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Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

και αλλί'ς διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:

Α. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4186/2013 - Θέματα 
Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου

Β. Πειραματικά - Πρότυ ια
Γ. Επιλογή Στελεχών
Δ. Λοιπά Θέματα

ΚΕΦ; ΛΑΙΟ Α'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Δ ΙΑΤΆΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4186/2013 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Άρθρο 1
Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

Γενικό ί Λυκείου

1. Η παρ. 3 του άρθροι 2 του ν. 4186/2013 (Α ' 193), 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις παραγράφους 1 και 2 του 
άρθρου 57 του ν. 4310/2014 (Α'258), αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: «Η Γ' τάξη Ημερήσιου Γενικού Ενιαίου Λυ
κείου και η Δ ' τάξη Εσπει ι ινού Γ ενικού Ενιαίου Λυκείου 
χωρίζονται σε τρεις Ομάδες Προσανατολισμού: Ομάδα 
Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ομάδα Θετικών Σπουδών και 
Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Το πρό
γραμμα διδασκαλίας της Γ' τάξης Ημερήσιου Γενικού 
Λυκείου και της Δ ' τάξη : Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
περιλαμβάνει μαθήματα Γι νικής Παιδείας και Μαθήματα 
Προσανατολισμού. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρα
κολουθούν τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού 
που επιλέγουν, καθώς και :α Μαθήματα Γ ενικής Παιδεί
ας. Ειδικά οι μαθητές τη< Γ ' τάξης Ημερήσιου Γενικού 
Λυκείου παρακολουθούν ,αι ένα Μάθημα Επιλογής.»

2. Στο άρθρο 2 του ν. 4 86/2013 (Α' 193) προστίθεται 
παράγραφος 3Α, ως ακολούθως:

«3Α. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Γενι
κής Παιδείας της Γ' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 
είναι το εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 1

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1

ΙΣΤΟΡΙΑ 2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2

ΣΥΝΟΛΟ 15

3. Στο άρθρο 2 του ν. 4186/2013 (Α' 193) προστίθεται 
παράγραφος 3Β, ως ακολούθως:

«3 Β. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Προ
σανατολισμού της Γ' τάξης Ημερήσιου Γ ενικού Λυκ:: 'ου 
είναι το εξής:

Ομάδα Προσανατολισμού 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 5

ΙΣΤΟΡΙΑ 3

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΣΥΝΟΛΟ 15
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«1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημό
σιας εκπαίδευσης, οι οποίες μνημονεύονται στις επόμενες 
παραγράφους, επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας 
εκπαίδευσης με βάση πίνακες επιλογής, που καταρτίζο
νται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω 
θέσεις καταρτίζονται οι ακόλουθοι πίνακες επιλογής: 

α) Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
β) Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
γ) Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγω

γείων,
δ) Διευθυντών τετραθέσιων και άνω νηπιαγωγείων, 
ε) Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών 

σχολείων, 
στ) Διευθυντών δημοτικών σχολείων, 
ζ) Διευθυντών γυμνασίων, 
η) Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), 
θ) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), 
ι) Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), 
ια) Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ιβ) Διευθυντών γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαί

δευσης (Ε.Α.Ε.), 
ιγ) Διευθυντών λυκείων Ε.Α.Ε.,

; ιδ) Διευθυντών ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων, 
ιέ) Διευθυντών ειδικών ΕΠΑ.Λ., 
ιστ) Προϊσταμένων πειραματικών νηπιαγωγείων, 
ιζ) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων, 
ιη) Διευθυντών πειραματικών και προτύπων γυμνα

σίων,
ιθ) Διευθυντών πειραματικών και προτύπων γενικών 

λυκείων,
κ) Διευθυντών μουσικών σχολείων, 
κα) Διευθυντών καλλιτεχνικών σχολείων, 
κβ) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), 
κγ) Προϊσταμένων Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διά

γνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Ανα
γκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), 

κδ) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, 

κε) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθ
μιας Εκπαίδευσης, 

κστ) Υποδιευθυντών Ε.Κ., 
κζ) Υπευθύνων τομέων Ε.Κ.,
κη) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαί

δευσης.
κθ) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαί

δευσης.»

Άρθρο 17 
Προϋποθέσεις επιλογής

Το άρθρο 11 του ν. 3848/2010 (Α 71), όπως έχει τρο
ποποιηθεί, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ως Διευθυντές Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαι
δευτικοί της οικείας βαθμίδας, με δωδεκαετή (12) του
λάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει 
διδακτικά καθήκοντα για δέκα (ΙΟ) τουλάχιστον έτη, 
από τα οποία τουλάχιστον επτά (7) σε σχολεία της 
οικείας βαθμίδας.

2. Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων και ΕΚ. επιλέγο
νται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή (10)

τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκή
σει διδακτικά καθήκοντα για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη 
στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια 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 τουλά
χιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την 
επιφύλαξη της περίπτωσης ζ  της παρούσης παραγράφου. 
Ειδικά, για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκπαιδευτικοί μπορούν 
να επιλέγονται ως Διευθυντές και μέλη ειδικού εκπαιδευ
τικού προσωπικού με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική 
υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. από την οποία τα τρία 
(3) τουλάχιστον έτη να έχουν υπηρετηθεί σε αντίστοιχο 
με την προς κάλυψη θέση τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε..

Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πλη
ρούν την προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής υπη
ρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με 
μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

Ειδικότερα:
α) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών δημοτικών 

σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδι
κοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι 
εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993.

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

γ) Υποψήφιοί για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μο
νάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ, μπορεί 
να είναι:

αα) Για τις θέσεις Διευθυντών γυμνασίων, ΓΕΛ και 
ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33.

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

γγ) Ως Διευθυντές στα γυμνάσια, τα λύκεια και τις 
λυκειακές τάξεις, που λειτουργούν εντός των Ειδικών. 
Καταστημάτων Κράτησης Νέων, διορίζονται με υπουργι
κή απόφαση μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος εκπαι
δευτικοί που έχουν ασκήσει επί τρία (3) τουλάχιστον έτη 
διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα που λειτουργεί 
σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.

δ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 
μπορεί να είναι: 

αα) για θέσεις Διευθυντών των δημοτικών σχολείων 
Ε.Α.Ε. μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των 
κλάδων που υπηρετούν σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων 
και των εκπαιδευτικών του π.δ. 323/1993, εφόσον έχουν 
τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή 
υπηρετούν οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή έχουν δι
δακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 
ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτι
κού, Προσωπικού (Ε.Ε.Π.).
{ββ)'ίΥποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών 
μονάδων Δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής Ε.Α.Ε. 
(ειδικά γυμνάσια, ειδικά ΓΕ.Λ., ειδικά επαγγελματικά γυ
μνάσια, ειδικά ΕΠΑ.Λ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), μόνιμοι εκπαιδευ
τικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των αντίστοιχων 
προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων, 
εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτη
σης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή
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ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή έχουν διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών 
ετών σε Σ.Μ.Ε.Α F. ή ΚΕΛ.Λ.Υ., καθώς και τα μέλη του 
Ε.Ε.ΓΧ. Επιπλέον και μόνο για τις θέσεις Διευθυντών των 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων 
και εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.

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

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

ζ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των πειραμα
τικών και προτύπων σχολείων, εκπαιδευτικοί της Πρω
τοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν 
18 τουλάχιστον μήνες προϋπηρεσία με οργανική θέση 
ή θέση επί θητεία σε ένα από τα σχολεία τα οριζόμενα 
από τον παρόντα νόμο ως πειραματικά ή ως πρότυπα, 
διαθέτουν ru προσόντα άσκησης καθηκόντων Διευθυ
ντή στα λοιπά σχολεία αντίστοιχης βαθμίδας και είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού 
διπλώματος ειδίκευσης.

3. Ως προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών 
σχολείων και. νηπιαγωγείων, υποδιευθυντές δημοτικών 
σχολείων, υποδιευθυντές σχολικών μονάδων Δευτε
ροβάθμιας εκπαίδευσης, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με 
οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία που υπηρε
τούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση, την 
οποία αφορά η επιλογή.

Ειδική προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση υποδιευ
θυντή και υπεύθυνου τομέα ΕΚ. είναι ο εκπαιδευτικός 
να ανήκει σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για 
το Ε.Κ..

Ως υποδιευθυντές Ε.Κ., στα οποία ασκούνται 250 του
λάχιστον μαθητές και τα οποία λειτουργούν σε πρω
ινό και απογευματινό ή εσπερινό κύκλο, καθώς και ως 
Υπεύθυνοι τομέων EX., επιλέγονται εκπαιδευτικοί με 
οκταετή (8) τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι 
υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε σχολική μονάδα 
η οποία εξυπηρετείται από το ΕΚ. και δεν έχουν κριθεί 
ως υπεράριθμοι.

Ειδικά για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε, ως υποδιευθυντές μπορούν 
να επιλέγονται και μέλη Ε.Ε.Π. με οκταετή (8) τουλάχι
στον εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το 
χρόνο επιλογής σε οργανική θέση ή θέση επί θητεία 
στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε., την οποία αφορά η επιλογή.

Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πλη
ρούν την προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής υπη
ρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με 
μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

4. Ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων 
των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτι
κοί με οκταετή (8) τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία. Ως 
προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων στις 
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται 
εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που 
υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ως προϊ
στάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων στις Δι
ευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται

εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των 
κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33. Σε περί
πτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις 
ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορεί να είναι υποψήφιοι και 
εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

5. Ως Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται: α) εκπαι
δευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων νηπι
αγωγών και δασκάλων, εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του π.δ. 323/1993 και εκπαι
δευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 
02 Φιλολόγων, ΠΕ 03 Μαθηματικών και ΠΕ 11 Φυσικής 
Αγωγής, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέ
τησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., δεκαετή (10) συνολική 
διδακτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθ
μια Εκπαίδευση από την οποία τουλάχιστον τρία (3) 
διδακτικά έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και β) μέλη του 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των 
κλάδων, με δεκαετή (10) συνολική εκπαιδευτική υπηρε
σία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ..

6. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκ
παιδευτικός, 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 αντι
κειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη δι
αδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό 
την παραπλάνηση της υπηρεσίας.

7. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέ- 
πεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρε
σία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, 
καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσω
ρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο 
υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.

Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέ- 
πεται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται: α) η άσκηση δι
δακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτε
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας, 
ανατροφής τέκνου, γ) η θητεία σχολικού συμβούλου, 
δ) η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(Κ.Π.Ε.), ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλο
ντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας, Πολιτιστικών θε
μάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των 
υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΙ1, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και 
Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων.

Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή 
διδακτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., υπολογίζε
ται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα Διάγνωσης, 
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.. σε 
αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τμήματα'Ενταξης, σε προγράμ
ματα παράλληλης στήριξης, σε προγράμματα διδασκα
λίας στο σπίτι ή στις εκπαιδευτικές δομές Ε.Α.Ε. Λου 
προβλέπονται στην περίπτωση β' της παρ. 4 του άρθοου 
6 του ν. 3699/2008 (Α' 199).

8. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει 
να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής 
της παραγράφου 6 του παρόντος δεν πρέπει να συ
ντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας



552 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά 
το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.»

Άρθρο 18 
Κριτήρια επιλογής

Το άρθρο 12 του ν. 3848/2010 (Α' 71) αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«1. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης 
αποτελούν:

α) Η επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση και κα
τάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου 
του υποψηφίου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά 
στοιχεία.

β) Η υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγηττκή και δι
οικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του 
φακέλου του υποψηφίου.

γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, 
όπως προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπη
ρετήσει, καθώς και η προσωπικότητα και η γενική συ
γκρότηση του υποψηφίου που αποτιμώνται πρώτον στην 
περίπτωση των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονά
δων και Ε.Κ. κατά τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου 
διδασκόντων, δεύτερον στην περίπτωση των υποψηφίων 
υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και υποψηφί
ων υπευθύνων τομέων Ε.Κ. κατά τη μυστική ψηφοφορία 
του συλλόγου διδασκόντων και τρίτον στην περίπτωση 
των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης κατά τη μυ
στική ψηφοφορία των Διευθυντών και υποδιευθυντών 
σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των Προϊσταμένων νηπια
γωγείων και των Προϊσταμένων Δημοτικών σχολείων.

2. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στον οικείο πίνακα με 
βάση το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες συγκεντρώ
νουν κατά την αποτίμηση των παραπάνω κριτηρίων, 
σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα. Το σύνολο των μονά
δων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονά
δων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 37, το 
σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές 
σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Ε.Κ, ανέρχεται σε 35, το σύνολο των μονάδων για τους 
υποψηφίους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
ανέρχεται σε 38 και το σύνολο των μονάδων για τους 
υποψηφίους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ανέρχεται σε 36.»

Αρθρο 19
Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών 

Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 
και Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

Το άρθρο 14 του ν. 3848/2010 (Α' 71) αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«1. Τα κριτήρια επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και 
Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αποτιμώνται 
κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

2. Το κριτήριο της επιστημονικής - παιδαγωγικής συ
γκρότησης και κατάρτισης αποτιμάται με 9 έως 11 μονά
δες κατ' ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 

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

ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επι- 
προσθέτως.

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

γ) Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.: 2 μονάδες 
εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό.

δ) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπια
γωγών: 0,5 μονάδα, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν 
για το διορισμό ή δεν αποτέλεοε προϋπόθεση για από
κτηση πτυχίου εξομοίωσης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε 
για διορισμό και εφόσον δεν υφίσταται η μοριοδότηση 
της προηγούμενης περίπτωσης β'.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από 
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 
πρέπει, να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσηο 
(Ι.Τ.Ε.).

ε) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης 
σε Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΙΊΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., εφόσον 
δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό: 0,5 μονά
δα. 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 πιστοποι
ημένη 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..

3. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθο- 
δηγητικής Kat ^οικητικής εμπειρίας 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 δι
δακτική υπηρεσία αποτιμώμενη με 1 μονάδα για κάθε 
έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για 
τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκ
παίδευσης και Διευθυντών σχολικών μονάδων ή Ε.Κ.. 
Για τους υποψηφίους Διευθυντές 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) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 3 μονάδες 
κατ' ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μο
νάδων και 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευ
θυντές Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα:
αα) Άσκηση καθηκόντων περιφερειακού Διευθυντή 

εκπαίδευσης, σχολικού συμβούλου, Διευθυντή Εκπαίδευ
σης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊστα
μένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή αναπληρωτή προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., 
Διευθυντή σχολικής μονάδας Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστη
ριακά Κέντρα) ή Ε.Κ., υπεύθυνου ΚΠΕ: 0,5 μονάδα για


