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Abstract: Educational organizations, and in particular school units, have become complex 

organizations in recent years, with many problems in their operation, and educational 

leadership has to be systematically, methodically and scientifically based. Those who are 

candidates for leadership should therefore be adequately prepared scientifically. The choice of 

school unit deputies follows the choices of executives in education, which are constantly 

changing with every change in government policy. Over the past twelve years, four changes 

have been made with legislative provisions and with different prerequisites and procedures, 

while the last twenty-three more. From the analysis and study of the different laws, together 

with the general framework of the competencies of the Deputy Chiefs of Schools, will be 

noted the will of the State for the "kind" of the persons to be selected. 
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Πεπίλητη: Οη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί θαη εηδηθφηεξα νη ζρνιηθέο κνλάδεο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έρνπλ γίλεη ζχλζεηνη νξγαληζκνί, κε αξθεηά πξνβιήκαηα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη 

ε εθπαηδεπηηθή εγεζία νθείιεη λα αζθείηαη ζπζηεκαηηθά, κεζνδηθά θαη λα βαζίδεηαη ζε 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα. Όζνη επνκέλσο είλαη ππνςήθηνη λα αλαιάβνπλ ζέζεηο εγεζίαο ζα 

πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη επηζηεκνληθά. Ζ επηινγή ησλ Τπνδηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ αθνινπζεί ηηο επηινγέο ησλ ζηειερψλ ζηελ εθπαίδεπζε, νη νπνίεο 

αιιάδνπλ ζπλερψο κε θάζε αιιαγή θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Σα ηειεπηαία δψδεθα ρξφληα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο αιιαγέο κε λνκνζεηηθά δεκηνπξγήκαηα θαη κε δηαθνξεηηθέο 

πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο, ελψ ηα ηειεπηαία είθνζη ηξία πνιχ πεξηζζφηεξεο. Απφ ηελ 

αλάιπζε θαη κειέηε ησλ δηαθνξεηηθψλ λνκνζεηεκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεληθφ πιαίζην 

ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζα επηζεκαλζεί ε βνχιεζε ηεο 

Πνιηηείαο γηα ην «είδνο» ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα επηιεγνχλ.  

Λέξειρ κλειδιά: Ννκνζεηηθφ πιαίζην, επηινγέο ζηειερψλ, Τπνδηεπζπληήο, αξκνδηφηεηεο 

Διζαγυγή 

Με δεδνκέλν ην πνιχκνξθν, κνλαδηθφ θαη παηδαγσγηθά πνιπδηάζηαην πεξηβάιινλ θάζε 
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ζρνιηθήο κνλάδαο, θαιείηαη ε εγεζία ηεο λα αληηκεησπίζεη ην πιήζνο ησλ πξνβιεκάησλ θαη 

λα αληαπνθξηζεί ζηελ επεκεξία ηεο. Ζ πνηφηεηα ησλ εγεηηθψλ ηεο ζηειερψλ, απφ ηελ επηινγή 

ηνπο κέρξη ηελ απνηίκεζε ηνπ ξφινπ ηνπο, αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο δηνηθεηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο.  

Ο ξφινο ηνπ Γηεπζπληή θαη ε θξηζηκφηεηα ηεο ζέζεο ηνπ, φπσο απηή έρεη κειεηεζεί εθηελψο, 

καο πξνβιεκαηίδεη γηα ην ξφιν θαη ηε ζέζε θάζε Τπνδηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο. Δίλαη 

αμηνζεκείσην φηη ν θάζε εγέηεο έρεη αλάγθε απφ άμηνπο, ηθαλνχο ζπλεξγάηεο, νη νπνίνη ζα 

ζπκπιένπλ καδί ηνπ ζε θάζε ζηφρεπζε θαη επηδίσμε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ. Δπεηδή ζεσξείηαη πιένλ θνηλά 

απνδεθηφ φηη ν Γηεπζπληήο απνηειεί ην πξφζσπν πνπ επεξεάδεη θαη κεηακνξθψλεη ηε 

ζρνιηθή κνλάδα κέζσ αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, ζα πξέπεη κε ζπκπαξαζηάηε ην κέινο 

ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ηνλ Τπνδηεπζπληή, λα ηθαλνπνηεί ηηο κεγάιεο πξνζδνθίεο ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα. πλεπψο, γίλεηαη αληηιεπηή ε 

αλάγθε θαηαγξαθήο ηεο επηινγήο ηνπ Τπνδηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ ξφινπ πνπ ζα 

πξέπεη λα δηαδξακαηίδεη, κε βάζε ηελ βνχιεζε ηεο Πνιηηείαο πνπ εκθαλίδεηαη απφ ηε 

δηαδηθαζία επηινγψλ ζηειερψλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κειέηε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ επηινγήο Τπνδηεπζπληή 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο δεκφζηαο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γεληθήο παηδείαο. ηφρνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε θαηαγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο επηινγήο Τπνδηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ απφ ην 1995 σο ην ηξέρνλ έηνο 2018, νη αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ, ε 

ζηφρεπζή ηνπο θαη ην απνηέιεζκα ησλ επηινγψλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ 

είλαη ην πξνθίι ηνπ Τπνδηεπζπληή ζηε ζρνιηθή κνλάδα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαπάλσ 

εηψλ. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο κειέηεο απνηέιεζε ν εληνπηζκφο ησλ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ 

ησλ λφκσλ, ψζηε λα δνζεί ε αλάινγε ζεκαζία ζηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

Τπνδηεπζπληψλ θαη λα εληνπηζηεί επί ηεο νπζίαο ν ξφινο πνπ επηιέγεη ε Πνιηηεία θαη πνηα ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ε επηινγή κε ην βέιηηζην απνηέιεζκα (Παζηαξδήο 2004). 

Καηαγξάθνληαη σο θαηεγνξίεο ηεο επηινγήο Τπνδηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, νη 

πξνυπνζέζεηο, ηα επηκέξνπο φξγαλα επηινγήο, ηα θξηηήξηα, ην φξγαλν ηνπνζέηεζεο θαη ηε 

ζεηεία ησλ ελ ιφγσ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξφζθαηε επηινγή 

θαη δεχηεξνπ Τπνδηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαη νη ζπλέπεηεο 

ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ιφγσ ησλ πνιιψλ πξφζθαησλ αιιαγψλ ησλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ. 

Κςπίυρ θέμα ηος άπθπος  

1. Νομοθεηικό πλαίζιο επιλογήρ Τποδιεςθςνηών ζσολικών μονάδυν 1995-2018 

1.1. Γενικά 

Ζ επηινγή ζηειερψλ εθπαίδεπζεο ζεζκνζεηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 398/ 1995 (ΦΔΚ 

Α` 223/31 Οθησβξίνπ 1995): «Καζνξηζκφο πξνζφλησλ, θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζίαο επηινγήο 
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ησλ ζηειερψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.», ην νπνίν 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 54 ηνπ Ν. 2413/1996 (ΦΔΚ Α' 124/1996 «Ζ ειιεληθή παηδεία 

ζην εμσηεξηθφ ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.» γηα ηελ επηινγή ζηειερψλ 

εθπαίδεπζεο. 

 Αθνινχζεζε ε ζεζκνζέηεζε ηνπ Π.Γ. 25/2002 (ΦΔΚ η. Α'20 7.2.2002): 

«Αλαπξνζδηνξηζκφο ησλ πξνζφλησλ θαη θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ ζηειερψλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηξνπνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

επηινγήο απηψλ.» 

 Σν πξναλαθεξφκελν Π.Γ. θαηαξγήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3467/2006 (ΦΔΚ 

128 η.Α΄ /12-6-2006): «Δπηινγή ζηειερψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο θαη εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.», 

γηα πξψηε θνξά ηίζεληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο επηινγήο Τπνδηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

 Αθνινχζεζε ε ζέζπηζε ηνπ Ν. 3848/2010 (ΦΔΚ 71 η. Α΄ /19-5-2010) : 

«Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ - θαζηέξσζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη 

αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη Λνηπέο δηαηάμεηο.». Καη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

παξαπάλσ  εθδφζεθε ε  Τ.Α. 451//2011 (ΤΑ 45143/Γ2 ΦΔΚ η. Β΄582/13-4-2011): 

«Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ Γηεπζπληψλ θαη 

Τπνδηεπζπληψλ φισλ ησλ ηχπσλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.». 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4327/2015 (ΦΔΚ 50 η. Α΄ /14-5-2015) : «Δπείγνληα κέηξα 

γηα ηελ Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.», ζεζπίδεηαη δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή Τπνδηεπζπληψλ, ε 

νπνία αλαηξέπεη ηα δεδνκέλα. Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, ηξνπνπνίεζαλ ην 

Ν.3848/2010 θαη ζεσξήζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο, σο πξνο ηελ επηινγή Γηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 865/2016 ηκ. Γ΄ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 

 πλέπεηα ηεο πξναλαθεξφκελεο απφθαζεο, είλαη ε ζέζπηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 1 παξ. 5,γ ηνπ Ν. 4473 /2017 (ΦΔΚ Α 78 30.5.2017) : « Μέηξα γηα ηελ 

επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο», πνπ δηαθνξνπνηεί ηε 

δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζηελ επηινγή Τπνδηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη θαηά ζπλέπεηα εθδφζεθε ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε 

αξηζκφ Φ. 361.22/68/136657/Δ3 (ΦΔΚ Β 2908/23.8.2017) κε ζέκα: « Καζνξηζκφο 

ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη επηινγήο ησλ ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ θέληξσλ, θαζψο θαη ησλ ππεπζχλσλ ηνκέσλ Δ.Κ.». 

 Καηαιήγνληαο, νη επηινγέο ζηειερψλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ ηζρχνληα ζήκεξα 

Ν. 4547/2018 (ΦΔΚ 102 η.Α΄ /12-6-2018): «Αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ 

ππνζηήξημεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.», επηινγήο ζηειερψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηαξγεί θάζε πξνεγνχκελε 
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ζρεηηθή δηάηαμε. ε απηφλ πεξηιακβάλνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο επηινγήο 

ζηειερψλ εθπαίδεπζεο θαη ελ πξνθεηκέλσ ησλ Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

Δπίζεο, γηα πξψηε θνξά πξνβιέπεηαη φηη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ θνηηνχλ πεξηζζφηεξνη απφ 120 καζεηέο ζα έρνπλ ζέζε 

Τπνδηεπζπληή, θαζψο θαη ζε απηέο πνπ θνηηνχλ πεξηζζφηεξνη απφ 270 καζεηέο ζα 

έρνπλ θαη δεχηεξε ζέζε Τπνδηεπζπληή. 

Απφ ηελ παξαπάλσ λνκνζεηηθή παξάζεζε θαη ζηε δηάξθεηα είθνζη ηξηψλ ρξφλσλ 

παξαηεξνχληαη πνιπάξηζκεο αιιαγέο ζηελ επηινγή ζηειερψλ. Σελ αιιαγή ησλ θπβεξλήζεσλ  

ζηελ Διιάδα αθνινπζνχλ νη αιιαγέο ζην ζχζηεκα επηινγήο  θαη θαηά ζπλέπεηα αιιαγέο 

πξνζψπσλ ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

1.2. Πποϋποθέζειρ επιλογών 

1.2.1. χκθσλα κε ην Π.Γ. 398/1995 (αξ.. 15) νη πξνυπνζέζεηο είλαη νη εμήο: 

● ρνιηθή κνλάδα απφ δεθαζέζην θαη πάλσ 

● Κιάδνο ΠΔ 70 δαζθάισλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

● Βαζκφο Α΄  

● Να αλήθνπλ νξγαληθά ζηε ζρνιηθή κνλάδα επηινγήο (αξ. 16 παξ. 1) 

1.2.2. χκθσλα κε ην ΠΓ. 25/2002 (αξ. 3 παξ. 1 θαη αξ. 22 παξ.1) 

● ρνιηθή κνλάδα απφ δεθαζέζην θαη πάλσ  

● ησλ θιάδσλ δαζθάισλ  θαη Δθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο γιψζζαο, Μνπζηθήο θαη 

Φπζηθήο Αγσγήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε νθηαεηή εθπαηδεπηηθή 

ππεξεζία 

● Βαζκφο Α΄  

● Να αλήθνπλ νξγαληθά ζηε ζρνιηθή κνλάδα επηινγήο  

1.2.3. χκθσλα κε ην Ν. 3467/2006 (ηνπ άξ.7 θεθ. Γ΄  παξ.1, θεθ. Γ΄) σο εμήο: 

● ζηα νπνία αζθνχληαη ηριακόζιοι ηοσλάτιζηον μαθηηές 

● ησλ θιάδσλ δαζθάισλ  θαη Δθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο γιψζζαο, Μνπζηθήο θαη 

Φπζηθήο Αγσγήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

● ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, ε νπνία νξίδεηαη ζε δέκα έηη ηνπιάρηζηνλ. 

● νθηψ ηνπιάρηζηνλ έηε ζε ζέζε κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ 

● επί κία ηεηξαεηία, ηνπιάρηζηνλ, δηδαθηηθά θαζήθνληα ζε ζρνιεία ηεο νηθείαο 

βαζκίδαο. 

● Βαζκφο Α΄  
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● Να αλήθνπλ νξγαληθά ζηε ζρνιηθή κνλάδα επηινγήο  

1.2.4. χκθσλα κε ην Ν. 3848/2010 (αξ. 11 παξ. 5) σο εμήο:  

● ζηα νπνία αζθνχληαη ηριακόζιοι ηοσλάτιζηον μαθηηές 

● Δθπαηδεπηηθνί ηεο νηθείαο βαζκίδαο 

● πλνιηθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, ε νπνία νξίδεηαη ζε οκηώ έηη ηνπιάρηζηνλ. 

Αλ δελ ππάξρεη ππνςήθηνο κπνξεί θαη κε κηθξφηεξν ρξφλν 

● Βαζκφο Α΄  

● Να αλήθνπλ νξγαληθά ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαηά ην ρξφλν επηινγήο 

1.2.5. χκθσλα κε ην Ν. 4327/2015 (αξ. 17 παξ. 3), φπσο ηξνπνπνίεζε ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 

3848/2010 θαη σο εμήο: 

● Δθπαηδεπηηθνί  

● πλνιηθή δηδαθηηθή ππεξεζία, ε νπνία νξίδεηαη ζε οκηώ έηη ηνπιάρηζηνλ. Αλ δελ 

ππάξρεη ππνςήθηνο κπνξεί θαη κε κηθξφηεξν ρξφλν 

● Να αλήθνπλ νξγαληθά ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαηά ην ρξφλν επηινγήο 

1.2.6. χκθσλα κε ην Ν. 4473/2017 (αξ. 1), φπσο ηξνπνπνίεζε ην αξ. 17 ηνπ Ν. 4327/2015 

θαη απηφ ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 3848/2010 θαη σο εμήο: Ηζρχνπλ φζα θαη ζηνλ Ν. 

4327/2015 

1.2.7. χκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Ν. 4547/2018 νξίδνληαη νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

● Ζ θαηνρή ηνπ βαζκνχ Α΄( αξ. 22 παξ. 1) 

● ε νθηαεηήο ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθή εκπεηξία (άξζξν 22 παξ. 7)  

● Να ππεξεηνχλ κε νξγαληθή ζέζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ αθνξά ε ζέζε 

Τπνδηεπζπληή (άξζξν 22 παξ. 7 θαη αξ. 27 παξ.3) 

● λα ζπκπιεξψλεη ην ππνρξεσηηθφ σξάξην ηεο ζέζεο ηνπ ππνδηεπζπληή ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα φπνπ έρεη επηιεγεί (αξ. 27 παξ. 3, ε) 

● Ζ πηζηνπνηεκέλε γλψζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ 

(Σ.Π.Δ.) Α` επηπέδνπ (αξ. 22 παξ.1) 

● Αλ νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο νθηαεηνχο δηδαθηηθήο ππεξεζίαο ή ηεο πηζηνπνηεκέλεο 

γλψζεο Σ.Π.Δ. Α` επηπέδνπ, ππνςήθηνη κπνξεί λα είλαη θαη εθπαηδεπηηθνί κε 

κηθξφηεξν ρξφλν ππεξεζίαο ή ρσξίο πηζηνπνηεκέλε γλψζε Σ.Π.Δ., αληίζηνηρα. 

( αξ. 22 παξ. 7 εδ. 5) 

● Δθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη δχν ζπλερφκελεο ζεηείεο πιήξσλ 

δηδαθηηθψλ εηψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο επηινγήο ζηε ζέζε ηνπ ππνδηεπζπληή 

ηεο ίδηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, δελ επηηξέπεηαη λα ππνβάινπλ αίηεζε 
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ππνςεθηφηεηαο. 

1.3. Όπγανα επιλογήρ 

1.3.1.  χκθσλα κε ην Π.Γ. 398/1995 φξγαλν επηινγήο Τπνδηεπζπληή είλαη (αξ. 16): 

α) Ο ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ζε ζπλεδξίαζή ηνπ 

απφ ηελ νπνία απέρνπλ νη ππνςήθηνη, ζπληάζζεη πίλαθα κε ηξηπιάζην αξηζκφ, 

αηηηνινγψληαο κε πξαθηηθφ ηε γλψκε ηνπ. 

β)  Σα ΠΤΠΔ πνπ αμηνινγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ίδηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη 

αθνχ ιάβνπλ ππφςε θαη ηελ πξφηαζε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ πξνηείλνπλ 

ηελ ηνπνζέηεζε ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.   

1.3.2.  χκθσλα κε ην Π.Γ. 25/2002 φξγαλν επηινγήο Τπνδηεπζπληή είλαη (αξ. 3 παξ. 2,4): 

 α) Ο ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ζπλεδξίαζή ηνπ απφ 

ηελ νπνία απέρνπλ νη ππνςήθηνη, ζπληάζζεη πίλαθα ππνςεθίσλ ππνδηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζε ηξηπιάζην αξηζκφ ησλ ζέζεσλ, αηηηνινγψληαο ηε γλψκε ηνπ 

κε ζρεηηθή πξάμε. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

νξίδνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνδηεπζπληέο, ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα. 

β) Σα ΠΤΠΔ αμηνινγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ίδηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη 

αθνχ ιάβνπλ ππφςε ηελ πξφηαζε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ πξνηείλνπλ ηελ 

ηνπνζέηεζε ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

1.3.3. χκθσλα κε ην Ν. 3467/2006,  σο φξγαλν επηινγήο Τπνδηεπζπληή είλαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 5, φπσο νξίδεηαη θαη ζην λνκνζέηεκα ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

1.3.4. χκθσλα κε ην Ν. 3848/2010 (αξ. 23 παξ. 1 -3, αξ. 15), σο φξγαλν επηινγήο 

Τπνδηεπζπληή νξίδεηαη  σο εμήο:  

● Ο ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζε ζπλεδξίαζε ηνπ, απφ ηελ 

νπνία απέρνπλ νη ππνςήθηνη, ζπληάζζεη αηηηνινγεκέλε πξφηαζε επηινγήο 

ππνδηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 15. Ζ ίδηα 

δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ 

ελφο ππνδηεπζπληέο ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα. 

● Ζ πξφηαζε καδί κε ην πξαθηηθφ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ δηαβηβάδνληαη 

ζην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην (Π.Τ..Π.Δ.) ην νπνίν, κεηά απφ έιεγρν ηεο 

ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 

δηακφξθσζεο ηεο πξφηαζεο, πξνηείλεη ηελ ηνπνζέηεζε. 

● Αλ ν ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ παξαιείςεη λα ππνβάιεη ηελ πξφηαζε ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ , ε ηνπνζέηεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ 

δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ 
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ζπκβνπιίνπ, ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 15. 

1.3.5. χκθσλα κε ην Ν. 4327/2015 (αξ. 20 παξ.3, 25 παξ.), σο φξγαλν επηινγήο 

Τπνδηεπζπληή νξίδεηαη  σο εμήο: Ο ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ζε ζπλεδξίαζε ηνπ, πξνβαίλεη ζε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη ζπληάζζεη 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε επηινγήο ππνδηεπζπληή. 

● Σν αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην (Π.Τ..Π.Δ.), ην νπνίν, κεηά απφ έιεγρν ηεο 

ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 

δηακφξθσζεο ηεο απφθαζεο, επηθπξψλεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζηειερψλ ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.  

● Αλ ν ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ παξαιείςεη λα ππνβάιεη ηελ απφθαζε ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε ηνπνζέηεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ 

Γηεπζπληή εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ. 

● ε πεξίπησζε πνπ ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην δελ εγθξίλεη ηελ επηινγή ηνπ 

ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ ζα πξέπεη λα αηηηνινγήζεη πιήξσο ηελ απφθαζή ηνπ 

απηή πξνο ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ν νπνίνο παίξλεη ηελ 

ηειηθή απφθαζε. 

1.3.6. χκθσλα κε ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ν. 4473/2017 (αξ. 7, δ) εθδφζεθε ε Τπνπξγηθή 

απφθαζε Φ.361.22/68/136657/Δ3 (ΦΔΚ Β 2908/23.8.2017) «Καζνξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη επηινγήο ησλ Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ…». Από το άρ. 2 της ως άνω απόυασης ορίζεται ωο φξγαλν επηινγήο 

Τπνδηεπζπληή σο εμήο:  

● Ο ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, ζε ζπλεδξίαζή ηνπ, 

πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία δηαηχπσζεο γλψκεο κέζσ κπζηηθήο ςεθνθνξίαο θαη 

ζπληάζζεη αηηηνινγεκέλε απφθαζε επηινγήο Τπνδηεπζπληή 

● Σν νηθείν ΠΤΠΔ ην νπνίν κεηά απφ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ, 

θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ηεο απφθαζεο, επηθπξψλεη κε 

πξάμε ηνπ ηελ ηνπνζέηεζε 

● ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν ΠΤΠΔ δελ εγθξίλεη ηελ επηινγή ηνπ ζπιιφγνπ ησλ 

δηδαζθφλησλ ζα πξέπεη λα αηηηνινγήζεη πιήξσο ηελ απφθαζή ηνπ απηή πξνο ηνλ 

Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ν νπνίνο παίξλεη θαη ηελ ηειηθή απφθαζε. 

1.3.7. χκθσλα κε ην Ν. 4547/2018 (αξ. 25 παξ.4, 26 παξ.1, 30 παξ.6) 

▪ Με απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ε νπνία δηαηππψλεηαη ζε ζπλεδξίαζε, 

ζηελ νπνία δελ ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε πνπ θσιχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ 

(λ. 2690/1999, Α` 45), θαζψο θαη νη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί 

▪ ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν, χζηεξα απφ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο 

ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ηεο 
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πξφηαζεο 

▪ Αλ ζε ζρνιηθή κνλάδα πξνβιέπεηαη θαη δεχηεξνο ππνδηεπζπληήο, ν ζχιινγνο 

δηδαζθφλησλ πξνηείλεη θαη ηε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ δχν ππνδηεπζπληψλ 

(ππνδηεπζπληήο Α΄ θαη Β΄) 

▪ Αλ ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ δελ δηαηππψζεη πξφηαζε γηα ηελ επηινγή ησλ 

ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ θαη ησλ 

ππεπζχλσλ Δ.Κ. ή γηα ηε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ ππνδηεπζπληψλ, απνθαζίδεη 

ζρεηηθά ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην. 

▪ ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην κεηέρεη επηπιένλ έλαο (1) πληνληζηήο 

Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ νηθεία βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη 

έλαο (1) εθπαηδεπηηθφο κε δεθαπεληαεηή ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία 

ζηελ ίδηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο ππεξεηεί κε νξγαληθή ζέζε ζηελ νηθεία 

Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο. 

1.4. Κπιηήπια επιλογήρ Τποδιεςθςνηών 

1.4.1 χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 398/1995 φξγαλν δελ ππήξραλ 

θξηηήξηα επηινγήο γηα ηνπο Τπνδηεπζπληέο. Με ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 54 παξ.7 ηνπ 

Ν. 2413/1996 αληηθαηαζηάζεθε ε παξ. 6 ηνπ πξναλαθεξφκελνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 

ζεσξψληαο σο θξηηήξηα επηινγήο απηά πνπ νξίδνληαη ζην άξ. 12 γηα ηνπο Γηεπζπληέο 

ζρνιείσλ φπσο παξαθάησ. 

ε θάζε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη θξηηήξηα πνπ κνξηνδνηνχληαη θαη θξηηήξηα πνπ 

ζπλεθηηκψληαη απφ ην πκβνχιην Δπηινγήο, σο εμήο: 

  Α` Δπηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη ζπγθξφηεζε 

  Β` Τπεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη δηδαθηηθή εκπεηξία 

Δπίζεο ζπλεθηηκψληαη θαη κνξηνδνηνχληαη: 

▪ Ζ γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ  3 κνλάδεο     

▪ Ζ ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ γλψζεσλ (επηζηεκνληθψλ θαη παηδαγσγηθψλ)  2κ. 

▪ Δθπαηδεπηηθφ έξγν-πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε κε απηφ 2κ. 

▪ Ζ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο 

ζχγρξνλεο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο 2 κ. 

▪ Ζ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ην ζχιινγν ησλ δηδαζθφλησλ, ηνπο καζεηέο θαη 

ην ζχιινγν γνλέσλ   4 κ.                

▪ Ζ απνδνηηθφηεηα ζην δηνηθεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ έξγν, ε αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη ε ιήςε απνθάζεσλ. 4κ.               

▪ Ζ ηθαλφηεηα νξγάλσζεο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, ψζηε ην ζρνιείν λα γίλεηαη 
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κνλάδα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, αιιά θαη ζε 

ζέκαηα παηδαγσγηθά θαη επηζηεκνληθά.  4κ.     

▪ Ζ νξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ κέζα θαη έμσ απφ ην 

ζρνιείν, ε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία θαη ε ηθαλφηεηα αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηψλ, ψζηε ην ζρνιείν λα κεηαηξέπεηαη ζε πλεπκαηηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ θέληξν ηεο πεξηνρήο ηνπ.  4κ.         

▪ Δθινγή ζε Γ.. επηζηεκνληθψλ ελψζεσλ.  2κ.     

ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 9 ηνπ Ν. 2413/1996 πεξηγξάθεηαη φηη ε βαζκνινγία θάζε 

κέινπο ηνπ ζπκβνπιίνπ επηινγήο ζηα ζπλεθηηκεκέλα θξηηήξηα θαηά θαηεγνξία 

θαηαηίζεηαη αηηηνινγεκέλα θαη ελππφγξαθα. Σν πεξηθεξεηαθφ ππεξεζηαθφ 

ζπκβνχιην γλσζηνπνηεί ζηνπο ππνςήθηνπο ην ζχλνιν ησλ αμηνινγηθψλ κνλάδσλ 

ησλ κνξηνδνηνχκελσλ θξηηεξίσλ θαηά θαηεγνξία πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη ηάζζεη ζε 

απηνχο εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ πξνβνιή αληηξξήζεσλ, νη νπνίεο εμεηάδνληαη απφ 

ην ζπκβνχιην 

1.4.2 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2, 4 ηνπ ΠΓ. 25/2002 πεξηγξάθεηαη ε 

παξαθάησ δηαδηθαζία: 

Ο ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ζπλεδξίαζή ηνπ απφ ηελ 

νπνία απέρνπλ νη ππνςήθηνη, ζπληάζζεη πίλαθα ππνςεθίσλ ππνδηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε ηξηπιάζην αξηζκφ ησλ ζέζεσλ, αηηηνινγψληαο ηε γλψκε ηνπ 

κε ζρεηηθή πξάμε. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

νξίδνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνδηεπζπληέο, ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα. 

Σα νηθεία ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα αμηνινγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ίδηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη αθνχ ιάβνπλ ππφςε ηελ πξφηαζε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ 

δηδαζθφλησλ πξνηείλνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

Οη επηινγέο Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δελ αθνινπζνχλ ζην παξφλ ζεζκηθφ 

πιαίζην απηέο ησλ άιισλ ζηειερψλ. Με ηε δηαδηθαζία ηεο αίηεζεο κφλν, νη 

ππνςήθηνη ηίζεληαη ζηελ θξίζε ηνπ πιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ν νπνίνο ζα ιάβεη 

ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ. 4 ηνπ παξφληνο κε ηα γεληθά θξηηήξηα. Απηά κπνξνχλ λα 

είλαη ε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ηνπ ππνςεθίνπ, ε ππεξεζηαθή 

θαηάζηαζε θαη δηδαθηηθή εκπεηξία θαζψο θαη θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ απνδεηθλχεη ηελ επηζηεκνληθή, παηδαγσγηθή, δηνηθεηηθή, ππεξεζηαθή 

θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα απηψλ, θπξίσο απφ ηελ παξνπζία ηνπ ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα πνπ ππεξεηεί. 

Σν νηθείν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην αθνινπζεί θαηά ζπλήζε πξαθηηθή ηελ επηινγή ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. Όηαλ δελ ππάξρεη μεθάζαξα αηηηνινγεκέλε θξίζε απφ ην 

ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαηά ζπλέπεηα ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην αθνινπζεί θαηά ηελ 

θξίζε ησλ κειψλ ηνπ ηα πεξηερφκελα ηεο δηάηαμεο ηνπ άξ. 4 ηνπ παξφληνο Π.Γ. κε 

ηα γεληθά θξηηήξηα επηινγήο ζηειερψλ. 
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1.4.3 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΦ. Γ΄ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3467/2006 

πεξηγξάθεηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

Κξηηήξην επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη ηδίσο ε πξνζσπηθφηεηα 

θαη ε γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο απνηηκάηαη ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε γ΄ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λφκνπ απηνχ θαη σο εμήο:  

Πξνζσπηθφηεηα θαη γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαη εηδηθφηεξα:   

1. ε ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο,  

2. λα επηιχεη πξνβιήκαηα (δηδαθηηθά, δηνηθεηηθά, νξγαλσηηθά, ιεηηνπξγηθά θ.ιπ.), 

3. λα δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ θαη  

4. λα εκπλέεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

1.4.4 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 15 ηνπ Ν. 3848/2010 πεξηγξάθεηαη ε παξαθάησ 

δηαδηθαζία επηινγήο Τπνδηεπζπληψλ: Κξηηήξηα επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηνπ άξζξνπ 

απηνχ είλαη ηδίσο ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη 

θπξίσο: 

● λα επηιχεη πξνβιήκαηα (δηδαθηηθά, δηνηθεηηθά, νξγαλσηηθά, ιεηηνπξγηθά θ.ιπ.) 

● λα δεκηνπξγεί θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ 

● λα εκπλέεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ε γλψζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνο άζθεζε έξγνπ, ε νπνία ζπλάγεηαη απφ: 

➢ α) ηελ επηζηεκνληθή -παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη θπξίσο 

ην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ θαη γεληθφηεξα ηηο ζπνπδέο ηνπ, ηελ χπαξμε 

ζπνπδψλ ή επηκνξθψζεσλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηελ πηζηνπνηεκέλε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη Σ.Π.Δ. θαη 

➢ β) ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη ηε δηνηθεηηθή εκπεηξία φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ηνπ ππνςεθίνπ αιιά θαη ηελ 

πξνυπεξεζία ζε άζθεζε δηνηθεηηθνχ έξγνπ ή ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ 

κέληνξα. 

Καη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ παξαπάλσ λφκνπ κε έλα άξζξν εθδφζεθε ε  Τ.Α. 451/2011 

(ΦΔΚ η. Β΄582/13-4-2011): «Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ησλ 

ππνςεθίσλ Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ φισλ ησλ ηχπσλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.». χκθσλα κε απηφ 

θαζνξίζηεθαλ ηα ππνβιεηέα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηηο αηηήζεηο θαη γηα 

ηνπο ππνςεθίνπο Τπνδηεπζπληέο ζρνιείσλ θαη σο εμήο: Πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ 

ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ, βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, θσηναληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ, 

ηίηισλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, κεηεθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο, απνδεηθηηθά 

γλψζεο μέλσλ γισζζψλ, πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο ζηηο Σ.Π.Δ., ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ Ν. 1599/1986, κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη α) ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη 
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θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα απφ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Ν. 3528/2007), β) δελ ζπληξέρνπλ ηα 

θσιχκαηα δηνξηζκνχ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ θψδηθα. 

1.4.5 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 20 ηνπ Ν. 4327/2015 πεξηγξάθεηαη ε παξαθάησ 

δηαδηθαζία επηινγήο Τπνδηεπζπληψλ, φπσο θαη ζηνλ Νφκν ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ κε κηθξή δηαθνξνπνίεζε: Κξηηήξηα επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηνπ άξζξνπ 

απηνχ είλαη ηδίσο ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη 

θπξίσο: 

● λα επηιχεη πξνβιήκαηα (δηδαθηηθά, δηνηθεηηθά, νξγαλσηηθά, ιεηηνπξγηθά θ.ιπ.) 

● λα δεκηνπξγεί θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ 

● λα εκπλέεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ε γλψζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνο άζθεζε έξγνπ, ε νπνία ζπλάγεηαη απφ: 

➢ α) ηελ επηζηεκνληθή -παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη θπξίσο ην 

επίπεδν ησλ ζπνπδψλ θαη γεληθφηεξα ηηο ζπνπδέο ηνπ, ηελ χπαξμε ζπνπδψλ ή 

επηκνξθψζεσλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ 

πηζηνπνηεκέλε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη Σ.Π.Δ., πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα, 

επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο, θνηλσληθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, 

ζπκκεηνρή ζε φξγαλα δηνίθεζεο επηζηεκνληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ή ζε φξγαλα ιατθήο ζπκκεηνρήο θαη επίζεκεο δηαθξίζεηο θαη 

➢ β) ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη ηε δηνηθεηηθή εκπεηξία φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ηνπ ππνςεθίνπ αιιά θαη ηελ 

πξνυπεξεζία ζε άζθεζε δηνηθεηηθνχ έξγνπ. 

1.4.6 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 1 παξ. 5, α΄ ηνπ Ν. 4473/2017, φπσο 

αληηθαηέζηεζε ηελ παξ. 1 ηνπ άξ. 46 ηνπ Ν. 2413/2015, πνπ ηξνπνπνίεζε ην εδάθην 

γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3848/201 πεξηγξάθνληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ησλ Τπνδηεπζπληψλ ηνπ άξζξνπ απηνχ,  φπσο πξνθχπηνπλ θαηά ηε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία δηαηχπσζεο γλψκεο απφ ηνλ νηθείν ζχιινγν δηδαζθφλησλ  θαη σο εμήο:  

● Ζ ζπκβνιή ηνπ ππνςεθίνπ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο 

ζέζεηο ζηηο νπνίεο έρεη ππεξεηήζεη 

● ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ πνπ απνηηκψληαη 

Σα νπζηαζηηθά θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2 ηνπ Ν. 

4547/2018  είλαη: 

● Γεληθή θαη επηζηεκνληθή ζπγθξφηεζε 

● Γηδαθηηθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία 

● Ηθαλφηεηα λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο 
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● πλεξγαηηθφηεηα θαη ζπλεηζθνξά ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ 

θιίκαηνο 

● Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

● Οη ηθαλφηεηεο δηνίθεζεο 

● Οξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ή παηδαγσγηθψλ δξάζεσλ. 

1.5. Σοποθέηηζη – θηηεία 

1.5.1. χκθσλα κε ην Π.Γ. 398/1995 ε ηνπνζέηεζε ζε ζέζε Τπνδηεπζπληή γίλεηαη κε 

απφθαζε Ννκάξρε, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ Π.Τ..Π.Δ. θαη ε ζεηεία 

Τπνδηεπζπληή είλαη ηεηξαεηήο (αξ.16) 

1.5.2. χκθσλα κε ην Π.Γ. 25/ 2002 ε ηνπνζέηεζε ζε ζέζε Τπνδηεπζπληή γίλεηαη κε 

απφθαζε Γηεπζπληνχ Δθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Π.Τ..Π.Δ. 

θαη ε ζεηεία Τπνδηεπζπληή είλαη ηεηξαεηήο (αξ. 3 παξ. 4, 5) 

1.5.3. χκθσλα κε ην Ν. 3467/2006 ε ηνπνζέηεζε ζε ζέζε Τπνδηεπζπληή γίλεηαη κε 

απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ 

Π.Τ..Π.Δ. θαη ε ζεηεία Τπνδηεπζπληή είλαη ηεηξαεηήο (αξ. 5 ΚΔΦ. Γ΄, Δ΄) 

1.5.4. χκθσλα κε ην Ν. 3848/2010 ε ηνπνζέηεζε ζε ζέζε Τπνδηεπζπληή γίλεηαη φπσο κε 

απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη ε ζεηεία Τπνδηεπζπληή είλαη 

ηεηξαεηήο (αξ. 16 παξ. 10, αξ. 23 παξ.2 θαη 25 παξ.1) 

1.5.5. χκθσλα κε ην Ν. 4327/2015 ε ηνπνζέηεζε ζε ζέζε Τπνδηεπζπληή γίλεηαη φπσο κε 

απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ 

Π.Τ..Π.Δ. θαη ε ζεηεία Τπνδηεπζπληή είλαη δηεηήο (αξ. 21 παξ.9, αξ. 27).  

1.5.6. χκθσλα κε ην Ν. 4473/2017 ε ζεηεία είλαη ηξηεηήο (αξ. 4 ηεο σο παξαθάησ Τ.Α.) 

θαη ε ηνπνζέηεζε Τπνδηεπζπληψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 

Τ.Α.  Φ. 361.22/68/136657/Δ3 (ΦΔΚ Β΄ 2908/23.8.2017) γηα ηνλ « Καζνξηζκφ ηεο 

δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη επηινγήο ησλ ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ θέληξσλ, θαζψο θαη ησλ ππεπζχλσλ ηνκέσλ Δ.Κ.» απφ 

ηνλ νηθείν Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ 

1.5.7. χκθσλα κε ην Ν. 4547/2018 ε ζεηεία ησλ Τπνδηεπζπληψλ, φπσο φισλ ησλ 

ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, είλαη ηξηεηήο. (αξ. 30 παξ. 1) θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ (αξ. 29 παξ. 7) 
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2. ςγκπιηικά ζηοισεία νομοθεηικών πλαιζίυν επιλογήρ Τποδιεςθςνηή 

2.1.  Ανάλςζη ηυν πποϋποθέζευν επιλογήρ 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ πξνυπνζέζεσλ επηινγήο πξνθχπηεη φηη: (βι. Πίλαθα 2.1) 

● Απφ ην 2002 θαη ππνςήθηνη Τπνδηεπζπληέο κπνξνχλ λα είλαη φιεο νη εηδηθφηεηεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη φρη κφλν 

δάζθαινη. 

● Μέρξη ην 2006 ε δπλαηφηεηα ζέζεο Τπνδηεπζπληή δίλεηαη ζε ζρνιεία απφ 

10ζέζηα θαη πάλσ αλεμαξηήησο αξηζκνχ καζεηψλ. Απφ ην 2006 σο ην 2015 

επηιέγνληαη Τπνδηεπζπληέο ζηα ζρνιεία κε 300 καζεηέο θαη άλσ. Απφ ην 2015 

θαη κεηά δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζην δπλακηθφ ησλ ζρνιείσλ ελψ νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο θαηαξγήζεθαλ απφ αληηθαηαζηάζεηο ηζρπφλησλ άξζξσλ 

κεηαγελέζηεξσλ ηνπ 3848/2010.( ην αξ. 17 ηνπ Ν. 4327/2015 αληηθαηέζηεζε ην 

αξ. 11 ηνπ Ν. 3848/2010, ην νπνίν θαηήξγεζε ηνπο πξνγελέζηεξνπο λφκνπο. 

● Απφ ην 1995 ππνςήθηνη Τπνδηεπζπληέο κπνξνχλ λα είλαη δάζθαινη αλεμαξηήησο 

πξνυπεξεζίαο. Απφ ην 2002 σο απαηηνχκελε πξνυπεξεζία ππνινγίδεηαη ε 8εηήο 

εθπαηδεπηηθή. Απφ ην 2015 δηαθνξνπνηείηαη ε απαηηνχκελε πξνυπεξεζία 

ππνςεθίσλ ζε 8εηή δηδαθηηθή. Παξαιείπεηαη ν βαζκφο δηφηη είλαη δεδνκέλνο 

εθφζνλ ππάξρεη ε ειάρηζηε νθηαεηήο δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε ζέζε κνλίκνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

● Με ηνλ ηειεπηαία ηζρχνληα Νφκν απαηηείηαη γηα θάζε ππνςήθην ζε ζέζε 

Τπνδηεπζπληή ε απνδεδεηγκέλε γλψζε Ζ/Τ, ΣΠΔ Α΄ επηπέδνπ θαη ζπκπιήξσζε 

ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηεο ζέζεο γηα ππνςεθηφηεηα. Σν 

ηειεπηαίν απαηηνχκελν απέθιεηζε, απφ ηελ ππνςεθηφηεηα δεχηεξνπ 

Τπνδηεπζπληή Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, φζεο εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ 

είλαη δάζθαινη, δηφηη ζπκπιεξψλνπλ ην ππνρξεσηηθφ ηνπο σξάξην ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ζρνιηθέο κνλάδεο. 

● Απφ ην 2010 θαη κεηά νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ θάθειν ππνςεθηφηεηαο κε ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά (αίηεζε, βηνγξαθηθφ, ηίηινη ζπνπδψλ, πηζηνπνηεηηθφ 

ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ, βεβαηψζεηο θαη ηεθκήξηα δξαζηεξηφηεηαο) 

● Ζ λέα πξνυπφζεζε πνπ εηζάγεη ν λφκνο 4547/2018 σο πξνυπφζεζε θαη 

απνθιεηζκφ ηαπηφρξνλα είλαη φηη εθπαηδεπηηθφο κεηά ηηο δχν ζπλερφκελεο ζεηείεο 

ζε ζέζε Τπνδηεπζπληή δελ κπνξεί λα είλαη ππνςήθηνο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ 

πξνβιέπεηαη θαη φηη αλ δελ ππάξρεη άιινο ππνςήθηνο ζα κπνξεί λα αίξεηαη ην 

απνθιεηζκφο. Άιισζηε ζε πεξίπησζε απνπζίαο ππνςεθίνπ, ρσξίο λα αλαθέξεηαη 

πιένλ ξεηά ζην λφκν, ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ζα πξνηείλεη  απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο νηθείαο ζρνιηθήο κνλάδαο. 
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2.2. Ανάλςζη ηυν οπγάνυν επιλογήρ  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ νξγάλσλ ηεο επηινγήο ησλ Τπνδηεπζπληψλ πξνθχπηεη φηη: (βι. Πίλαθα 

2.2) 

● Δίλαη αμηνζεκείσην φηη πξηλ ην 2010 δελ είρε πξνβιεθζεί ε απνπζία γλψκεο ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. Με ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ Ν. 3848 πξνβιέπεηαη φηη ε 

ζρεηηθή πξάμε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ κε απνπζία έθθξαζεο γλψκεο, 

εμνπζηνδνηεί ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ζε νπζηαζηηθή απφθαζε. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε παξέκεηλε θαη ζε επφκελεο επηινγέο Τπνδηεπζπληψλ, δηφηη 

παξαηεξείηαη απηή ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ. Τπήξρε ζρεηηθή 

πξφβιεςε ην 1995 γηα ηελ απνπζία αηηήζεσλ Τπνδηεπζπληψλ, πνπ απνθάζηδε ην 

Π.Τ..Π.Δ. κεηαμχ ησλ δαζθάισλ ηεο ηδίαο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

● Απφ ην 2017 κε ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ Ν. 4373 ζεκεηψλεηαη ιχζε ζηε δηαθσλία 

ηεο γλψκεο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαηά ηε δηαηχπσζε γλψκεο κε ηε 

θεξφκελε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ή θαη άξλεζε ησλ 

κειψλ ηνπ λα εθθξάζνπλ γλψκε θαη θαηά ζπλέπεηα εμνπζηνδνηείηαη ν 

Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο λα απνθαζίζεη ηελ επηινγή Τπνδηεπζπληή. 

● Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ππήξμε ε ζεζκνζέηεζε ηεο 

κπζηηθήο ςεθνθνξίαο γηα ηελ επηινγή Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ην 

2015, φπσο δηαθαίλεηαη ζην ζρεηηθφ πίλαθα. Ζ ςήθνο ησλ κειψλ θξίζεθε σο 

αλαηηηνιφγεηε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη αθπξψζεθαλ νη δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ κεηά απφ πξνζθπγή γηα ηελ επηινγή Γηεπζπληψλ ζρνιείσλ. Σν 

ζθεπηηθφ φκσο ηεο απφθαζεο παξφηη ππήξμε ην ίδην θαη γηα ηε επηινγή 

Τπνδηεπζπληψλ, ε δηαδηθαζία επηινγψλ ηνπο, παξέκεηλε θαη ην 2017 ζηε 

δηαηχπσζε γλψκεο κε κπζηηθή ςεθνθνξία. 

● Σειηθά κε ηνλ ηζρχνληα Ν. 4547 θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ε επηινγή Τπνδηεπζπληψλ κε δηαδηθαζία φπσο ην 2010 θαη κε ηε δηαθνξά φηη ζε 

πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ ΠΤΠΔ κε ηε γλψκε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ λα 

απνθαζίδεη ν Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο. 

2.3. Ανάλςζη ηυν κπιηηπίυν επιλογήρ 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ νξγάλσλ ηεο επηινγήο ησλ Τπνδηεπζπληψλ πξνθχπηεη φηη: (βι. Πίλαθα 

2.3) 

● Δίλαη εκθαλέο φηη ππάξρεη αλαιπηηθφηεξνο πξνζδηνξηζκφο εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο ζηνπο λφκνπο ηνπ 1995, ηνπ 2015 θαη ηνπ 2018, κε ηε δηαθνξά φηη ην 

1998 φια ηα θξηηήξηα κνξηνδνηνχληαη. Σν Π.Γ. εμαληιείηαη ζηα γεληθά θξηηήξηα 

ελψ αληίζεηα ν Ν. 3467/2006 κφλν ζηα εηδηθφηεξα, φπσο θαη ν Ν. 4327/2015 

αιιά ζε πεξηζζφηεξα θαη εμεηδηθεπκέλα. Ο Ν. 4377/2017 δίλεη έκθαζε ζηελ 
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παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

έξγν ηνπ. Δίλαη φκσο αμηνζεκείσηε ζην Ν. 4547/2018 ε θαιχηεξε θαηαλνκή ζε 

γεληθά θαη εηδηθφηεξα θξηηήξηα, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε απφδνζε ζην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη σξηκφηεξε λνκνζεηηθά ε επηινγή ησλ θξηηεξίσλ. 

● Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα  απμάλνληαη νη απαηηήζεηο ζε γλψζεηο θαη παξαηεξείηαη 

φηη γεληθφηεξα απαηηνχληαη ηα αλάινγα θξηηήξηα απφ ην 2010, θαηαιήγνληαο 

ζηνλ ηζρχνληα λφκν κε απαίηεζε γλψζεο ΣΠΔ Α΄ επηπέδνπ, σο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνςεθηφηεηα. 

● ηνλ ηζρχνληα λφκν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 2018 δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο 

ηθαλφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη ιηγφηεξν δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ, παξφηη 

κε κνλαδηθή δηάηαμε αλαθέξνληαη ξεηά «νη ηθαλφηεηεο δηνίθεζεο». Άιισζηε ηα 

δηνηθεηηθά θαζήθνληα αλαηίζεληαη θπξίσο ζην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ε 

βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε είλαη φηη ν Τπνδηεπζπληήο βνεζά ην Γηεπζπληή ζην έξγν 

ηνπ. 

● Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ζηνπο λφκνπο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ εγεζηψλ 

απφ ην 2006 ζην 2010 θαη ζην 2015 ππάξρεη ζπκθσλία ζε ηξία εηδηθφηεξα 

θξηηήξηα επηινγήο, «λα επηιχεη πξνβιήκαηα, λα επηδεηθλχεη ζπλεξγαηηθφηεηα θαη 

λα δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ θαη λα εκπλέεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηα θαζήθνληά ηνπο». Σξία θξηηήξηα αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηξεηο 

ζηφρνη γηα θάζε «πγηή» ζρνιηθή κνλάδα, πνπ ηα κέιε ηεο επηζπκνχλ λα παξάγεη 

απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ έξγν. 

● Μνλαδηθή θνξά ζην λφκν ηνπ 2010 έγηλε αλαθνξά ζην θξηηήξην ηεο άζθεζεο 

θαζεθφλησλ κέληνξα. Απηφ ην θξηηήξην είλαη δπλαηφ λα πξνθχπηεη θαη απφ άιια 

θξηηήξηα, ηα νπνία λα είλαη θαη θνηλψο απνδεθηά, αιιά ν ηίηινο ηνπ κέληνξα 

ζεσξήζεθε φηη δειψλεη εμνπζία θαη ππεξνρή κεηαμχ ίζσλ ζπλαδέιθσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη απνξξίθζεθε εληειψο ζηελ πξάμε.  

2.4. Ανάλςζη για ηο όπγανο ηοποθέηηζηρ Τποδιεςθςνηών και ηη θηηεία ηοςρ  

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο επηινγήο ηνπ νξγάλνπ ηνπνζέηεζεο θαη ηεο ζεηείαο ησλ 

Τπνδηεπζπληψλ πξνθχπηεη φηη: (βι. Πίλαθα 2.4) 

● Σν 1995 σο φξγαλν ηνπνζέηεζεο επηιέγεηαη δηνηθεηηθφ φξγαλν εθηφο 

εθπαίδεπζεο θαη πξντζηακέλε αξρή ηνπ παληνδχλακνπ Δπηζεσξεηή, ν Ννκάξρεο. 

● Σν 2006 επηιέγεηαη φξγαλν ηνπνζέηεζεο αλψηεξν ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δνζεί έκθαζε ζην ξφιν ηνπ Τπνδηεπζπληή, φπσο πξνθχπηεη θαη 

απφ ηελ απαηηνχκελε πξνυπεξεζία πνπ κε ηνλ ηζρχνληα λφκν απμήζεθε ζε 10εηή 

απφ 8εηή. Δπίζεο, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3467 γηα ηελ επηινγή 

Τπνδηεπζπληή ζπλάγεηαη φηη ην νηθείν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην αθνινπζεί θαηά 
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ζπλήζε πξαθηηθή, ηελ επηινγή ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, φηαλ απηή ππάξρεη 

μεθάζαξα, φπσο θαη κεηαγελέζηεξα. 

● Ζ ζεηεία ησλ Τπνδηεπζπληψλ πνπ αθνινπζεί πάληα ηε ζεηεία ησλ Γηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη ηεηξαεηήο σο ην 2015. Με ηνλ ηζρχνληα λφκν 4325/2015 

αθνινπζείηαη κηα δνθηκαζηηθή πεξίνδνο επηινγήο ζηειερψλ ζρνιηθήο κνλάδαο, κε 

δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία. Γηα ην ιφγν απηφ επηιέγεηαη απφ ην λνκνζέηε κηα κηθξή 

δηάξθεηα 2εηνχο ζεηείαο, ελψ γηα ηνπο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο επηιέγεηαη ε 

δηεηήο ζεηεία κε ήδε δεδνκέλε ηελ επφκελε παξάηαζή ηνπο. Ζ κπζηηθή 

ςεθνθνξία επηινγήο Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ δεκηνχξγεζε πιείζηεο 

δηαθσλίεο, θαηαιήγνληαο ζε αθχξσζή ηεο απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο.  

● Με ην Ν. 4473/2017 επηιέγεηαη γηα ηνπο Γηεπζπληέο θαη Τπνδηεπζπληέο ζρνιείσλ 

ε ηξηεηήο ζεηεία θαη κε ηελ ίδηα δηάζεζε ν λνκνζέηεο αθνινπζεί ηελ ηξηεηή 

ζεηεία θαη ζηνλ πξφζθαηα ηζρχνληα λφκν σο ζήκεξα. 

● Δίλαη θαλεξφ φηη απφ ην 2015 δελ ππάξρεη ε αλάινγε εκπηζηνζχλε ζηα 

επηιερζέληα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα έρνπλ κεγαιχηεξε ζεηεία. Ζ 

ηζρχνπζα ηξηεηήο ζεηεία ζεκαηνδνηεί ηελ ηαρχηεξε πηζαλή αιιαγή πξνζψπσλ, 

εθφζνλ απηά δελ αμηνινγεζνχλ ζεηηθά απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα απνπζίαο 

ηεο αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

3. Δπιλογή Τποδιεςθςνηή ζε ζσολεία Ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ με ηον Ν. 

4547/2018 

Καηά ηα πξφζθαηα δεδνκέλα πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηινγή Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ κε αξηζκφ κεγαιχηεξν ησλ 120 καζεηψλ θαη ε επηινγή δεχηεξνπ Τπνδηεπζπληή ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 270 καζεηέο. Όπνπ ππήξρε έλαο ππνςήθηνο ε 

δηαδηθαζία θχιεζε νκαιά, ρσξίο λα γίλεη έληνλε επηζήκαλζε θαη επηθέληξσζε ζηα θξηηήξηα 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππήξμαλ δχν σο θαη πέληε ππνςήθηνη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο νη ζχιινγνη 

δηδαζθφλησλ δπζθνιεχηεθαλ ή δελ θαηάθεξαλ λα πξνβνχλ ζηελ επηινγή Τπνδηεπζπληή, 

παξά παξέπεκςαλ ηελ επηινγή ζην αξκφδην Τπεξεζηαθφ ζπκβνχιην, σο λα κελ γλψξηδαλ ηα 

πξφζσπα , λα κελ ππήξραλ θξηηήξηα θαη ηα κέιε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ λα είραλ θάζε 

δπλαηφηεηα πνπ δελ είρε ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ. 

ςμπεπάζμαηα  

Απφ φζα εθηέζεθαλ αλαιπηηθά ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα αιιά θαη απφ ηελ πξνζεθηηθή 

κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη ην εχινγν εξψηεκα πνηνο είλαη ν θαηάιιεινο 

Τπνδηεπζπληήο, πνηνλ επηιέγεη ε Πνιηηεία, πνηνλ επηιέγνπλ ηα φξγαλα επηινγήο ηνπο θαη 

πνηνλ επηιέγνπλ ηα κέιε ησλ ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
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Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

ε θάζε ζεζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν αληηθαηνπηξίδεηαη ε βνχιεζε ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ 

επηινγή ηνπ Τπνδηεπζπληή ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεδφλ πιεζηάδνπλ, 

αλάινγα κε ηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ηελ γεληθφηεξε εμέιημε ηεο θνηλσλίαο. Όκσο ζπλέρεηα 

ππάξρεη ε ππνθεηκεληθφηεηα ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη ε γεληθή πεξηγξαθή ηνπο. Γελ 

κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ηεθκήξηα γηα φια ηα θξηηήξηα, αιιά ην κνλαδηθφ είλαη ε ζπλερήο 

παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζρνιείν. Με απηή ηελ επηζήκαλζε, ζπλεπάγεηαη φηη ε 

Πνιηηεία επηηξέπεη ζην ζχιινγν δηδαζθφλησλ λα απνθαζίζεη ρσξίο λα πξνζδηνξίδεη 

επαθξηβψο θαη λα κνξηνδνηεί ηνλ ηξφπν επηινγήο ζε κηα ζπλεδξίαζε, αιιά κφλν ππαγνξεχεη 

ηελ αηηηνιφγεζε ηεο γλψκεο ησλ κειψλ επίζεο γεληθά. Άιισζηε θαη ζην Ν. 398/1995 πνπ 

ζεζκνζεηνχζε ηε κνξηνδφηεζε ησλ θξηηεξίσλ, δελ δηαθαίλεηαη εχθνια δπλαηφηεηα γηα 

απφιπηε ηεθκεξίσζε ησλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ.  

Απφ ηελ πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ην φιν ζεζκηθφ πιαίζην δηαρξνληθά, 

ν λνκνζέηεο επηιέγεη γηα ηνλ ππνςήθην λα θαηέρεη εκπεηξία απφ ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα 

επαξθή θαη δηδαθηηθή. Ζ πξνζσπηθφηεηα, νη γλψζεηο, ε δηάζεζε γεληθφηεξα γηα πξνζθνξά 

ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν πξνζαλαηνιίδεη θάζε κειεηεηή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ επηινγψλ 

φηη ν Τπνδηεπζπληήο ζα πξέπεη λα είλαη ν θαζνδεγεηήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο γεληθφηεξα θαη δεπηεξεπφλησο ν γξαθεηνθξαηηθφο βνεζφο ηνπ Γηεπζπληή 

(Κφθθνο 2000). Πξνέρνπλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα νη εθπαηδεπηηθέο 

δξάζεηο, ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα, ε νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ 

ζρνιείνπ γεληθφηεξα απφ ηηο απαξαίηεηεο αιιά δεπηεξεχνπζεο δηνηθεηηθέο – γξαθεηνθξαηηθέο 

αλάγθεο. 

Καηά ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ, ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θαηά ηελ επηινγή Τπνδηεπζπληή 

κπνξεί θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε δηα ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γηεπζπληή λα ζέζεη κε μεθάζαξν ηξφπν 

ηα θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθεη ν λφκνο, λα ηα εμεηδηθεχζεη θαη λα δερηεί ηελ ξεηή ζέζε θάζε 

ππνςεθίνπ επί απηψλ. Απηφ δελ κπνξεί λα είλαη ίδην ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα, δηφηη ε 

θαζεκηά έρεη δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. Απηφο 

είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ν λνκνζέηεο δελ επηιέγεη ηελ ίδηα κνξηνδφηεζε θαη δηαδηθαζία επηινγήο 

κε ηνπο Γηεπζπληέο. Δλψ ν Τπνδηεπζπληήο είλαη ελ δπλάκεη αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο, δελ 

αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία επηινγήο, παξά δίλεηαη νπζηαζηηθά ζην ζχιινγν δηδαζθφλησλ 

ε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ην «δηθφ ηνπ» πξφζσπν πνπ ζα βνεζήζεη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, σο λα εκπεξηέρεη εζσηεξηθά ζηνηρεία γηα ην 

θαιχηεξν (αΐηεο 2011) 

Θα πξέπεη λα ζεσξεζεί απηνπξνζβνιή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ δελ επηιέγεη ηνλ 

Τπνδηεπζπληή ηεο, δηφηη ν λνκνζέηεο δηαρξνληθά θαιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηιέμνπλ ηνλ 

Τπνδηεπζπληή ρσξίο πξνζσπηθά θξηηήξηα, εθφζνλ απηφ ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα γίλεη κε 

αλάινγε αηηηνιφγεζε. Ζ Πνιηηεία θαιεί ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ππεπζπλφηεηα θαη 

επαγγεικαηηζκφ (αΐηεο 2000) λα επηιέμνπλ θαη λα αθνινπζήζνπλ κηα δηαδηθαζία απνδεθηή 

απφ φινπο αθφκα θαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο, λα επηιέμνπλ ην ζπλάδειθν εθπαηδεπηηθφ γηα 

Τπνδηεπζπληή, πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη ηελ πξναγσγή ηεο ζρνιηθήο 
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κνλάδαο. Άιισζηε γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν απνθεχρζεθε ε κπζηηθή ςεθνθνξία, δηφηη παξφηη 

ζεζκνζεηήζεθαλ θξηηήξηα, ππήξρε ε δπλαηφηεηα επηινγήο γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

επηινγή ζηειερψλ εθπαίδεπζεο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Δίλαη φκσο δπλαηφλ λα 

αληηκεησπηζηεί κε ζχλεζε θαη ππεπζπλφηεηα. Γηα φζα παξαπάλσ πεξηγξάθηεθαλ θαη γηα ην 

βέιηηζην απνηέιεζκα δηακέζνπ μεθάζαξεο αλνηρηήο δηαδηθαζίαο, απαηηείηαη θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, 

ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμειίμεσλ, θαηάιιειεο γλψζεηο δηνίθεζεο θαη 

πξαθηηθή δηαπξαγκάηεπζεο. 

ΠΙΝΑΚΑ 2.1 

 
Βαθμ

όρ 

Έηη 

απαιηούμεν

ηρ 

πποϋπηπεζί

αρ 

Κλάδορ 

εκπαιδεςηικ

ών 

Γςναμικ

ό 

ζσολείυ

ν 

Τπηπεζια

κή 

καηάζηαζ

η 

Ωπάπιο 

Δκπαιδεςηικ

ών 

Άλλερ 

πποϋποθέζειρ 

Ν. 

308/199

5 

Α΄  Γαζθάισλ 

Απφ 

10/ζεζηα 

θαη πάλσ 

νξγαληθά  Αίηεζε 

ΠΓ. 

25/2002 
Α΄ 

8εηή 

εθπαηδεπηηθ

ή 

ππεξεζία 

Γαζθάισλ, 

Αγγιηθψλ, 

Μνπζηθήο θαη 

Φπζ. Αγσγήο 

Απφ 

10/ζεζηα 

θαη πάλσ 

νξγαληθά  Αίηεζε 

Ν. 

3467/20

06 

Α΄ 

10εηή 

εθπαηδεπηηθ

ή 

8εηή ζε 

ζέζε 

κνλίκνπ 

4εηή 

δηδαθηηθή 

Γαζθάισλ, 

Αγγιηθψλ, 

Μνπζηθήο θαη 

Φπζ. Αγσγήο 

Απφ 300 

καζεηέο 

θαη πάλσ 

νξγαληθά  Αίηεζε 

Ν. 

3848/20

10 

Α΄ 

8εηή 

εθπαηδεπηηθ

ή 

ππεξεζία 

θαη κε 

κηθξφηεξε 

ιφγσ 

έιιεηςεο 

Δθπαηδεπηηθνί 

νηθείαο 

βαζκίδαο 

Απφ 300 

καζεηέο 

θαη πάλσ 

νξγαληθά  

Τπνβνιή 

θαθέινπ 

ππνςεθηφηεηα

ο 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 7, Σεχρνο 1, 2019 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 257 απφ 263 

ππνςεθίσλ 

Ν. 

4327/20

15 

 

8εηή 

δηδαθηηθή 

ππεξεζία 

θαη κε 

κηθξφηεξε 

ιφγσ 

έιιεηςεο 

ππνςεθίσλ 

Δθπαηδεπηηθνί 
Κακία 

αλαθνξά 
νξγαληθά  

Τπνβνιή 

θαθέινπ 

ππνςεθηφηεηα

ο 

Ν. 

4373/20

17 

 

8εηή 

δηδαθηηθή 

ππεξεζία 

θαη κε 

κηθξφηεξε 

ιφγσ 

έιιεηςεο 

ππνςεθίσλ 

Δθπαηδεπηηθνί 
Κακία 

αλαθνξά 
νξγαληθά  

Τπνβνιή 

θαθέινπ 

ππνςεθηφηεηα

ο 

Ν. 

4547/20

18 

Α΄ 

8εηή 

δηδαθηηθή 

ππεξεζία 

θαη κε 

κηθξφηεξε 

ιφγσ 

έιιεηςεο 

ππνςεθίσλ 

Δθπαηδεπηηθνί 

φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ 

ηεο 

Πξσηνβάζκηα

ο 

Δθπαίδεπζεο 

Κακία 

αλαθνξά 
νξγαληθά 

πκπιήξσζε 

σξαξίνπ ζηελ 

νξγαληθή ζέζε 

1.Τπνβνιή 

θαθέινπ 

ππνςεθηφηεηα

ο 

2. Πηπρίν 

Σ.Π.Δ. 

Α΄ επηπέδνπ 

3. Απνπζία 

δχν 

ζπλερφκελσλ 

ζεηεηψλ 

Τπνδηεπζπληή 
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ΠΙΝΑΚΑ 2.2 

 

Ν. 

308/ 

1995 

ΠΓ. 

25 

/2002 

Ν. 

3467/ 

2006 

Ν. 

3848/ 

2010 

Ν. 

4327/ 

2015 

Ν. 

4373/ 

2017 

Ν. 

4547/ 

2018 

ύλλογορ 

διδαζκόνηυ

ν 

Αποσή 

ςποτηθίυν 

Γιαηύπυζη 

γνώμηρ 

Αιηιολόγηζη 

Ππάξη 

 

 

 

ΝΑΗ 

Πίλαθα κε 

ηξηπιάζηνπο 

ππνςεθίνπο 

απφ αξηζκφ 

ζέζεσλ 

 

 

ΝΑΗ 

Πίλαθα κε 

ηξηπιάζην

πο 

ππνςεθίν

πο απφ 

αξηζκφ 

ζέζεσλ 

 

 

ΝΑΗ 

Πίλαθα κε 

ηξηπιάζην

πο 

ππνςεθίν

πο απφ 

αξηζκφ 

ζέζεσλ 

 

 

ΝΑΗ 

κε 

θξηηήξηα 

αξ. 15 

 

 

Δθνξεπηηθή 

επηηξνπή 

ΜΤΣΗΚΖ 

ΦΖΦΟΡΟΡΗΑ 

Υσξίο 

αηηηνινγία 

 

 

Δθνξεπηηθή 

επηηξνπή 

Γηαηχπσζε 

γλψκεο 

 

 

 

ΝΑΗ 

Π.Τ..Π.Δ. 

Γνυμοδόηηζ

η με 

Ππόηαζη 

ηος 

ζςλλόγος 

διδαζκόνηυ

ν 

 

 

 

ΝΑΗ 

 

 

ΝΑΗ 

 

 

ΝΑΗ 

 

 

ΝΑΗ 

 

 

ΝΑΗ 

 

 

ΝΑΗ 

 

 

ΝΑΗ 

Αποςζία 

ππόηαζηρ 

ζςλλόγος 

διδαζκόνηυ

ν 

   

 

Με 

απφθαζε 

Π.Τ.Π.

Δ. 

 

 

Με απφθαζε 

Π.Τ.Π.Δ. 

 

 

Με 

απφθαζε 

Π.Τ.Π.Δ. 

 

 

Με 

απφθαζε 

Π.Τ.Π.

Δ. 
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Αποςζία 

ςποτηθίυν 

 

Με απφθαζε 

Π.Τ.Π.Δ. 

 

      

Αιηιολογημέ

νη Γιαθυνία 

Π.Τ..Π.Δ. 

με ππόηαζη 

ζςλλόγος 

διδαζκόνηυ

ν 

 

     

Πεξηθεξεηα

θφο 

Γηεπζπληήο 

Πεξηθεξ

εηαθφο 

Γηεπζπλη

ήο 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2.3 

  

Ν. 

398/ 

1995 και 

2413/1996 

Π.Γ.25/ 

2002 

Ν. 

3467/ 

2006 

Ν. 

3848 

/2010 

Ν. 

4327 

/2015 

Ν. 

4377 

/2017 

Ν. 

4547 

/2018 

Γ 

Δ 

Ι 

Κ 

Α 

 

Κ 

Ρ 

Ι 

Σ 

Η 

Ρ 

Ι 

Α 

Δπηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή 

ζπγθξφηεζε 
ΝΑΗ ΝΑΗ  ΝΑΗ ΝΑΗ  ΝΑΗ 

Τπεξεζηαθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία ΝΑΗ ΝΑΗ  ΝΑΗ   ΝΑΗ 

Άιιε δξαζηεξηφηεηα επαγγεικαηηθνχ 

έξγνπ 
 ΝΑΗ      

πλνιηθή παξνπζία ζηηο κνλάδεο 

πνπ ππεξεηεί θαη ππεξέηεζε 
 ΝΑΗ    ΝΑΗ  

Γεληθή ζπγθξφηεζε   ΝΑΗ ΝΑΗ  ΝΑΗ ΝΑΗ 

πκβνιή ππνςεθίνπ ζην εθπαηδεπηηθφ 

έξγν 
     ΝΑΗ  
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Δ 

Ι 

Γ 

Ι 

Κ 

Ο 

Σ 

Δ 

Ρ 

Α 

 

 

 

Κ 

Ρ 

Ι 

Σ 

Η 

Ρ 

Ι 

Α 

 

πνπδέο, μέλεο γιψζζεο  θαη ΣΠΔ    ΝΑΗ ΝΑΗ  ΝΑΗ 

Ηθαλφηεηα ρξήζεο γλψζεσλ επηζη. θαη 

παηδαγσγηθψλ 
ΝΑΗ       

Άζθεζε θαζεθφλησλ κέληνξα    ΝΑΗ    

Να αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο ΝΑΗ  ΝΑΗ    ΝΑΗ 

Γλψζε εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ ΝΑΗ       

Να επηιχεη πξνβιήκαηα ΝΑΗ  ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ   

πλεξγαηηθφηεηα θαη λα δεκηνπξγεί 

θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ 
ΝΑΗ  ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ  ΝΑΗ 

Να εκπλέεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηα 

θαζήθνληά ηνπο 
  ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ   

Ηθαλφηεηεο δηνίθεζεο       ΝΑΗ 

Απνδνηηθφηεηα ζην δηνηθεηηθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ έξγν 
ΝΑΗ       

Τινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 
    ΝΑΗ  ΝΑΗ 

πκκεηνρή ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ 

δξάζεσλ 

ΝΑΗ      ΝΑΗ 

Δθαξκνγή θαηλνηνκηψλ     ΝΑΗ   

Οξγάλσζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ σο 

κνλάδα επηκφξθσζεο 
ΝΑΗ       

πκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα, επηηξνπέο ή 

νκάδεο εξγαζίαο 
    ΝΑΗ   

Κνηλσληθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε     ΝΑΗ   

πκκεηνρή ζε φξγαλα δηνίθεζεο 

επηζηεκνληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ή ζε φξγαλα ιατθήο 

ζπκκεηνρήο 

ΝΑΗ    ΝΑΗ   
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ΠΙΝΑΚΑ  2.4 

 Όπγανο ηοποθέηηζηρ 
Θηηεί

α 

Ν. 308/1995 Ννκάξρεο 4εηήο 

ΠΓ. 25/2002 Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο 4εηήο 

Ν. 3467/2006 Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Δθπ. 4εηήο 

Ν. 3848/2010 Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο 4εηήο 

Ν. 4327/2015 Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο 2εηήο 
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