εφόςον υπάρχει θ προχπόκεςθ τθσ αυξθμζνθσ
ςυμμετοχισ τουλάχιςτον κατά 65% των εκλογζων.
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Σο πρακτικό παραμζνει ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ μαηί με τουσ φακζλουσ
και τα ψθφοδζλτια τθσ μυςτικισ ψθφοφορίασ. Επικυρωμζνο αντίγραφο του πρακτικοφ κα
υποβάλλεται τθν επόμενθ θμζρα ςτθν οικεία Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ.
Ενςτάςεισ
Οι υποψιφιοι μποροφν κατά τθ διαδικαςία εκλογισ να αςκιςουν ζνςταςθ ενϊπιον
τθσ οικείασ εφορευτικισ επιτροπισ θ οποία αποφαςίηει άμεςα επ’ αυτισ. Θ εν λόγω
απόφαςθ ςυμπεριλαμβάνεται ςτο πρακτικό εκλογισ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ μυςτικισ ψθφοφορίασ δεν προβλζπεται
δικαίωμα υποβολισ ζνςταςθσ επ’ αυτισ.

6) Διαδικαςία ςυνζντευξθσ

Κλιςθ των υποψθφίων ςε ςυνζντευξθ
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ μυςτικισ ψθφοφορίασ, οι υποψιφιοι
καλοφνται ςε ςυνζντευξθ ενϊπιον του οικείου ςυμβουλίου επιλογισ από τθν Τπθρεςία που
ζχει τθν αρμοδιότθτα υποςτιριξθσ του ζργου του οικείου ςυμβουλίου επιλογισ.
Οι υποψιφιοι ενθμερϊνονται με ευκφνθ των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων
Εκπαίδευςθσ και των Διευκφνςεων Π.Ε. και Δ.Ε.
Οι θμερομθνίεσ προςζλευςθσ των υποψθφίων ορίηονται από το οικείο ςυμβοφλιο
επιλογισ.
Τποψιφιοι, οι οποίοι δθλϊνουν κϊλυμα προςζλευςθσ κατά τθν κακοριςμζνθ γι’
αυτοφσ θμερομθνία, υποβάλλουν μζςω τθλεομοιοτυπίασ (fax)

ι θλεκτρονικοφ

ταχυδρομείου (e-mail), αίτθμα αλλαγισ θμερομθνίασ προσ το οικείο ςυμβοφλιο επιλογισ.
Σο ςυμβοφλιο εξετάηει τθν αναγκαιότθτα, βάςει τθσ τεκμθρίωςθσ του αιτιματοσ του
υποψθφίου και ςε εξαιρετικι περίπτωςθ, δφναται να ορίηει νζα θμερομθνία προςζλευςθσ,
αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ςυνεντεφξεων.
Τποψιφιοι, οι οποίοι δεν προςζρχονται ςτθ ςυνζντευξθ αποκλείονται από τθν
επιλογι.
Προετοιμαςία και διεξαγωγι τθσ ςυνζντευξθσ των υποψθφίων
Θ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ περιλαμβάνει δφο (2) φάςεισ:
α) ειςιγθςθ μζλουσ του ςυμβουλίου επιλογισ.
β) ερωτιςεισ ςυμβουλίου.
Πριν από τθν είςοδο του υποψθφίου ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του ςυμβουλίου,
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το μζλοσ του ςυμβουλίου που είχε αναλάβει τθ μελζτθ του φακζλου του υποψθφίου,
παρουςιάηει τθν ειςιγθςι του για τον υποψιφιο.
τθ ςυνζχεια ο υποψιφιοσ προςζρχεται ςτθν αίκουςα και τα μζλθ του υμβουλίου
υποβάλλουν ερωτιςεισ, με ςκοπό να μορφϊςουν γνϊμθ για τθν προςωπικότθτα, τθν
ικανότθτα και τθν καταλλθλότθτα του υποψθφίου για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ
κζςθσ για τθν οποία κρίνεται.
Μαγνθτοφϊνθςθ τθσ ςυνζντευξθσ
τθν αίκουςα ςυνεδριάςεων εγκακίςταται και λειτουργεί με ευκφνθ του προζδρου
του ςυμβουλίου επιλογισ, ςφςτθμα μαγνθτοφϊνθςθσ. Με τθν προςζλευςθ του υποψθφίου
ςτθν αίκουςα για τθν διεξαγωγι τθσ ςυνζντευξθσ και τθν προςφϊνθςθ του ονόματόσ του,
τίκεται ςε λειτουργία το ςφςτθμα μαγνθτοφϊνθςθσ.
Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ διαρκεί κακόςον ο υποψιφιοσ βρίςκεται ςτθν
αίκουςα και διακόπτεται με το πζρασ τθσ ςυνζντευξθσ και πριν τθν αποχϊρθςθ του
υποψθφίου.
Σο προϊόν μαγνθτοφϊνθςθσ τθρείται ωσ θχθτικό αρχείο από τον πρόεδρο του
οικείου ςυμβουλίου επιλογισ.
Μοριοδότθςθ τθσ ςυνζντευξθσ
Για τθ μοριοδότθςθ τθσ ςυνζντευξθσ το αρμόδιο ςυμβοφλιο επιλογισ ςυνεκτιμά και
τα παρακάτω ςτοιχεία:
Σα ςτοιχεία που ο υποψιφιοσ αναφζρει ςτο βιογραφικό του ςθμείωμα, τα οποία
αποδεικνφονται με τα απαραίτθτα παραςτατικά (αντίγραφα, βεβαιϊςεισ κ.α.) και τα οποία
δεν ζχουν μοριοδοτθκεί, όπωσ άλλεσ ςπουδζσ, επιμόρφωςθ και μετεκπαίδευςθ, οργάνωςθ
εκπαιδευτικϊν ςυνεδρίων, ςεμιναρίων και εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ι ςυμμετοχι ςε
αυτά με τθν ιδιότθτα του ειςθγθτι, του μζλουσ τθσ επιςτθμονικισ ομάδασ ι του
επιμορφωτι, ςυγγραφικό και ερευνθτικό ζργο, πρωτοβουλίεσ ςε ςχζςθ με το εκπαιδευτικό
ζργο, υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και εφαρμογι καινοτομιϊν, ςχετικι με τθν
εκπαίδευςθ διοικθτικι ι κακοδθγθτικι εμπειρία, ςυμμετοχι ςε ςυμβοφλια, επιτροπζσ ι
ομάδεσ εργαςίασ, κοινωνικι και ςυνδικαλιςτικι δράςθ, ςυμμετοχι ςε όργανα διοίκθςθσ
επιςτθμονικϊν και εκπαιδευτικϊν οργανϊςεων ι ςε όργανα λαϊκισ ςυμμετοχισ και
επίςθμεσ διακρίςεισ και αριςτεία. Θ ειςαγωγικι επιμόρφωςθ του υποψθφίου και οι
δραςτθριότθτεσ (ςεμινάρια, θμερίδεσ, επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ κ.λ.π.) που αποτελοφν
υπθρεςιακζσ υποχρεϊςεισ δεν μοριοδοτοφνται. Σο ςυμβοφλιο επιλογισ δφναται να ηθτιςει
περαιτζρω ςτοιχεία και ιδίωσ πρακτικά ςυνεδριάςεων ςυλλογικϊν οργάνων.
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Θ βακμολογία κάκε μζλουσ του ςυμβουλίου αποτυπϊνεται ςε ξεχωριςτό ζντυπο
αξιολόγθςθσ για κάκε υποψιφιο, ςτο οποίο καταγράφονται οι μονάδεσ βακμολόγθςισ του
με τθ ςχετικι αιτιολόγθςθ.
Σελικζσ αξιολογικζσ μονάδεσ κάκε υποψθφίου για τθν διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ
είναι ο μζςοσ όροσ των μονάδων τθσ βακμολογίασ των παρόντων μελϊν του ςυμβουλίου.
Ο μζςοσ όροσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο.
Σα ζντυπα αξιολόγθςθσ ςυγκεντρϊνονται από τον πρόεδρο του ςυμβουλίου κατά τθ
διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ και φυλάςςονται ςε φάκελο, ο οποίοσ μονογράφεται από τον
πρόεδρο και τα μζλθ του ςυμβουλίου.

7) Σιρθςθ των πρακτικϊν τθσ ςυνζντευξθσ

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ ο γραμματζασ του ςυμβουλίου ζχει τθν ευκφνθ
τθσ τιρθςθσ των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ, τα οποία περιλαμβάνουν τθν προςζλευςθ των
υποψθφίων με τθ ςειρά και τθν ϊρα που ζχουν κλθκεί, τα ζντυπα με τθν αιτιολογθμζνθ
βακμολογία των μελϊν και, τζλοσ, τθ λιξθ των εργαςιϊν.

8) Σελικόσ πίνακασ μοριοδότθςθσ

Με ευκφνθ του αρμόδιου Περιφερειακοφ υμβουλίου Επιλογισ καταρτίηεται με
αξιολογικι ςειρά, ςφμφωνα με τα κριτιρια του άρκρου 19 του ν. 4327/2015 όπωσ
ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 46 του ν.4351/2015 και τισ δθλωκείςεσ προτιμιςεισ, ο τελικόσ
πίνακασ υποψθφίων ανά Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ που περιλαμβάνει το άκροιςμα τθσ
μοριοδότθςθσ τθσ επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ ςυγκρότθςθσ και κατάρτιςθσ, τθσ
υπθρεςιακισ κατάςταςθσ διοικθτικισ και κακοδθγθτικισ εμπειρίασ, τθσ μοριοδότθςθσ από
τθν μυςτικι ψθφοφορία κακϊσ και τθσ μοριοδότθςθσ τθσ ςυνζντευξθσ.
ε περίπτωςθ που υποψιφιοι ςυγκεντρϊνουν ίςο αρικμό τελικϊν αξιολογικϊν
μονάδων, προθγείται ο υποψιφιοσ που ςυγκεντρϊνει περιςςότερεσ μονάδεσ, κατά ςειρά,
ςτα κριτιρια: α) υπθρεςιακισ κατάςταςθσ, κακοδθγθτικισ και διοικθτικισ εμπειρίασ β)
επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ ςυγκρότθςθσ και κατάρτιςθσ, και γ) ςυμβολισ ςτο
εκπαιδευτικό ζργο - προςωπικότθτασ - γενικισ ςυγκρότθςθσ
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Οι ανωτζρω πίνακεσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα των οικείων Περιφερειακϊν
Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και κοινοποιοφνται ςτισ
Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, για
ενθμζρωςθ των υποψθφίων οι οποίοι δφνανται να υποβάλουν ενςτάςεισ κατά των πινάκων
αυτϊν εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριϊν θμερϊν, από τθν ανάρτθςι τουσ. Μετά τθν
εκδίκαςθ των ενςτάςεων από τα Περιφερειακά υμβοφλια Επιλογισ ςυντάςςονται οι
αναμορφωμζνοι πίνακεσ, οι οποίοι υποβάλλονται προσ κφρωςθ ςτον Τπουργό Παιδείασ,
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων.

9) Σοποκζτθςθ

Οι Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ τοποκετοφνται ςε κενζσ και κενοφμενεσ κζςεισ με
απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων φςτερα από πρόταςθ του
αρμόδιου Περιφερειακοφ υμβουλίου Επιλογισ.
Σα ανωτζρω ςυμβοφλια διαμορφϊνουν τθν πρόταςι τουσ λαμβάνοντασ υπόψθ τθ
ςειρά εγγραφισ των υποψθφίων ςτουσ κυρωμζνουσ πίνακεσ.

10) Πλιρωςθ κενϊν και κενοφμενων κζςεων

ε περίπτωςθ που με τθ διαδικαςία του προθγοφμενου άρκρου τθσ παροφςασ, δεν
ςυμπλθρωκοφν οι κενζσ ι κενοφμενεσ κζςεισ Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ, εφαρμόηεται θ
διαδικαςία που προβλζπεται από τθν παρ. 9 του άρκρου 46 του ν.4351/2015 και εφόςον και
αυτι θ διαδικαςία αποβεί άκαρπθ θ κάλυψθ των κενϊν και κενοφμενων κζςεων γίνεται με
επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ θ οποία πραγματοποιείται το αργότερο εντόσ τριϊν
μθνϊν.
Μζχρισ ότου ολοκλθρωκεί θ επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ, οι κενζσ και κενοφμενεσ
κζςεισ πλθρϊνονται με απόφαςθ του αρμοδίου ςυμβουλίου επιλογισ.
Επιςυνάπτονται υποδείγματα: α) αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και β) ςυγκεντρωτικοφ
πίνακα.

Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, οι
Αναπλθρωτζσ Προϊςτάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Τ. και οι Διευκυντζσ χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, ςτουσ οποίουσ κοινοποιείται θ παροφςα
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πρόςκλθςθ, να ενθμερϊςουν ενυπογράφωσ τουσ εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

Η παροφςα αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΠΔΕ Δυτικισ Μακεδονίασ και κοινοποιείται
ςε όλεσ τισ Διευκφνςεισ ΠΕ & ΔΕ Δυτικισ Μακεδονίασ, οι οποίεσ ζχουν τθν ευκφνθ ενθμζρωςθσ
των εκπαιδευτικϊν.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ

υνθμμζνα:
1. Τπόδειγμα αίτθςθσ – διλωςθσ προτίμθςθσ
2. Τπόδειγμα ςυγκεντρωτικοφ πίνακα
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