
 

- Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων 

Α) Ο οικείος ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη πλήρωσης θέσεων διευθυντών 
σχολικών µονάδων µε την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόµιµα προσόντα και επιθυµούν να 
συµµετάσχουν στη διαδικασία  επιλογής  να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα 
αναγκαία δικαιολογητικά, από την 20η Μαΐου 2015 και εντός αποκλειστικής προθεσµίας 
τριών (3) ηµερών. 
Επιτρέπεται η προσκόµιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης εντός 
προθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της προαναφερόµενης προθεσµίας ( 
22-5-2015 ) 
 

Β) Ο οικείος ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει επίσης προκήρυξη πλήρωσης θέσεων 
διευθυντών σχολικών µονάδων και εργαστηριακών κέντρων µε την οποία προσκαλούνται 
οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που έχουν τα 
νόµιµα προσόντα και επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία  επιλογής  να 
υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την 28η 
Μαΐου 2015 και εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών. 
Επιτρέπεται η προσκόµιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης εντός 
προθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της προαναφερόµενης προθεσµίας ( 
2-6-2015 ) 
Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και κοινοποιείται 
σε όλες τις σχολικές µονάδες αρµοδιότητάς της. 

- Προϋποθέσεις επιλογής  

Ως ∆ιευθυντές σχολικών µονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας 
βαθµίδας µε δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει 
διδακτικά καθήκοντα για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη στην Πρωτοβάθµια ή ∆ευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. 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 ∆ιευθυντών των 
πειραµατικών και προτύπων σχολείων.  

 

∆εν 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. 

 
 Όπου στις διατάξεις του ν.4327/2015 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.  

 

-Συµβούλια επιλογής υποψηφίων ∆ιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. 

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.∆.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 Πολιτισµού, Παιδείας και 
Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης. 
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 και αν και αυτός έχει 
κώλυµα προεδρεύει ο σχολικός σύµβουλος. 

 

-Κριτήρια επιλογής  

Οι ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης µετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων προβαίνουν στη 
σύνταξη πινάκων δεκτών και µη δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής µε 
βάση τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, καθώς και στην αποτίµηση και σύνταξη 
πινάκων των µοριοδοτούµενων κριτηρίων των υποψηφίων. 
Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης για ενηµέρωση των 
υποψηφίων οι οποίοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσµίας 
τριών ηµερών. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από τα διευρυµένα οικεία ΠΥΣΠΕ-
ΠΥΣ∆Ε αναρτώνται οι αναµορφωµένοι πίνακες. 
Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης 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 9 έως 11 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες 
κατανέµονται ως εξής: 
α) ∆ιδακτορικό δίπλωµα: 4 µονάδες και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2,5 µονάδες. Σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει ∆ιδακτορικό δίπλωµα και Μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών λαµβάνει κατά ανώτατο όριο 4 µονάδες. ∆ιδακτορικό 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 ∆ιδασκαλείου Εκπαίδευσης (µόνο για στελέχη της Πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης): 2 µονάδες. 
γ) ∆εύτερο πτυχίο πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι.: 2 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 ∆ιδασκαλείου Εκπαίδευσης. Όλοι οι τίτλοι  σπουδών, εφόσον 
προέρχονται από ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι 
αναγνωρισµένοι από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή 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.∆.Ε., 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισµό: 0,5 
µονάδα. Αν ο υποψήφιος έχει περισσότερα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις δεν 
µοριοδοτούνται αθροιστικά. 
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: 0,5 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.. 
2 ) Κριτήριο υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εµπειρίας, όπως 
προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και αποτιµάται µε 14 µονάδες κατ’ 
ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται ως εξής: 
α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 11 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 ∆ιευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που είναι µέλη Ε.Ε.Π. οι µονάδες 
υπολογίζονται µε βάση την εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιµώµενη µε µία µονάδα για κάθε 
έτος πέραν των οκτώ (8). 
β) ∆ιοικητική και καθοδηγητική εµπειρία: 3 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. 

Ειδικότερα: 
αα) Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, Σχολικού Συµβούλου, 
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταµένου Γραφείου Εκπαίδευσης, Προϊσταµένου 
ΚΕ.∆.∆.Υ. ή Αναπληρωτή Προϊσταµένου ΚΕ.∆.∆.Υ., ∆ιευθυντή σχολικής µονάδας 
Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) ή Ε.Κ., υπεύθυνου ΚΠΕ: 0,5 µονάδα για κάθε 
έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιµάται µε δύο (2) 
µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. 
Άσκηση καθηκόντων προϊσταµένου σχολικής µονάδας, προϊσταµένου τµήµατος 
εκπαιδευτικών θεµάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής µονάδας, 
Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., Υπευθύνου Τοµέα Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., υπευθύνου περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεµάτων στη διεύθυνση εκπαίδευσης, 



υπευθύνου Κέντρου Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου 
Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Σ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Κέντρου 
Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 
(ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων: 0,25 µονάδες για κάθε έτος και µέχρι µία 
(1) µονάδα κατ’ ανώτατο όριο. 
Η άσκηση καθηκόντων σε περισσότερες από µία θέση από αυτές που περιγράφονται στα 
προηγούµενα δύο εδάφια µοριοδοτείται αθροιστικά, µε 2 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 1 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, χρόνος διδακτικής υπηρεσίας των 
εκπαιδευτικών (ή εκπαιδευτικής 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 
Πολιτισµού, Παιδείας 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 
του υποψηφίου που αποτιµάται µε τη µυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων 
της σχολικής µονάδας που ο υποψήφιος θα επιλέξει, σύµφωνα µε τα ακόλουθα. Στη 
µυστική ψηφοφορία δε συµµετέχει ο ίδιος ή σύζυγος ή συγγενής δευτέρου βαθµού εξ 
αίµατος. Μέσω της µυστικής ψηφοφορίας εκτιµώνται στοιχεία της προσωπικότητας που 
έχουν αναδειχθεί στην καθηµερινότητα της σχολικής ζωής, όπως η προσωπικότητα, το 
ήθος, η εντιµότητα, το αίσθηµα δικαιοσύνης, η δηµοκρατική συµπεριφορά, η 
επαγγελµατική ανάπτυξη και συνέπεια, 
καθώς και οι ικανότητες του υποψηφίου. Στις ικανότητες του υποψηφίου 
περιλαµβάνονται ενδεικτικώς: η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα 
ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβληµάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, 
οργανωτικών και λειτουργικών, καθώς και η ικανότητα δηµιουργίας κατάλληλου 
παιδαγωγικού περιβάλλοντος έµπνευσης των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους. 
Ο σύλλογος διδασκόντων κατά την εκτίµησή του λαµβάνει, επίσης, υπόψη: Τα στοιχεία 
τα οποία ο υποψήφιος έχει καταθέσει προς µοριοδότηση στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ∆Ε, 



καθώς και τα στοιχεία τα οποία αναφέρει στο βιογραφικό του σηµείωµα, αποδεικνύονται 
µε παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και δεν µοριοδοτούνται, 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, επιµορφωτικές συναντήσεις, συµµετοχή σε συµβούλια, 
επιτροπές ή οµάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συµµετοχή σε 
όργανα διοίκησης επιστηµονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής 
συµµετοχής και επίσηµες διακρίσεις. 
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 ∆ιευθυντές σχολικών µονάδων 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 37, το σύνολο των µονάδων για τους 
υποψηφίους ∆ιευθυντές σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. 
ανέρχεται σε 35.      

-∆ιαδικασία µυστικής ψηφοφορίας  

Στην παρ. 4 του άρθρου 19 του ν.4327/2015 γίνεται αναφορά  στο κριτήριο συµβολής 
στο εκπαιδευτικό έργο – προσωπικότητας – γενικής συγκρότησης του υποψηφίου που 
αποτιµάται µε τη µυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής µονάδας 
που ο υποψήφιος θα επιλέξει. 

Η διαδικασία διεξάγεται ως εξής: 

-Πίνακες υποψηφίων 
Κάθε ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης λαµβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις προτίµησης των 
υποψηφίων, ενηµερώνει τις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης για τους υποψηφίους 
που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε σχολική µονάδα ή εργαστηριακό κέντρο 
αρµοδιότητάς τους, αποστέλλοντας ταυτόχρονα και την αποτίµηση των 
µοριοδοτούµενων κριτηρίων. 

-Πίνακες εκλογέων 
Με ευθύνη των οικείων ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης καταρτίζονται πίνακες εκλογέων ανά 
σχολική µονάδα και εργαστηριακό κέντρο Στην ψηφοφορία συµµετέχουν µόνιµοι και 
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Αν εκπαιδευτικός διδάσκει σε περισσότερες σχολικές 
µονάδες ή Ε.Κ. ψηφίζει στη σχολική µονάδα όπου έχει τις περισσότερες ώρες, µε βάση 
την απόφαση διάθεσης των Υπηρεσιακών Συµβουλίων που επικαιροποιούν και 
αποστέλλουν αλφαβητικό πίνακα µε τις αποφάσεις των διαθέσεων των εκπαιδευτικών 
στα σχολεία, πριν τη διαδικασία επιλογής.Οι εκπαιδευτικοί – εκλογείς που 
συµπληρώνουν διδακτικό ωράριο σε δύο ή περισσότερα σχολεία ισόποσες ώρες 
εντάσσονται στους καταλόγους των σχολικών µονάδων τοποθέτησης τους. 
Οι εν λόγω πίνακες αποστέλλονται στις αντίστοιχες σχολικές µονάδες. 

-Παρουσίαση υποψηφίων στους συλλόγους διδασκόντων 
Οι υποψήφιοι µπορούν να επισκεφτούν τις σχολικές µονάδες και τα εργαστηριακά 
κέντρα για τις οποίες έχουν καταθέσει υποψηφιότητα, για να αυτοπαρουσιαστούν στο 
σύλλογο διδασκόντων. Επίσης, ο σύλλογος διδασκόντων έχει τη δυνατότητα να 



προσκαλέσει τον υποψήφιο να αυτοπαρουσιαστεί σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν το 
έχει πράξει µε δική του πρωτοβουλία. Σε κάθε περίπτωση, η µη πραγµατοποίηση των 
παραπάνω δεν επιφέρει καµία συνέπεια ούτε στις υποψηφιότητες ούτε στην εγκυρότητα 
της εκλογικής διαδικασίας. Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω ο εκπαιδευτικός 
δικαιούται σχετικής άδειας από την προϊστάµενη αρχή του. 

-Εφορευτικές Επιτροπές και Κεντρική Επιτροπή Εκλογών 
Σε κάθε σχολική µονάδα και εργαστηριακό κέντρο εκλέγεται από το σύλλογο 
διδασκόντων τριµελής εφορευτική επιτροπή προκειµένου να προετοιµάσει και να 
διεξαγάγει τη µυστική ψηφοφορία. Στην εφορευτική επιτροπή δεν µπορούν να µετέχουν 
υποψήφιοι. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να συγκροτηθεί τριµελής επιτροπή είναι 
δυνατό να λειτουργήσει µε ελλιπή σύνθεση. 
Στην έδρα κάθε ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης συγκροτείται µε απόφαση του ∆ιευθυντή 
Εκπαίδευσης τριµελής Κεντρική Επιτροπή Εκλογών, η οποία έχει ως  αρµοδιότητα το 
συντονισµό του έργου των εφορευτικών επιτροπών της προηγούµενης παραγράφου 
καθώς επίσης και τη συγκέντρωση των πρακτικών τους. Στην αρµοδιότητά της 
Κεντρικής Επιτροπής περιλαµβάνεται επίσης την πρόταση ο αποκλεισµού των 
υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούµενο ποσοστό του 20%, καθώς και ο υπολογισµός 
των µορίων που λαµβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία µε βάση τον 
αριθµό ψήφων που έλαβαν. 
Ο αριθµός των µορίων που ο υποψήφιος λαµβάνει κατά τη µυστική ψηφοφορία 
υπολογίζεται ως ακολούθως: το ποσοστό των ψήφων που έλαβε επί του συνόλου των 
έγκυρων ψήφων ανάγεται σε ποσοστό επί των δώδεκα (12) µορίων που µπορεί να λάβει 
κατ’ ανώτατο όριο ο υποψήφιος. Ο αριθµός των µορίων που προκύπτει 
στρογγυλοποιείται µε προσέγγιση εκατοστού. 

-Ψηφοδέλτια 
Με ευθύνη των εφορευτικών επιτροπών εκτυπώνονται σε λευκό χαρτί µεγέθους Α4 τα 
ψηφοδέλτια που αναγράφουν αλφαβητικά το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο των 
υποψηφίων. Επίσης, η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την προµήθεια φακέλων 
λευκού χρώµατος και λευκών ψηφοδελτίων. 

-Ψηφοφορία 
Πριν την έναρξη της διαδικασίας η εφορευτική επιτροπή αντιπαραβάλλει τον πίνακα των 
εκλογέων µε τον αριθµό των παρόντων στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου 
∆ιδασκόντων, για να διαπιστώσει εάν υπάρχει η προϋπόθεση της αυξηµένης συµµετοχής 
τουλάχιστον κατά 65% των εκλογέων ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της εκλογής. 
Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την εφορευτική επιτροπή το λευκό ψηφοδέλτιο, το 
ψηφοδέλτιο που αναγράφει τα ονοµατεπώνυµα των υποψηφίων και αφού σηµειώσει το 
σταυρό προτίµησης τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στο φάκελο. Ο φάκελος σφραγίζεται και 
ρίχνεται στην ψηφοδόχο. 
Κάθε ψηφοφόρος σηµειώνει στο ψηφοδέλτιο µέχρι ένα  σταυρό. Λαθεµένη σηµείωση ή 
απουσία σταυρού ακυρώνει το ψηφοδέλτιο. 
Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία αυτών που ψηφίζουν, σηµειώνει τα ονόµατά 
τους στον πίνακα των εκλογέων και τους καταγράφει σε ξεχωριστή κατάσταση 
ψηφισάντων, όπου και υπογράφουν. 
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της έκδοσης των 
αποτελεσµάτων µπορούν να είναι παρόντες στην εφορευτική επιτροπή οι ίδιοι οι 



υποψήφιοι  ή αντιπρόσωποί τους. Σε καµιά όµως περίπτωση δεν επιτρέπεται να 
υποκαθιστούν µέλη της εφορευτικής επιτροπής κατά την ψηφοφορία ή να συµµετέχουν 
στη διαδικασία διαλογής των ψηφοδελτίων και, πολύ περισσότερο, της καταµέτρησης 
των ψήφων. 
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα να αποσύρει την υποψηφιότητά του πριν την έναρξη της 
ψηφοφορίας µε έγγραφη δήλωσή του την οποία καταθέτει στην εφορευτική επιτροπή της 
οικείας σχολικής µονάδας ή εργαστηριακού κέντρου. Στην περίπτωση αυτή αποκλείεται 
από τη διαδικασία και τη συνέχιση της επιλογής στο συγκεκριµένο σχολείο, διατηρεί 
όµως το δικαίωµα υποψηφιότητάς του στις υπόλοιπες σχολικές µονάδες και 
εργαστηριακά κέντρα για τις οποίες έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Στην περίπτωση αυτή η 
εφορευτική επιτροπή είναι υποχρεωµένη να εκτυπώσει ψηφοδέλτια χωρίς το όνοµα του 
υποψηφίου που αποσύρθηκε. 

-Τελικός πίνακας µοριοδότησης    

    Με ευθύνη της οικείας ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης καταρτίζεται ο τελικός πίνακας 
υποψηφίων ανά σχολική µονάδα και εργαστηριακό κέντρο που περιλαµβάνει το 
άθροισµα της µοριοδότησης της επιστηµονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και 
κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εµπειρίας 
καθώς και της µοριοδότησης από την µυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων. 
    Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης. Κατά των πινάκων 
αυτών δύναται να υποβληθούν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) 
ηµερών. 
Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από τα διευρυµένα οικεία ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣ∆Ε οι 
αναµορφωµένοι πίνακες υποβάλλονται προς κύρωση στον οικείο Περιφερειακό 
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης. 

 
 


