
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ-Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) 

ΝΟΜΟΙ:  3848/2010 (Α΄ 71) και 4327/2015 (Α΄ 50) μαζί με τον νέο Νόμο του 2017 

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

10ετή  τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία οικείας βαθµίδας 
και 

 

>= 8  έτη διδακτικά στην Π.Ε.ή/και στη Δ.Ε. συνολικά  
και 

 

>=3 έτη διδακτικά σε αντίστοιχους µε την προς κάλυψη θέση 
τύπους σχολείων της οικείας βαθµίδας 

συµπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον 
το 50% του υποχρεωτικού τους 
ωραρίου. 

 

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 και στην υπ’ αριθµ. 172260/Ε1/17.10.2016 κ.υ.α. (Β΄ 3391). 

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

γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. μπορεί να 
είναι: αα) Για τις θέσεις Διευθυντών γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33 και ΠΕ 34. ββ) Για τις θέσεις Διευθυντών 
Ε.Κ., εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 
20. 

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

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντή Δ.Ε. και Π.Ε. 

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

Β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συµπληρώνουν κατά τη διάρκεια του επόµενου της επιλογής έτους συνολική 
πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία, καθώς και το όριο ηλικίας για υποχρεωτική αποχώρηση από την υπηρεσία. Σε 
κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής µονάδας θα πρέπει να συµπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο 
της θέσης του διευθυντή στη σχολική µονάδα ή το Ε.Κ. που έχει επιλεγεί. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (31 ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΚΑΙ 33 ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ Π.Ε.) 

ΠΡΟΣΟΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Α. Επιστημονική-Παιδαγωγική συγκρότηση ΕΩΣ 10 (Δ.Ε.) ΚΑΙ 12 (Π.Ε.)  

Διδακτορικό δίπλωµα (Δ.Δ.) 4 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Μ.Δ.) 2,5 
Δ.Δ.+Μ.Δ. 5 

Δ.Δ. ή Μ.Δ. που ήταν αναγκαίο 
προσόν για το διορισµό δεν 
µοριοδοτείται. 

2ο πτυχίο Α.Ε.Ι.ή Τ.Ε.Ι.: 1,5 Εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν 
για το διορισµό. 

Ετήσια επιµόρφωση-(έως 2 βεβαιώσεις) 0,5 (ως 1) Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.,Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., Α.Ε.Ι.. 

 1η Ξένη γλώσσα επιπέδου Β2 0,8 
 1η Ξένη γλώσσα ανώτερου επιπέδου Β2  1 
2η Ξένη γλώσσα επιπέδου Β2 0,4 
2η Ξένη γλώσσα  ανώτερο επιπέδου Β2 0,5 

Αν υπάρχουν και τα δύο 
μοριοδοτείται το ανώτερο.  

Τ.Π.Ε. 1 0,5 Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 
19και ΠΕ 20 δεν μοριοδοτούνται. 

Διδασκαλείο (Για Π.Ε.) 2  
Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών . 0,5 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 
του διδασκαλείου. 

ΣΥΝΟΛΟ Α   
Β. Υπηρεσιακή κατάσταση ΈΩΣ 13  
Β1. Διδακτικά έτη (από το 9ο έως και 18ο) Έως 10  
 Σχολικές µονάδες, Σ.Δ.Ε., Δ. Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ. (ΕΤΗ )X1=… 
Άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου. (ΕΤΗ )X1=… 
 Σε Α.Ε.Ι>=6 μηνών. 1 
Σχολικού συµβούλου, υπεύθυνου περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεµάτων στη 
διεύθυνση εκπαίδευσης, του υπεύθυνου ΚΕ.ΣΥ.Π., 
ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., ΓΡΑ.ΣΥ., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Σ.Σ.Ν., 
Κ.Π.Ε. και του υπεύθυνου σχολικών βιβλιοθηκών, οι 
οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.. 

(ΕΤΗ) X1= …(έως και 2 μόρια) 

Χρόνος <1 έτος μοριοδοτείται µε το 
ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης 
ετήσιας µοριοδότησης για κάθε 
τρίµηνο. Χρόνος µικρότερος του 
τριµήνου δεν υπολογίζεται. 

Β2. Διοικητική και καθοδηγητική εµπειρία Έως 3  
Περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού 
συµβούλου, διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταµένου 
γραφείου εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαίδευσης, 
προϊσταµένου-αναπληρωτή προϊσταµένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., 
Διευθυντή σχολικής µονάδας  ή Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., Διευθυντή 
Σ.Δ.Ε., Δ. Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. 

(ΕΤΗ)X0,5=… (έως και 2,5 μόρια) 

Προϊσταµένου σχολικής µονάδας, προϊσταµένου 
τµήµατος εκπαιδευτικών θεµάτων διεύθυνσης 
εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής µονάδας, Σ.Ε.Κ. ή 
Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., Δ. Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ., Υπευθύνου Τοµέα Σ.Ε.Κ. 
ή Ε.Κ.. 

(ΕΤΗ)Χ0,40=… (έως και  2 μόρια) 

Υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας 
ή πολιτιστικών θεµάτων στη διεύθυνση εκπαίδευσης, 
υπευθύνου ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., ΓΡΑ.ΣΥ., Ε.Κ.Φ.Ε.,  
ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Σ.Σ.Ν., Κ.Π.Ε. και υπεύθυνοι σχολικών 
βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.. 

(ΕΤΗ)x0,25=… (έως και  1 μόριο) 

1. Η άσκηση καθηκόντων σε 
περισσότερες από µία θέσεις από 
αυτές που περιγράφονται στα τρία 
αυτά εδάφια µοριοδοτείται 
αθροιστικά, µε 2,5 µονάδες κατ’ 
ανώτατο όριο. 
2. Χρόνος <1 έτος μοριοδοτείται µε 
το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης 
ετήσιας µοριοδότησης για κάθε 
τρίµηνο. Χρόνος µικρότερος του 
τριµήνου δεν υπολογίζεται. 

Συµµετοχή ως αιρετό µέλος σε ΚΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ, 
ΑΠΥΣΔΕ/ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ. 

(ΕΤΗ)x0,25 =…(έως και 0,5 μόρια) Παράλληλη συµµετοχή σε 
περισσότερα συµβούλια το ίδιο 
χρονικό διάστηµα δεν µοριοδοτείται 
αθροιστικά. Σε περίπτωση 
παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε 
θέσεις της προηγούµενης περίπτωσης 
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 (5) 
τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά έτος. 

ΣΥΝΟΛΟ Β   
Γ. Συνέντευξη Έως 8  
ΣΥΝΟΛΟ Γ   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   



 

 

Διδακτική υπηρεσία, λογίζεται:  

Διδακτικό έργο σε µονάδες Π.Ε.  και Δ.Ε. εκπαίδευσης. 
Άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου. 
Διδακτική υπηρεσία σε Σ.Δ.Ε., Δ. Ι.Ε.Κ.,  Σ.Ε.Κ. 

 

Διδακτική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι>=6 μηνών αυτόνοµο διδακτικό έργο σύµφωνα µε 
το πρόγραµµα σπουδών. 

 Υπηρεσία υπό την ιδιότητα του Σ.Σ., του υπεύθυνου Π.Ε. ή Α.Υ. ή Π.Θ. στη 
διεύθυνση εκπαίδευσης, του υπεύθυνου ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., ΓΡΑ.ΣΥ.. 
(Ε.Κ.Φ.Ε.), ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Σ.Σ.Ν., Κ.Π.Ε. και του υπεύθυνου σχολικών 
βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» 
(Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.). 
 

Σ.Σ.=Σχολικός Σύμβουλος 
Π.Ε.=Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
Α.Υ=Αγωγή Υγείας 
Π.Θ.=Πολιτιστικά θέματα 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

1. Οι τελικοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες αναρτώνται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι 
µπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά αυτών στο οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., εντός 
τριών (3) ηµερών από την ανάρτησή τους. 

2. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθµού µονάδων, προηγείται στον τελικό αξιολογικό 
πίνακα της παραγράφου 3 ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες µονάδες στα εξής κριτήρια 
κατά την ακόλουθη ιεράρχηση: α) συµβολή στο εκπαιδευτικό έργο, προσωπικότητα και γενική 
συγκρότηση (συνέντευξη), β) υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εµπειρία, και γ) 
επιστηµονική- παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση. 

3. Κατόπιν, καλούνται οι υποψήφιοι να δηλώσουν τις σχολικές µονάδες ή Ε.Κ. όπου επιθυµούν να 
τοποθετηθούν, µε σειρά προτίµησης. Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών µονάδων και Ε.Κ. μπορούν να 
δηλώσουν γτις θέσεις του συνόλου των σχολικών µονάδων ή Ε.Κ. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου 
ανήκουν οργανικά ή όπου ανήκει η σχολική µονάδα ή Ε.Κ. όπου υπηρετούν κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης. 

4. Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δηµόσιας εκπαίδευσης γίνεται για τριετή θητεία, η οποία 
ξεκινά µε την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή 
τους. 

5. Σε περίπτωση µη υποβολής υποψηφιοτήτων σε κάποιες σχολικές µονάδες τοποθετούνται, εφόσον εκ 
νέου το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα. Για 
το σκοπό αυτόν καλούνται να υποβάλουν νέα δήλωση προτίµησης. 

6. Αν µετά το πέρας της διαδικασίας των προηγούµενων εδαφίων παραµένουν κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές 
προκηρύσσονται εκ νέου και µπορούν γι’ αυτές να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί µε 
µικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόµενο στο άρθρο 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Συνέντευξη 

1. Στο φάκελο υποψηφιότητας που υποβάλλεται από τους υποψηφίους διευθυντές σχολικών µονάδων και 

Ε.Κ. κατατίθενται επιπλέον αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα και παραστατικά (αντίγραφα, 

βεβαιώσεις) προσόντων των υποψηφίων που δεν µοριοδοτούνται και που κατά την κρίση τους έχουν 

συµβάλει στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη και θα συντείνουν ουσιωδώς στη βέλτιστη εκπλήρωση 

των καθηκόντων τους, όπως άλλες σπουδές, επιµόρφωση και µετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών 

συνεδρίων, σεµιναρίων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων ή συµµετοχή σε αυτά µε την ιδιότητα του 

εισηγητή, του µέλους της επιστηµονικής οµάδας ή του επιµορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, 

πρωτοβουλίες σε σχέση µε το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και 

εφαρµογή καινοτοµιών σχετική µε την εκπαίδευση, διοικητική ή καθοδηγητική εµπειρία, συµµετοχή σε 

συµβούλια, επιτροπές ή οµάδες εργασίας και σε όργανα διοίκησης επιστηµονικών και εκπαιδευτικών 

οργανώσεων, ανάληψη κοινωνικής δράσης και συµµετοχή στα κοινά καθώς και επίσηµες διακρίσεις. 

2. Η συνέντευξη ενώπιον του συµβουλίου επιλογής µαγνητοφωνείται προς διασφάλιση της διαφάνειας. Εν 

τέλει, συντάσσεται πρακτικό στο οποίο καταγράφονται, συνοπτικά, οι γνώµες που σχηµάτισαν τα µέλη 

του συµβουλίου για έκαστο των υποψηφίων ως αποτέλεσµα της συνέντευξης. 

3. Για τη µοριοδότηση της συνέντευξης τα συµβούλια συνεκτιµούν τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου 

των υποψηφίων, τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητάς τους, καθώς και τη γνώµη των 

συνυπηρετούντων µόνιµων εκπαιδευτικών. Η γνώµη των συνυπηρετούντων µόνιµων εκπαιδευτικών 

παρέχεται ως ακολούθως: αα) στην περίπτωση των υποψηφίων υπηρετούντων κατά το χρόνο επιλογής 

σε θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή σχολικών µονάδων ή Ε.Κ. και υπευθύνου τοµέα Ε.Κ. ή 

προϊσταµένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, ύστερα από επιλογή ή αναπλήρωση, η γνώµη 

παρέχεται από τους µόνιµους εκπαιδευτικούς και µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι µέλη του συλλόγου 

διδασκόντων της σχολικής µονάδας ή Ε.Κ. ή µέλη του συλλόγου προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., όπου οι 

υποψήφιοι έχουν κάποια από τις ανωτέρω θέσεις ευθύνης, ββ) αν οι υποψήφιοι δεν υπηρετούν κατά το 

χρόνο επιλογής σε µία από τις προβλεπόµενες στην υποπερίπτωση αα΄ θέσεις ευθύνης, υπηρετούν 

ωστόσο σε σχολική µονάδα ή Ε.Κ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, η γνώµη παρέχεται από τους 

µόνιµους εκπαιδευτικούς και µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι µέλη του συλλόγου διδασκόντων της 

σχολικής µονάδας ή Ε.Κ. ή µέλη του συλλόγου προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., όπου ο υποψήφιος υπηρετεί 

κατά το χρόνο επιλογής. Η γνώµη των ανωτέρω συνυπηρετούντων µόνιµων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και 

Ε.Β.Π. διατυπώνεται επί συγκεκριµένων ερωτήσεων αποτίµησης του κριτηρίου της συµβολής στο 

εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου, οι οποίες 

αναγράφονται σε φύλλα αποτίµησης του κριτηρίου αυτού. Οι ερωτήσεις αφορούν στη συνεργατικότητα 

που επιδεικνύει ο υποψήφιος, στη συνεισφορά του για τη δηµιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού 

κλίµατος, στη συµµετοχή του στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση δράσεων, καθώς και στις ικανότητες 

διοίκησης ή/και στις ικανότητες οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων. Οι ανωτέρω 

µόνιµοι εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση και διατυπώνουν 

αυθηµερόν τη σχετική κρίση τους για κάθε υποψήφιο σε αιτιολογηµένο πρακτικό που συντάσσεται για 

το σκοπό αυτόν. Στη συνεδρίαση αυτή δεν µετέχουν οι υποψήφιοι, ούτε οι σύζυγοι ή οι συγγενείς τους 

έως τρίτου βαθµού και προεδρεύει ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός, ο οποίος υποδεικνύεται από την οικεία 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Την ίδια µέρα αποστέλλεται το σχετικό πρακτικό στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

και στη συνέχεια αυτό κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο. 

4. Το συµβούλιο επιλογής δύναται µε οµόφωνη και πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση να αποκλείσει από 

την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που από τη συνέντευξη διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για 

την άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή σχολικής µονάδας ή Ε.Κ.. 


