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Με  την  α ί τηση  αυτή  οι  αιτούντες  επ ιδ ιώκουν  να  ακυρωθούν:  α)  η 

 5 

13^361 .22 /26 /  798407Ε3/19.5.2015  απόφαση  του  Αναπληρωτή  Υπουργού 

Πολιτ ισμού,  Παιδε ίας  και  Θρησκευμάτων  και  β)  οι  Φ.361.22/27/80025/Ε3/ 

19.5.2015,  Φ.361.22/31/81732/Ε3/21.5 .2015  και  Φ.361 .22 /33 /  83657/Ε3/ 

26.5.2015  εγκύκλιο ι  του  ιδίου  ως  άνω  Αναπληρωτή  Υπουργού  και  κάθε 

άλλη  σχετική  πράξη  ή  παράλε ιψη  της  Δ ιο ικήσεως. 

Η  πιο  πάνω  αίτηση  παραπέμφθηκε  στην  Ολομέλε ια  του 

Δικαστηρίου,  κατόπιν  της  υπ'  αρ ιθμ .  865 /2016  αποφάσεως  του  Π 

Τμήματος  του  Συμβουλ ίου  της  Επικρατε ίας ,  προκ ε ι μ έ νου  να  επιλύσε ι  η 

Ολομέλεια  το  ζήτημα  που  αναφέρεται  στην  απόφαση . 

Η  εκδίκαση  άρχ ισε  με  την  ανάγνωση  της  εκθέσεως  του  ε ισηγητή, 

Συμβούλου  Δ.  Μακρή . 

Κατόπιν  το  δ ικαστήριο  άκουσε  τον  πληρεξούσ ιο  των  αιτούντων 

που  παρέστησαν ,  ο  οποίος  ανέπτυξε  και  προφορ ικά  τους 

προβαλλόμενους  λόγους  ακυρώσεως  και  ζήτησε  να  γίνε ι  δεκτή  η  α ί τηση 

και  τις  αν τ ιπροσώπους  του  Υπουργού ,  οι  οπο ίες  ζήτησαν  την  απόρριψη 

της. 

Μετά  τη  δημόσ ια  συνεδρίαση  το  δ ικαστήρ ιο  συνήλθε  σε  δ ιάσκεψη 

σε  αίθουσα  του  δ ικαστηρ ίου  κ α  ι 

1.  Επειδή  λόγω  κωλύματος  κατά  την  έννο ια  του  άρθρου  26  του  ν. 

3719/2008  (Α '  214)  του  Συμβούλου  Δημητρ ίου  Αλε ξανδρή ,  τακτ ικού 

μέλους  της  συνθέσεως  που  εκδίκασε  την  κρ ινόμενη  υπόθεση ,  έλαβε  μέρος 

στην  δ ιάσκεψη  αντ '  αυτού  ως  τακτ ικό  μέλος  η  Σύμβουλος  Βασιλική 

Αναγνωστοπούλου    Σαρρή,  αναπληρωματ ι κό  μέχρ ι  τώρα  μέλος  της 

συνθέσεως  (βλ.  Πρακτ ι κό  Δ ιασκέψεως  της  Ολομελε ίας  157α/2016    ΣτΕ 

1/2016,  3176/2014 ,  2260   2262/2013  Ολομέλε ια  κ.ά.) . 

2.  Επειδή  για  την  άσκηση  της  κρ ι νόμενης  α ι τήσεως  έχει 

καταβληθεί  το  νόμ ι μο  παράβολο  (1391812 ,  4079696 /2015  ε ιδικά 

Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α 

Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο ν  Ν ό μ ο 
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γραμμάτ ια  παραβόλου) . 

3.  Επε ιδή  με  την  υπό  κρίση  α ί τηση  ζητείται  η  ακύρωση  α)  της 

Φ.361.22/26/79840/Ε3/19.5.2015  αποφάσεως  του  Αναπληρωτή  Υπουργού 

Πολιτ ισμού,  Παιδε ίας  και  Θρησκευμάτων  «Καθορισμός  της  δ ιαδ ικασίας 

υποβολής  α ι τήσεων  και  επιλογής  δ ι ευθυντών  σχολικών  μονάδων  και 

εργαστηριακών  κέντρων»  (Β '  915 /20 .5 .2015) ,  β)  των  Φ.361.22/27/80025 / 

Ε3/19.5.2015,  Φ.361.22/31/81732/Ε3/21.5 .201  5  και  Φ.361.22/33/83657 / 

Ε3/26.5.2015  εγκυκλ ίων  του  ιδίου  Αναπληρωτή  Υπουργού ;  με  τις  οποίες 

παρέχονται  δ ιευκριν ίσε ις  σχετ ικά  με  την  επιλογή  των  υποψηφίων 

δ ιευθυντών  όλων  των  σχολ ικών  μονάδων  πρωτοβάθμ ιας  και 

δευτεροβάθμ ιας  εκπαιδεύσεως  και  γ)  κάθε  άλλης  σχετ ικής , 

προγενέστερης  ή  μεταγενέστερης  πράξ εως  ή  παραλε ίψεως  της 

Διο ικήσεως  και  ιδίως  των  προσκλήσεων  εκδηλώσεως  ενδ ιαφέροντος  για 

την  συμμετοχή  στην  διαδικασία  επ ιλογής  δ ιευθυντών  όλων  των  τύπων 

σχολικών  μονάδων  πρωτοβάθμ ιας  και  δευτεροβάθμ ιας  εκπα ιδεύσεως  στις 

περιφερε ιακές  ενότητες  της  Χώρας . 

4.  Επε ιδή  η  υπόθεση  ε ισάγετα ι  προς  συζήτηση  στην  Ολομέλε ια 

κατόπιν  της  865 /2016  αποφάσεως  της  επταμελούς  συνθέσεως  του  Γ' 

Τμήματος  του  Συμβουλ ίου  της  Επικρατε ίας. 

5.  Επε ιδή  το  δ ικόγραφο  της  κρ ινόμενης  α ι τήσεως  υπογράφετα ι 

από  δύο  δ ικηγόρους  ως  πληρεξούσ ιους  των  α ι τούντων.  Οι  εν  λόγω 

δικηγόροι  παρέστησαν  κατά  την  συζήτηση  της  υποθέσεως  στο  ακροατήρ ιο 

ενώπιον  του  Γ'  Τμήματος  και  ζήτησαν  και  έλαβαν  από  την  Πρόεδρο  του 

προθεσμία  μέχρ ι  τις  30.11.2015  για  την  νομ ιμοπο ίηση  τους ,  σύμφωνα  με 

την  παράγραφο  3  του  άρθρου  27  του  π .δ .  18/1989  (Α '  8 ) ,  όπως 

αντ ικαταστάθηκε  με  την  παράγραφο  13  του  άρθρου  1  του  ν.  1968/1991 

(Α'  150).  Η  ταχθε ίσα ,  όμως,  αυτή  προθεσμ ία  παρήλθε  άπρακτη  για  την 

τρίτη,  τον  έκτο,  τον  έβδομο,  τον  όγδοο,  τον  ένατο,  τον  ενδέκατο ,  τον 

δέκατο  τρίτο,  τον  δέκατο  πέμπτο ,  τον  δέκατο  έκτο,  τον  δέκατο  όγδοο ,  την 

δέκατη  ένατη ,  τον  ε ικοστό,  τον  ε ικοστό  πρώτο ,  τον  ε ικοστό  τρίτο,  την 

/ 
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τή  πέμπτη ,  τον  ε ικοστό  έκτο ,  τον  ε ικοστό  έβδομο ,  τον  ε ικοστό  ένατο, 

ν  τρ ιακοστό,  την  τρ ιακοστή  δεύτερη,  τον  τρ ιακοστό  τέταρτο,  τον 

τρ ιακοστό  πέμπτο,  τον  τρ ιακοστό  έκτο,  τον  τρ ιακοστό  έβδομο,  τον 

τρ ιακοστό  ένατο,  τον  τ εσσαρακοστό  δεύτερο,  την  τ εσσαρακοστή  πέμπτη , 

τον  τεσσαρακοστό  έκτο,  τον  τ εσσαρακοστό  έβδομο ,  την  τεσσαρακοστή 

ενάτη,  τον  πεντηκοστό,  τον  πεν τηκοστό  πρώτο ,  την  πεν τηκοστή  δεύτερη, 

την  πεντηκοστή  τρ ίτη,  την  πεν τηκοστή  τέ ταρτη ,  την  πεντηκοστή  πέμπτη 

και  την  πεντηκοστή  έκτη  από  τους  α ιτούντες ,  οι  οποίο ι  δεν  νομ ιμοποίησαν 

τους  δ ικηγόρους  που  υπογράφουν  την  α ίτηση  με  κάποιον  από  τους 

τρόπους  που  προβλέπουν  οι  δ ιατάξε ις  του  άρθρου  27  του  π.δ .  18/1989, 

όπως  αντ ικαταστάθηκαν  από  την  παράγραφο  2  του  άρθρου  4  του  ν. 

2479/1997  (Α '  67).  Συνεπώς  για  τον  λόγο  αυτό ,  η  κρ ινόμενη  αίτηση  είναι 

απορριπτέα  ως  προς  τους  προαναφερόμενους  α ι τούντες  ως  απαράδεκτη , 

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  27  του  π.δ.  18 /1989 ,  όπως  ισχύουν. 

6.  Επειδή  με  τις  προσβαλλόμενε ς  εγκυκλ ίους ,  οι  οποίες 

απευθύνοντα ι  στις  Περ ιφερε ιακές  Δ ιευθύνσε ις  Εκπαίδευσης ,  στις 

Διευθύνσε ις  Πρωτοβάθμ ιας  Εκπαίδευσης  και  στ ις  Δ ιευθύνσε ις 

Δευτεροβάθμ ιας  Εκπαίδευσης  της  Χώρας ,  παρέχοντα ι  δ ιευκριν ίσε ις 

σχετ ικά  με  την  επιλογή  των  υποψηφ ίων  δ ι ευθυντών  όλων  των  σχολικών 

μονάδων  πρωτοβάθμ ιας  και  δευτεροβάθμ ιας  εκπα ιδεύσεως  και  το 

χρονοδ ιάγραμμα  της  δ ιαδ ικασίας  αυτής,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στις 

δ ιατάξε ις  του  ν.  4327/2015  και  της  Φ.361 .22 /26 /  79840/Ε3/19 .5 .2015 

αποφάσεως  του  Αναπληρωτή  Υπουργού  Πολ ι τ ισμού ,  Παιδε ίας  και 

Θρησκευμάτων .  Με  το  περ ι εχόμενο ,  όμως ,  αυτό  οι  πράξε ι ς  αυτές  ουδεμία 

νέα  ρύθμιση  ε ισάγουν  και  ουδεμ ία  έννομη  συνέπε ια  επάγοντα ι ,  αλλά 

έχουν  χαρακτήρα  απλών  ερμηνευτ ικών  εγκυκλ ίων ,  με  τις  οποίες 

παρέχοντα ι  οδηγίες  και  δ ιευκριν ίσε ις  στις  αρμόδ ι ε ς  υπηρεσ ίες  για  την 

εφαρμογή  των  αναφερθε ισών  ρυθμ ίσεων  και  γ ια  τον  λόγο  αυτό  δεν  έχουν 

εκτελεστό  χαρακτήρα  και ,  ως  εκ  τούτου,  απαραδέκ τως  προσβάλλοντα ι  με 

την  κρινόμενη  αίτηση  (ΣτΕ  844 /2013  επταμελής ,  3769 /2012  επταμελής , 

• . / . 
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31/2008  επταμελής ,  281819/2007  επταμελής,  1332 /2000  Ολομέλε ια , 

κ.ά.). 

7.  Επειδή  κατά  τα  ρητώς  οριζόμενα  στο  άρθρο  17  παράγραφος  3 

του  π.δ.  18/1989  (Α '  8 ) ,  η  αόριστη  μνεία  στο  δ ικόγραφο  της  α ι τήσεως 

ακυρώσεως  ως  συμπροσβαλλόμενης  «και  κάθε  άλλης  συναφούς  πράξης 

ή  παράλε ιψης»  δεν  υποχρεώνε ι  το  Δικαστήριο  να  ερευνήσε ι  την  υπόθεση 

από  την  άποψη  αυτή  (πρβλ.  και  ΣτΕ  4200/2015,  910 /2011 ,  14    15/2010 

κ.ά.) .  Συνεπώς  η  αόριστη  μνεία  στο  δ ικόγραφο  της  κρ ι νόμενης  α ι τήσεως 

ακυρώσεως  ως  προσβαλλόμενης  και  κάθε  συναφούς  πρά ξ εως  ή 

παραλε ίψεως ,  προγενέστερης  ή  μεταγενέστερης,  της  Δ ιο ι κήσεως  και  ιδίως 

των  προσκλήσεων  εκδηλώσεως  ενδ ιαφέροντος  για  την  συμμε τοχή  στην 

διαδικασία  επιλογής  δ ιευθυντών  όλων  των  τύπων  σχολ ι κών  μονάδων 

πρωτοβάθμ ιας  και  δευτεροβάθμ ιας  εκπα ιδεύσεως  δεν  υποχρεώνε ι  το 

Δ ικαστήριο  να  ερευνήσε ι  την  υπόθεση  από  την  άποψη  αυτήν . 

8.  Επειδή  οι  α ιτούντες  επ ιδ ιώκουν  την  ακύρωση  της  Φ.361 .22 /26 / 

79840/Ε3/19.5 .2015  υπουργικής  αποφάσεως  κατά  το  μέρος  που  με  αυτήν 

ρυθμίζετα ι  η  επιλογή  δ ιευθυντών  σχολ ικών  μονάδων,  προβάλλον τας  ότι  οι 

υπ'  αρ ιθμ.  1    44  και  57    58  από  τους  αυτούς  υπηρετούν  ως  εκπα ιδευτ ικο ί 

(ως  διευθυντές  σχολικών  μονάδων  πρωτοβάθμ ιας  και  δ ευ τ εροβάθμ ια ς 

εκπα ίδευσης  και  ως  προ ϊστάμενο ι  εκπαιδευτ ικών  θεμάτων  σε  δ ι ευθύνσε ι ς 

πρωτοβάθμ ιας  και  δευτεροβάθμ ιας  εκπαίδευσης,  αν τ ισ το ί χως )  και  ότι  το 

υπ'  αρ ιθμ.  48  αιτούν  σωματε ίο  με  την  επωνυμ ία  «Πανελλήν ια  Έ νωση 

Δ ιευθυντών  Εκπαίδευσης»  έχε ι ,  σύμφωνα  με  το  προσκομ ισθέν 

καταστατ ικό  του,  ως  τακτικά  μέλη  όλους  τους  εν  ενεργε ία  εκπα ιδευτ ι κούς 

που  υπηρετούν  ως  δ ιευθυντές  εκπαίδευσης  στην  πρωτοβάθμ ι α  και 

δευτεροβάθμ ια  εκπαίδευση  και  ως  σκοπούς,  μεταξύ  άλλων ,  την  συμβολή 

στην  δ ιαμόρφωση  της  εθνικής  πολιτ ικής  για  την  πα ιδε ία  και  τον 

εκσυγχρον ισμό  της  δ ιο ίκησης  του  εκπαιδευτ ικού  συσ τήμα τος  και  την 

προαγωγή  της  δ ιο ίκησης  της  εκπαίδευσης .  Εν  όψε ι  της  ιδ ιότητας  των 

α ι τούντων  φυσικών  προσώπων  και  των  σκοπών  του  α ι τούντος  σωματ ε ί ου 

./. 
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τ ί ό ^ ί π ροα ναφ έρθη κα ν ,  με  έννομο  συμφέρον  αμφισβητε ί τα ι  με  την 

κρινόμενη  αίτηση  η  νομ ιμότητα  ρυθμ ίσεων  περ ί  την  επιλογή  των 

προϊσταμένων  σχολ ικών  μονάδων  που  αφορούν  την  διο ίκηση  της 

πρωτοβάθμ ιας  και  της  δευτεροβάθμ ιας  εκπα ιδεύσεως . 

( ^ Ε π ε ι δ ή  όπως  έχει  κριθε ί ,  οι  αρχές  της  ισότητας  και  της  ίσης 

προσβάσεως  στις  δημόσιες  θέσε ις ,  τις  οποίες  καθ ιερώνε ι  το  άρθρο  4 

παράγραφοι  1  και  4  του  Συντάγματος ,  αποτελούν  συνταγματ ικό  κανόνα 

που  επιβάλλε ι  την  ομο ιόμορφη  μεταχε ίρ ιση  των  προσώπων  που  τ ελούν 

υπό  τις  αυτές  ή  παρόμο ιες  συνθήκες .  Ο  κανόνας  αυτός  δεσμεύε ι  τα 

συντεταγμένα  όργανα  της  Πολιτε ίας  και  ε ιδ ικότερα  τόσο  τον  κοινό 

νομοθέτη  κατά  την  ενάσκηση  της  νομοθετ ικής  λε ι τουργ ίας  όσο  και  την 

Διο ίκηση,  όταν  θεσπίζε ι  κατά  νομοθετ ι κή  εξουσ ιοδότηση  κανον ιστ ική 

ρύθμιση.  Η  παραβ ίαση  των  συνταγματ ι κών  αυτών  αρχών  ελέγχετα ι  από  τα 

δικαστήρια,  ώστε  να  δ ιασφαλίζετα ι  η  πραγμάτωση  του  κράτους  δ ικαίου  και 

η  ελεύθερη  ανάπτυξη  της  προσωπικότητας  εκάστου  με  ίσους  όρους.  Κατά 

τον  δικαστικό  αυτό  έλεγχο,  που  ε ίναι  έλεγχος  ορ ίων  και  όχι  της  ορθότητας 

των  νομοθετ ικών  επιλογών,  αναγνωρ ίζε τα ι  στον  κο ινό  νομοθέτη  ή  την  κατ ' 

εξουσιοδότηση  θεσμοθετούσα  Διο ίκηση  η  ευχέρε ια  να  ρυθμίσε ι  με  εν ια ίο  ή 

με  δ ιαφορετ ικό  τρόπο  τις  πο ικ ίλες  προσωπ ικ έ ς  ή  πραγματ ι κ έ ς 

καταστάσεις  και  σχέσεις ,  λαμβάνοντας  υπ"  όψιν  τις  υφ ιστάμενες 

κοινωνικές,  ο ικονομ ικές ,  επαγγελματ ι κές  ή  άλλες  συνθήκες ,  που 

συνδέονται  με  κάθε  μία  από  τις  καταστάσε ις  ή  σχέσε ι ς ·  αυτές ,  με  βάση 

γενικά  και  αντ ικε ιμεν ικά  κριτήρια,  που  βρίσκονται  σε  συνάφε ια  προς  το 

αντ ικε ίμενο  της  ρυθμ ίσεως.  Πρέπε ι ,  όμως ,  η  επ ιλεγόμενη  ρύθμ ιση  να 

κινείται  μέσα  στα  όρια  που  δ ιαγράφοντα ι  από  την  αρχή  της \ � � � � \} � �   κα ι  τα 

οποία  αποκλε ίουν  τόσο  την  έκδηλα  άνιση  μεταχε ίρ ιση,  με  την  μορφή  της 

ε ισαγωγής  καθαρά  χαριστ ικού  μέτρου  μη  συνδεόμενου  προς  αξ ιολογ ικά 

κριτήρια  ή  της  επ ιβολής  αδ ικα ιολόγητης  επ ιβαρύνσεως ,  όσο  και  την 

αυθαίρετη  ε ξομο ίωση  δ ιαφορετ ικών  καταστάσεων  ή  την  ενιαία  μεταχε ίρ ιση 

προσώπων  που  τελούν  υπό  δ ιαφορετ ικές  συνθήκες ,  με  βάση  όλως  τυπ ικά 
./. 



ή  συμπτωματ ικά  ή  άσχετα  μεταξύ  τους  κριτήρια  (ΣτΕ  1205/2015, 
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988/2014  Ολομέλε ια ,  2756/2011,  2462/2010  επταμελής,  4498/2005, 

2396/2004  Ολομέλε ια ,  12521253/2003  Ολομέλε ια  κ.ά.).  Περα ι τέρω,  η 

αρχή  της  αξ ιοκρατ ίας ,  η  οποία  απορρέε ι  από  το  άρθρο  5  παράγραφος  1 

του  Συντάγματος,  υπαγορεύε ι  όπως  η  πρόσβαση  σε  δημόσιες  θέσεις  και 

αξιώματα  γ ίνεται  με  κριτήρια  που  συνάπτοντα ι  με  την  προσωπική  αξία  και 

ικανότητα  των  ενδ ιαφερομένων  για  την  κατάληψη  τους  (ΣτΕ  1205/2015, 

959,  1539,  1997/2015  Ολομέλε ια,  3584/2013  επταμελής ,  2756 /2011 , 

2462/2010  επταμελής ,  2396/2004  Ολομέλε ια  κ.ά.). 

10.  Επε ιδή  ως  εγγύηση  τηρήσεως  των  συνταγματ ικών  αρχών  της 

ισότητας  και  της  αξ ιοκρατ ίας  και,  ε ιδ ικότερα,  της  ελεύθερης  προσβάσεως 

και  σταδιοδρομίας  κάθε  Έλληνα  στις  δημόσ ιες  θέσε ις  κατά  τον  λόγο  της 

προσωπικής  του  αξ ίας  και  ικανότητας  (άρθρο  4  παράγραφο ι  1  και  4  και 

άρθρο  5  παράγραφος  1  του  Συντάγματος) ,  της  δ ιαφάνε ιας  (άρθρο  103 

παράγραφος  7  του  Συντάγματος) ,  που  κατά  την  έννοια  τους, 

καταλαμβάνουν  όχι  μόνο  την  διαδικασία  ε ισόδου  στο  υπαλληλικό  σώμα 

αλλά  και ,  περα ι τ έρω,  εν  γένει  τις  δ ιαδ ικασίες  ε ξελ ί ξ εως  (προαγωγής  και 

αναθέσεως  καθηκόντων )  των  δημοσίων  υπαλλήλων,  καθώς  και  του 

κράτους  δικαίου  (άρθρο  25  παράγραφος  1  του  Συντάγματος) ,  επί 

διαδικασίας  ε ξελ ί ξ εως  υπαλλήλων  του  Δημοσ ίου  με  επιλογή  υποψηφίων 

κατόπιν  αξ ιολογήσεως  των  ουσιαστ ικών  προσόντων  και  της 

προσωπικότητας  τους,  ε π ι β ά λ λ ε τ ^ ι ^ ι ^ ^ α ν ο  που  είναι  αρμόδιο  για  να 

εκφέρει  σχετ ική  κρ ίση  να  συγκροτε ί τα ι  και  λε ι τουργε ί  με  εχέγγυα 

αξιοκρατίας,  αμεροληψίας  και  αντ ικε ιμεν ικότητας,  σε  πλα ίσ ιο  δ ιαφανούς 

και  αντικε^μενικό<;_διαδικασίας  και  περα ι τ έρω  να  προκύππουν  από  τα , 

στοιχεία  του  φακέλου  η  δ ιενεργηθε ίσα  από  το  αρμόδ ιο  αυτό__όρ:^!ΐανο__ 

ζ χ ε π κ Ρ ^  δεδομένα  εν  όψε ι ^ των  οπο ίων_α^ ι τ 4^ ε ξηνέχθη . 

Ειδικότερα  στην  περ ίπτωση  κατά  την  οποία  προβλέπετα ι  ότι  η  αξ ιολόγηση 

της  προσωπικότητας ,  της  ικανότητας  και  της  εν  γένε ι  καταλληλότητας  για 

την  άσκηση  των  καθηκόντων  διενεργείται  μέσω  συνεντεύξεως  των 

./. 
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^ υ π οψ η φ ί ω ν ,  πρέπε ι  να  τηρε ί ια ι  τ τ^ακ ι ι κό . στο  οποίο  να  αναφέρετα ι ,  εσ τω 

συνοπτικά,  το  περ ι εχόμενο  της  συνεντεύξεως  με  μνε ία  των  ερωτήσεων 

που  υποβλήθηκαν  από  το  αρμόδιο  όργανο  και  των  απαντήσεων  που 

δόθηκαν  από  τους  υποψήφιους.  Περα ι τέρω  πρέπε ι  να  εκφέρετα ι 

*  εξατομικευμένη  για  κάθε  υποψήφιο  κρίση  από  το  αρμόδ ιο  όργανο  ως 

προς  την  αξ ιολόγηση  της  παρουσίας  του  κα ι ,  ε ιδ ικότερα,  για  την 

προσωπικότητα  του  και  την  εν  γένε ι  ικανότητα  του  να  ασκε ί  τα  κρ ίσ ιμα 

καθήκοντα  που  απαιτούν  ανάλογες  ικανότητες  και  προσόντα  (επί 

δ ιευθυντ ικών  στελεχών:  ευχέρεια  προγραμμα τ ισμού ,  συντον ισμού , 

αναλήψεως  πρωτοβουλ ιών ,  λήψεως  αποτελεσματ ι κών  αποφάσεων  και 

δ ιαχε ιρ ίσεως  κρ ίσεων) .  Με  την  α ι τ ιολόγηση  της  αναφερθε ίσας  κρ ίσεως 

σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  του  φακέλου  αφενός  εξασφαλ ίζοντα ι  οι 

προϋποθέσε ις  αμερόληπτης  και  αξ ιοκρατ ικής  κρ ίσεως  και  αφετέρου 

καθίσταται  γνωστή  στους  υποψήφιους  και  ελέγξ ιμη  από  τον  ακυρωτ ικό 

δ ικαστή,  εν  όψε ι  του  κατά  το  άρθρο  20  παράγραφος  1  του  Συντάγματος 

δ ικαιώματος  παροχής  έννομης  προστασ ίας  και  του  άρθρου  95 

-� � � � � � � � � �   1  εδάφιο  α '  του  Συντάγματος  περ ί  κατοχυρώσεως  της 

α ιτήσεως  ακυρώσεως  ενώπιον  του  Συμβουλ ίου  της  Επικρατε ίας ,  η 

αξιολόγηση  των  υποψηφίων  κατά  την  σχετ ική  δ ιαδ ικασία  (ΣτΕ  2162 /2014 , 

3766/2012  επταμελής ,  148/2011  επταμελής ,  3052,  3058 /2009  Ολομέλε ια 

κ.ά.). 

11.  Επε ιδή  αρχικώς  με  τον  ν.  3848 /2010  (Α '  71 /19 .5 .2010) 

ορίσθηκε  ότι  γ ια  τις  θέσεις  στελεχών  της  δημόσ ιας  εκπα ίδευσης  (στους 

οποίους  περ ιλαμβάνοντα ι  οι  δ ιευθυντές  σχολ ικών  μονάδων)  επ ιλέγοντα ι 

εκπαιδευτ ικοί  με  βάση  αξιολογικούς  π ίνακες  επ ιλογής ,  οι  οποίο ι  ισχύουν 

για  τέσσερα  έτη  (άρθρο  10),  καθορ ίσθηκαν  οι  προϋποθέσε ι ς  επ ιλογής 

(όπως  είναι  η  εκπαιδευτ ική  υπηρεσία  στην  πρωτοβάθμ ια  ή  δευτεροβάθμ ια 

εκπαίδευση)  και  τα  κωλύματα  (άρθρο  11),  καθώς  και  τα  κριτήρια  επιλογής 

των  στελεχών  της  εκπαίδευσης  (άρθρο  12).  Το  κρ ι τήρ ιο  της  γ νώσεως  του 

αντ ικε ιμένου  του  προς  άσκηση  έργου ,  η  οποία  συνάγετα ι  από  την 

./. 
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Χ  . 

επ ιστημον ικήπαιδαγωγική  συγκρότηση  και  κατάρτ ιση  και  την  υπηρεσ ιακή  , 

κατάσταση,  καθοδηγητ ική  και  δ ιο ικητ ική  εμπε ιρ ία ,  βάσει  του  φακέλου  του 

υποψηφίου  και  των  αποδεικτ ικών  στο ιχε ίων  που  υποβάλλοντα ι  (άρθρο  12 

παράγραφος  1  εδάφιο  α ' ) ,  αποτ ιμάτα ι  με  συγκεκρ ιμένες  κατ'  ανώτατο  όριο 

μονάδες  (24  και  14,  αντ ιστοίχως)  με  αντ ικε ιμεν ικό    μαθηματ ικό  τρόπο 

(άρθρο  14  παράγραφο ι  2  και  3).  Το  κρ ιτήριο  της  προσωπικότητας  και  της 

γεν ικής  συγκροτήσεως  του  υποψηφίου  αξ ιολογε ίτα ι  με  προφορ ική 

συνέντευξη  ενώπιον  του  αρμοδ ίου  συμβουλ ίου  επιλογής  (άρθρο  12 

παράγραφος  1  εδάφιο  β'),  για  την  αποτ ίμηση  δε  των  στο ιχε ίων  αυτών 

ορίζονται  15  κατ'  ανώτατο  όρ ιο  μονάδες  και  προβλέπετα ι  ότι  γ ίνεται  χρήση 

έντυπων  υποδε ιγμάτων  που  περ ιλαμβάνουν  τα  αξ ιολογούμενα  στο ιχε ία 

και  υποχρεώνουν  κάθε  μέλος  του  συμβουλ ίου  να  δώσει  ξ εχωρ ιστή  και 

α ιτ ιολογημένη  βαθμολογία  και  η  οποία  μαγνητοφωνε ί τα ι  για  την 

δ ιασφάλιση  της  διαφάνειας  (άρθρο  14  παράγραφος  3  εδάφ ιο  γ '  σε 

συνδυασμό  με  το  άρθρο  13  παράγραφο ι  4  και  5).  Το  κρ ιτήριο  της 

συμβολής  του  υποψηφίου  στο  εκπα ιδευτ ικό  έργο  από  τις  θέσε ις  που  έχει 

υπηρετήσε ι  αποτ ιμάτα ι  με  12  μονάδες  κατ'  ανώτατο  όριο  με  βάση  τις 

αξ ιολογικές  εκθέσεις  του  που  προβλέποντα ι  στον  νόμο  (άρθρο  12 

παράγραφος  1  εδάφιο  γ'  και  14  παράγραφος  3  εδάφιο  δ ' ) .  Η  επ ιλογή 

ενεργε ίτα ι  από  συμβούλια  επιλογής  που  συν ιστώντα ι  στην  κεντρ ική 

υπηρεσία  του  Υπουργείου  Παιδε ίας,  από  τα  ανώτερα  περ ιφερε ιακά 

υπηρεσιακά  συμβούλ ια  με  την  συμμετοχή  επί  πλέον  μελών,  κα ι ,  από  τα 

οικε ία  περ ιφερε ιακά  υπηρεσιακά  συμβούλ ια  με  τη  συμμετοχή  κατά 

περ ίπτωση  επί  πλέον  μελών  (άρθρο  16).  Οι  υποψήφιο ι  κατατάσσοντα ι  σε 

π ίνακα  με  βάση  το  άθρο ισμα  των  αξ ιολογ ικών  μονάδων  που 

συγκεντρώνουν  κατά  την  αποτ ίμηση  των  προαναφερθέν των  κρ ι τηρ ίων ,  οι 

οποίο ι  τελ ικώς  κυρώνονται  από  τον  περ ιφερε ιακό  δ ιευθυντή  εκπα ίδευσης 

(άρθρα  12  παράγραφος  2  και  21 ) .  Η  τοποθέτηση  σε  θέσε ις  δ ι ευθυντών 

σχολικών  μονάδων  γίνεται  με  απόφαση  του  περ ιφερε ιακού  δ ι ευθυντή 

εκπαίδευσης,  ύστερα  από  πρόταση  του  ο ικε ίου  περ ιφερε ιακού 

./. 
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%  υπηρεσ ιακού  συμβουλ ίου  με  βάση  την  σε ιρά  εγγραφής  των  υποψηφίων 

""στον  αξ ιολογικό  πίνακα  επιλογής  και  τις  δηλωθε ίσες  προτ ιμήσε ις  (άρθρο 

24  παράγραφος  7) .  Ακολούθησε  ο  ν.  4327 /2015  (Α '  50 /14 .5 .2015) ,  ο 

οποίος  ορίζει  στο  κεφάλαιο  Γ'  (επιλογή  στελεχών)  τα  εξής :  άρθρο  16 

(πίνακες  επιλογής  στελεχών  Πρωτοβάθμ ιας  και  Δευτεροβάθμ ιας 

Εκπαίδευσης)  Το  άρθρο  10  του  ν.  3848/2010  ...  αντ ικαθ ίστατα ι  ως 

ακολούθως:  « 1 . Για  την  πλήρωση  των  θέσεων  των  σ τ ελ εχών  της  δημόσιας 

εκπαίδευσης,  οι  οποίες  μνημονεύοντα ι  στις  επόμεν ε ς  παραγράφους , 

επιλέγονται  εκπαιδευτ ικοί  της  δημόσ ιας  εκπα ίδευσης  με  βάση  π ίνακες 

επιλογής,  που  καταρτίζονται,  σύμφωνα  με  τις  δ ιατάξε ις  του  παρόντος 

κεφαλα ίου.  2.  Για  την  επιλογή  και  τοποθέτηση  στ ις  παραπάν ιο  θέσε ις 

καταρτίζονται  οι  ακόλουθοι  π ί νακες  επιλογής:  α)  ...  στ )  Δ ιευθυντών 

δημοτ ικών  σχολε ίων,  ζ)  Δ ιευθυντών  γυμνασίων,  η)  Δ ι ευθυντών  Γενικών 

Λυκε ίων  (ΓΕ.Λ. ) ,  θ)  Δ ιευθυντών  Επαγγελματ ικών  Λυκε ίων  (ΕΠΑ.Λ. ) ,  ι) 

Δ ιευθυντών  Εργαστηριακών  Κέντρων  (Ε.Κ.) ,  ια)  Δ ι ευθυν τών  Σχολικών 

Μονάδων  Ειδικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης  (Σ .Μ.Ε .Α .Ε . )  Πρωτοβάθμ ιας 

Εκπαίδευσης,  ιβ)  Διευθυντών  γυμνασ ίων  Ειδικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης 

(Ε.Α.Ε. ) ,  ιγ)  Δ ιευθυντών  λυκε ίων  Ε.Α.Ε.,  ιδ)  Δ ι ευθυντών  ε ιδ ικών 

επαγγελματ ι κών  γυμνασίων,  ιε)  Δ ι ευθυντών  ε ιδ ικών  ΕΠΑ.Λ. ,  ιστ)  ...  ιζ) 

Δ ι ευθυντών  πε ιραματ ικών  δημοτ ι κών  σχολε ίων ,  ιη)  Δ ιευθυντών 

πε ιραματ ικών  και  προτύπων  γυμνασ ίων ,  ιθ) � � � � � � � � � �   πε ιραματ ι κών  και 

προτύπων  γεν ικών  λυκείων,  κ)  Δ ιευθυντών  μουσ ικών  σχολε ίων,  κα) 

Δ ι ευθυντών  καλλιτεχν ικών  σχολε ίων ,  κβ)  ...  κθ)  ...  »,  άρθρο  17 

(Προϋποθέσε ις  επιλογής)  Το  άρθρο  11  του  ν.  3848 /2010  ...  όπως  έχει 

τροποποιηθε ί ,  αντ ικαθίσταται  ως  ακολούθως:  « 1 .  Ως  Διευθυντές 

Εκπαίδευσης  επιλέγονται  ...  2.  Ως  Διευθυντές  σχολ ικών  μονάδων  και  Ε.Κ. 

επιλέγοντα ι  εκπαιδευτ ικο ί  της  ο ικε ίας  βαθμ ίδας  με  δεκαετή  (10) 

τουλάχιστον  εκπαιδευτ ική  υπηρεσ ία ,  οι  οποίοι  έχουν  ασκήσε ι  δ ιδακτ ικά 

καθήκοντα  για  οκτώ  (8)  τουλάχ ιστον  έτη  στην  Πρωτοβάθμ ια  ή 

Δευτεροβάθμ ια  εκπαίδευση.  Από  τα  ανωτέρω  οκ τώ  (8)  έτη  άσκησης 

./. 
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διδακτικών  καθηκόντων ,  τα  τρία  (3)  τουλάχ ιστον  θα  πρέπε ι  ν α ^ # %  ^ 

ασκηθεί  σε  αντ ίστο ιχους  με  την  προς  κάλυψη  θέση  τύπους  σχολε ίων  της 

οικε ίας  βαθμίδας,  συμπληρώνοντας  σε  αυτά  τουλάχιστον  το  5 0%  του 

υποχρεωτικού  τους  ωραρ ίου ,  με  την  επ ιφύλαξη  της  περ ίπτωσης  ζ'  της 

παρούσης  παραγράφου .  Ειδικά,  για  τις  Σ .Μ.Ε.Α.Ε.  ...  Αν  οι  εκπαιδευτ ικο ί 

της  σχολικής  μονάδας  δεν  πληρούν  την  προϋπόθεση  της  οκταετούς 

διδακτ ικής  υπηρεσίας ,  υποψήφιοι  μπορε ί  να  ε ίναι  και  εκπα ιδευτ ικο ί  με 

μικρότερο  χρόνο  υπηρεσ ίας .  Ειδικότερα:  α)  Υποψήφιο ι  για  τις  θέσε ις 

Διευθυντών  δημοτ ικών  σχολε ίων  μπορεί  να  ε ίναι  εκπαιδευτ ικο ί  όλων  των 

ειδικοτήπον  των  κλάδων  που  υπηρετούν  στην  Πρωτοβάθμ ια  εκπα ίδευση , 

στους  οποίους  συμπερ ιλαμβάνοντα ι  και  οι  εκπαιδευτ ικο ί  που  αναφέροντα ι 

στο  π.δ.  323/1993.  β)  ...  γ)  Υποψήφιο ι  για  τις  θέσε ις  Διευθυντών  σχολικών 

μονάδων  Δευτεροβάθμ ιας  Εκπαίδευσης  και  Ε.Κ.  μπορε ί  να  ε ίνα ι :  αα)  Για 

τις  θέσεις  Δ ιευθυντών  γυμνασίων,  ΓΕΑ  και  ΕΠΑ.Α. ,  εκπα ιδευτ ικο ί  της 

Δευτεροβάθμιας  Εκπα ίδευσης  των  κλάδων  ΠΕ  01  έως  και  ΠΕ  20,  ΠΕ  32 

και  ΠΕ  33.  ββ)  Για  τις  θέσεις  Δ ιευθυντών  Ε.Κ.,  εκπα ιδευτ ικο ί  της 

Δευτεροβάθμιας  Εκπα ίδευσης  των  κλάδων  ΠΕ  12,  ΠΕ  14,  ΠΕ  17,  ΠΕ  18, 

ΠΕ  19  και  ΠΕ  20.  γγ)  Ως  Διευθυντές  στα  γυμνάσ ια ,  τα  λύκε ια  και  τις 

λυκειακές  τάξεις,  που  λε ιτουργούν  εντός  των  Ειδ ικών  Καταστημάτων 

Κράτησης  Νέων,  δ ιορίζοντα ι  με  υπουργική  απόφαση  μετά  από  πρόσκληση 

ενδιαφέροντος  εκπα ιδευτ ικο ί  που  έχουν  ασκήσε ι  επ ί  τρία  (3)  τουλάχ ιστον 

έτη  διδακτική  υπηρεσ ία  σε  σχολική  μονάδα  που  λε ιτουργε ί  σε  Ειδικό 

Κατάστημα  Κράτησης  Νέων.  δ)  Υποψήφιο ι  για  τ ις  θέσεις  Δ ι ευθυντών 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  μπορεί  να  ε ίναι  ...  ε)  Υποψήφιο ι  για  τις  θέσεις  Δ ι ευθυντών  στα 

σχολεία  δ ιαπολιτ ισμ ικής  εκπαίδευσης  ...  ζ)  Υποψήφιο ι  για  τις  θέσε ις 

Δ ιευθυντών  των  πε ιραματ ι κών  και  προτύπων  σχολε ίων  ...  3.  ...  4 .  ...  5.  ... 

6.  Δεν  επιλέγεται  ως  στέλεχος  της  εκπα ίδευσης  εκπα ιδευτ ικός ,  ο  οπο ίος 

έχει  καταδικαστεί  τ ελεσ ίδ ικα  για  πε ιθαρχικό  παράπτωμα  με  την  πο ινή  της 

προσωρινής  ή  της  ορ ιστ ικής  παύσης,  σύμφωνα  με  τα  ορ ι ζόμενα  στο 

άρθρο  109  του  Υπαλληλ ικού  Κώδικα  (κ.ν.  3528 /2007 ,  Α '  26)  ή  γ ια  τον 

./. 
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��οποίον  συντρέχουν  τα  κωλύματα  δ ιορ ισμού  της  παραγράφου  1  του 
άρθρου  8  του  ίδιου  Κώδικα.  Επίσης,  δεν  επ ιλέγετα ι  ως  στέλεχος  της 

εκπαίδευσης,  εκπαιδευτ ικός,  του  οπο ίου  τα  πιστοποιητ ικά  των 

αντ ικε ιμενικών  κριτηρίων  που  προσκομ ίζοντα ι  κατά  τη  διαδικασία  επιλογής 

είναι  πλαστά  ή  αναληθή  με  σκοπό  την  παραπλάνηση  της  υπηρεσίας.  7. 

Όπου  στις  δ ιατάξε ις  του  παρόντος  άρθρου  προβλέπε τα ι  εκπαιδευτ ική 

υπηρεσία,  υπολογίζεται  η  προϋπηρεσ ία  τόσο  στη  δημόσ ια  όσο  και  στην 

ιδιωτική  εκπαίδευση,  καθώς  και  η  προϋπηρεσ ία  των  υποψηφίων  ως 

προσωρινών  αναπληρωτών  και  ωρομ ισθ ίων  με  αναγωγή  στο  υποχρεωτ ικό 

εβδομαδια ίο  ωράριο  δ ιδασκαλ ίας .  Όπου  στ ις  δ ιατάξε ι ς  του  παρόντος 

άρθρου  προβλέπετα ι  δ ιδακτική  υπηρεσ ία ,  λογ ίζετα ι :  α)  η  άσκηση 

διδακτικού  έργου  σε  μονάδες  Πρωτοβάθμ ιας  και  Δευτεροβάθμ ιας 

Εκπαίδευσης,  β)  οι  άδε ιες  κύησης,  λοχε ίας,  ανα τροφής  τ έκνου ,  γ)  η  θητε ία 

σχολικού  συμβούλου,  δ)  η  θητε ία  σε  Κέντρα  Περιβαλλοντ ικής 

Εκπαίδευσης  (Κ.Π.Ε.) ,  ε)  η  θητε ία  σε  θέσε ις  Υπευθύνων  Περιβαλλοντ ικής 

Εκπαίδευσης,  Αγωγής,  Υγείας,  Πολ ι τ ιστ ικών  θεμάτων  και  σχολ ικών 

δραστηρ ιοτήτων,  στ)  η  θητεία  των  υπευθύνων  ΓΡΑΣΕΠ ,  ΚΕΣΥΠ,  ΣΕΠ , 

ΚΕΠΛΗΝΕΤ,  ΕΚΦΕ  και  Συμβουλευτ ικών  Σ ταθμών  Νέων.  ...  8.  Οι 

προϋποθέσε ις  και  τα  κριτήρια  επιλογής  πρέπε ι  να  συντρέχουν  κατά  τη 

λήξη  της  προθεσμ ίας  υποβολής  των  α ι τήσεων  υποψηφιοτήτων.  Τα 

κωλύματα  επιλογής  της  παραγράφου  6  του  παρόντος  δεν  πρέπε ι  να 

συντρέχουν  τόσο  κατά  το  χρόνο  λήξης  της  προθεσμ ίας  υποβολής  της 

αίτησης  υποψηφιότητας  όσο  και  κατά  το  χρόνο  τοποθέτησης  από  το 

αρμόδιο  όργανο» ,  άρθρο  18  (κριτήρια  επ ιλογής )  Το  άρθρο  12  του  ν. 

3848/2010  ...  αντ ικαθίσταται  ως  ακολούθως:  « 1 .  Κριτήρια  επιλογής  των 

στελεχών  της  εκπαίδευσης  αποτελούν:  α)  Η  επ ιστημον ική    πα ιδαγωγική 

συγκρότηση  και  κατάρτ ιση,  όπως  προκύπτε ι  από  τα  στοιχε ία  του  φακέλου 

του  υποψηφίου  και  τα  συνυποβαλλόμενα  αποδε ικ τ ι κά  στοιχε ία,  β)  Η 

υπηρεσιακή  κατάσταση,  καθοδηγητ ική  και  δ ιο ικητ ική  εμπειρ ία,  όπως 

προκύπτε ι  από  στοιχεία  του  φακέλου  του  υποψηφ ίου ,  γ)  Η  συμβολή  του 
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υττοψηφίου  στο  εκπαιδευτ ικό  έργο,  όπως  προκύπτε ι  από  τις  θέσε ις  στ>^> 

οποίες  έχει  υπηρετήσε ι ,  καθώς  και  η  προσωπικότητα  και  η  γενική 

συγκρότηση  του  υποψηφίου  που  αποτ ιμώντα ι  πρώτον  στην  περ ίπτωση 

των  υποψηφίων  Διευθυντών  σχολικών  μονάδων  και  Ε.Κ.  κατά  τη  μυστ ική 

ψηφοφορία  του  συλλόγου  δ ιδασκόντων  ...  2.  Οι  υποψήφιο ι  κατατάσσοντα ι 

στον  οικείο  π ίνακα  με  βάση  το  άθρο ισμα  των  μονάδων,  τις  οποίες 

συγκεντρώνουν  κατά  την  αποτίμηση  των  παραπάνω  κρ ι τηρ ίων,  σύμφωνα 

με  τα  επόμενα  άρθρα.  Το  σύνολο  των  μονάδων  για  τους  υποψηφίους 

Διευθυντές  σχολ ικών  μονάδων  Πρωτοβάθμ ιας  Εκπα ίδευσης  ανέρχετα ι  σε 

37,  το  σύνολο  των  μονάδων  για  τους  υποψηφίους  Δ ιευθυντές  σχολ ικών 

μονάδων  Δευτεροβάθμ ιας  Εκπαίδευσης  και  Ε.Κ.  ανέρχετα ι  σε  35  ...  », 

άρθρο  19  (Αποτ ίμηση  κριτηρίων  επ ιλογής  Δ ιευθυντών  Εκπα ίδευσης , 

Προϊσταμένων  ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  και  Δ ιευθυντών  σχολικών  μονάδων  και  Ε.Κ.)  Το 

άρθρο  14  του  ν.  3848/2010  ...  αντ ικαθ ίστατα ι  ως  ακολούθως :  « 1 .  Τα 

κριτήρια  επιλογής  Διευθυντών  Εκπα ίδευσης  και  Δ ι ευθυντών  σχολ ικών 

μονάδων  και  Ε.Κ.  αποτιμώνται  κατά  τα  ορ ιζόμενα  στ ι ς  επόμεν ες 

παραγράφους.  2.  Το  κριτήριο  της  επ ιστημον ικής    πα ιδαγωγ ικής 

συγκρότησης  και  κατάρτισης  αποτ ιμάτα ι  με  9  έως  11  μονάδες  κατ' 

ανώτατο  όριο,  οι  οποίες  κατανέμονται  ως  εξής:  α)  Δ ιδακτορ ικό  δ ίπλωμα :  4 

μονάδες  και  Μεταπτυχ ιακός  τ ίτλος  σπουδών :  2,5  μονάδες .  ...  β)  Τ ίτλος 

Διδασκαλε ίου  Εκπαίδευσης  (μόνο  για  στελέχη  της  Πρωτοβάθμ ιας 

εκπαίδευσης) :  2  μονάδες ,  γ)  Δεύτερο  πτυχ ίο  πανεπ ιστημ ίου  ή  Τ.Ε. Ι . :  2 

μονάδες  εφόσον  δεν  ήταν  αναγκαίο  προσόν  για  το  δ ιορ ισμό ,  δ)  Πτυχ ίο 

Παιδαγωγικής  Ακαδημ ίας  ή  Σχολής  Νηπ ιαγωγών:  0,5  μονάδα ,  εφόσον  δεν 

ήταν  αναγκαίο  προσόν  για  το  δ ιορισμό  ή  δεν  αποτέλεσε  προϋπόθ εση  για 

απόκτηση  πτυχ ίου  εξομοίωσης,  το  οποίο  χρησ ιμοπο ιήθηκε  για  δ ιορ ισμό 

και  εφόσον  δεν  υφίσταται  η  μορ ιοδότηση  της  προηγούμενης  περ ίπ τωσης 

β' .  ...  ε)  Βεβα ίωση  ή  πιστοποιητ ικό  ετήσ ιας  επ ιμόρφωσης  σε  Σ .Ε.Λ.Μ.Ε. , 

Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.,  Α.Σ.ΠΑΙ .Τ .Ε.  /  Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.,  εφόσον  δεν  ήταν  αναγκα ίο 

προσόν  για  το  δ ιορ ισμό :  0,5  μονάδα.  ...  στ )  Π ιστοπο ιημένη  επ ι μόρφωση 
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� ?\ � � . � . � .  επ ιπέδου  1 :  0,5  μονάδα .  Οι  εκπαιδευτ ικο ί  των  κλάδων  ΠΕ  19 

^ Γ Π Ε  20  δεν  μοριοδοτούντα ι .  ζ)  Π ιστοποιημένη  γνώση  μίας  ξένης 

γλώσσας  με  τίτλο  επ ιπέδου  Β2:  0,5  μονάδα,  η)  Π ιστοπο ιημένη  γνώση  μίας 

ξένης  γλώσσας  με  τίτλο  επ ιπέδου  ανώτερου  του  Β2:  1  μονάδα .  ...  3.  Το 

κριτήριο  της  υπηρεσιακής  κατάστασης ,  καθοδηγητ ικής  και  δ ιο ικητ ικής 

εμπειρ ίας  αποτ ιμάτα ι  με  14  μονάδες  (με  15  [δεκαπέντε ]  μονάδες,  κατ ' 

άρθρο  46  παράγραφος  12  του  ν.  4351/2015,  Α '  164/4 .12.2015)  κατ" 

ανώτατο  όριο,  οι  οποίες  κατανέμοντα ι  ως  εξής:  α)  Υπηρεσ ιακή  κατάσταση: 

11  μονάδες  κατ'  ανώτατο  όριο.  Οι  μονάδες  αυτές  υπολογ ίζονται  με  βάση 

τη  δ ιδακτ ική  υπηρεσία  αποτ ιμώμενη  με  1  μονάδα  για  κάθε  έτος  πέραν  του 

χρόνου  που  αποτελε ί  προϋπόθεση  για  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία 

επιλογής  Δ ι ευθυντών  Εκπα ίδευσης  και  Δ ιευθυντών  σχολ ικών  μονάδων  ή 

Ε.Κ.  ...  β)  Διοικητ ική  και  καθοδηγητ ική  εμπε ιρ ία :  3  μονάδες  κατ '  ανώτατο 

όριο  για  τους  Διευθυντές  Σχολ ικών  Μονάδων  ...  Ε ιδ ικότερα:  αα)  Άσκηση 

καθηκόντων  περιφερε ιακού  Δ ι ευθυντή  εκπαίδευσης,  σχολ ικού  συμβούλου , 

Διευθυντή  Εκπαίδευσης  ή  προ ϊσταμένου  γραφε ίου  εκπαίδευσης, 

προ ϊσταμένου  ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  ή  αναπληρωτή  προ ϊσ ταμένου  ΚΕ.Δ.Δ.Υ., 

Δ ιευθυντή  σχολικής  μονάδας  Σ.Ε.Κ.  (Σχολικά  Εργαστηρ ιακά  Κέντρα)  ή 

Ε.Κ.,  υπεύθυνου  ΚΠΕ:  0,5  μονάδα  για  κάθε  έτος.  Η  άσκηση  καθηκόντων 

για  κάθε  θέση  του  παρόντος  εδαφ ίου  αποτ ιμάται  με  δύο  (2)  μονάδες  κατ' 

ανώτατο  όριο  για  τους  Δ ιευθυντές  Σχολικών  Μονάδων  και  τρε ις  (3) 

μονάδες  κατ'  ανώτατο  όριο  γ ια  τους  Διευθυντές  Εκπα ίδευσης .  Άσκηση 

καθηκόντων  προϊσταμένου  σχολ ικής  μονάδας,  προ ϊσ ταμένου  τμήματος 

εκπαιδευτ ικών  θεμάτων  δ ιεύθυνσης  εκπαίδευσης,  υποδ ι ευθυντή  σχολικής 

μονάδας  ...  :  0,25  μονάδες  για  κάθε  έτος  και  μέχρι  μία  (1)  μονάδα  κατ' 

ανώτατο  όριο.  ...  ββ)  Συμμετοχή  σε  κεντρικά,  ανώτερα  περ ιφερε ιακά  και 

περ ιφερε ιακά  υπηρεσιακά  συμβούλ ια  ή  σε  συμβούλ ια  επ ιλογής  στελεχών, 

ως  αιρετό  μέλος:  0,25  μονάδες  για  κάθε  έτος  και  μέχρι  1  μονάδα  κατ' 

ανώτατο  όρ ιο .  ...  γγ)  ...  γ)  Για  την � � � � � � � � ,  των  παραπάνω 

περ ιπτώσεων  α '  και  β',  χρόνος  δ ιδακτ ικής  υπηρεσίας  των  εκπαιδευτ ικών 

./. 
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(ή  εκπαιδευτ ικής  για  το  Ε.Ε.Π.)  ή  καθοδηγητ ικής  ή  διο ικητ ικής  εμπε 

βραχύτερος  του  έτους  μοριοδοτε ίτα ι  με  το  ένα  τέταρτο  (1/4)  της 

αντ ίστοιχης  ετήσιας  μορ ιοδότησης  για  κάθε  τρ ίμηνο .  Χρόνος  μικρότερος 

του  τρ ιμήνου  δεν  υπολογίζετα ι .  4.  Συμβολή  στο  εκπαιδευτ ικό  έργο  

Προσωπικότητα    γενική  συγκρότηση:  12  μονάδες  κατ'  ανώτατο  όριο  (με 

το  άρθρο  46  παράγραφος  4  περ ιπτώσε ις  α '  και  β'  του  ν.  4351/2015  η 

φράση  «12  μονάδες  κατ '  ανώτατο  όριο»  έχει  τ εθε ί  μετά  το  πρώτο  εδάφιο 

της  ακόλουθης  περ ιπ τώσεως  α"),  α)  Για  τους  υποψηφίους  Διευθυντές 

σχολικών  μονάδων  και  Ε.Κ.:  Το  κριτήριο  αυτό  αποτ ιμάτα ι  με  τη  μυστ ική 

ψηφοφορία  του  συλλόγου  δ ιδασκόντων  της  σχολ ικής  μονάδας  που  ο 

υποψήφιος  θα  επιλέξε ι ,  σύμφωνα  με  τα  ορ ιζόμενα  κατωτέρω.  Στη  μυστική 

ψηφοφορία  δεν  συμμετέχε ι  ο  ίδιος  ή  σύζυγος  ή  συγγενής  δευτέρου 

βαθμού  εξ  α ίματος.  Μέσω  της  μυστικής  ψηφοφορ ίας  εκτ ιμώντα ι  στοιχεία 

της  προσωπικότητας  που  έχουν  αναδε ιχθε ί  στην  καθημερ ινότητα  της 

σχολικής  ζωής,  όπως  η  προσωπικότητα ,  το  ήθος,  η  εντ ιμότητα,  το 

α ίσθημα  δ ικαιοσύνης,  η  δημοκρατ ική  συμπερ ιφορά ,  η  επαγγελματ ική 

ανάπτυξη  και  συνέπε ια ,  καθώς  και  οι  ικανότητες  του  υποψηφίου .  Στις 

ικανότητες  του  υποψηφίου  περ ιλαμβάνοντα ι  ενδε ικ τ ι κώς:  η  ικανότητα 

επικο ινωνίας  και  συνεργασίας ,  η  ικανότητα  ανάπτυξης  πρωτοβουλ ιών  και 

επίλυσης  προβλημάτων  ιδίως  δ ιδακτ ικών,  δ ιο ικητ ικών ,  οργανωτ ικών  και 

λε ι τουργ ικών,  καθώς  και  η  ικανότητα  δημ ιουργ ίας  κατάλληλου 

πα ιδαγωγ ικού  περ ιβάλλοντος  έμπνευσης  των  εκπα ιδευτ ι κών  κατά  την 

άσκηση  των  καθηκόντων  τους.  Ο  σύλλογος  δ ιδασκόντων  κατά  την 

εκτ ίμηση  του  λαμβάνε ι ,  επ ίσης,  υπόψη:  Τα  στο ιχε ία  τα  οπο ία  ο  υποψήφιος 

έχει  καταθέσει  προς  μορ ιοδότηση  στο  οικε ίο  ΠΥΣΠΕ  ή  ΠΥΣΔΕ ,  καθώς  και 

τα  στοιχεία  τα  οποία  αναφέρε ι  στο  β ιογραφ ικό  του  σημε ίωμα, 

αποδε ικνύοντα ι  με  παραστατ ικά  (αντ ίγραφα,  βεβα ιώσε ι ς )  και  δεν 

μορ ιοδοτούντα ι ,  όπως:  άλλες  σπουδές,  επ ι μόρφωση  και  μετεκπα ίδευση, 

οργάνωση  εκπαιδευτ ικών  συνεδρ ίων,  σεμ ι ναρ ίων  και  εκπαιδευτ ικών 

προγραμμάτων  ή  συμμετοχή  σε  αυτά  με  την  ιδ ιότητα  του  ε ισηγητή ,  του 
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γ  ιυς  της  επ ιστημον ικής  ομάδας  ή  του  επ ι μορφωτή ,  συγγραφ ικό  και 

 "^ '^ερευνητ ικό  έργο,  πρωτοβουλ ί ες  σε  σχέση  με  το  εκπαιδευτ ικό  έργο, 

υλοποίηση  εκπαιδευτ ικών  προγραμμάτων  και  εφαρμογή  κα ινοτομ ιών, 

σχετ ική  με  την  εκπαίδευση  διοικητική  ή  καθοδηγητ ική  εμπε ιρ ία , 

επιμορφωτικές  συναντήσε ις ,  συμμετοχή  σε  συμβούλ ια ,  επ ι τροπές  ή 

ομάδες  εργασίας,  κο ινωνική  και  συνδικαλ ιστ ική  δράση ,  συμμετοχή  σε 

όργανα  δ ιο ίκησης  επ ιστημον ικών  και  εκπα ιδευτ ικών  οργανώσεων  ή  σε 

όργανα  λαϊκής  συμμετοχής  και  επ ίσημες  δ ιακρ ίσε ις .  Ο  αριθμός  των 

μορίων  που  ο  υποψήφιος  λαμβάνε ι  κατά  τη  μυστ ική  ψηφοφορ ία 

υπολογίζεται  ως  ακολούθως:  το  ποσοστό  των  ψήφων  που  έλαβε  επ ί  του 

συνόλου  των  έγκυρων  ψήφων  ανάγεται  σε  ποσοστό  επί  των  12  μορ ίων 

που  μπορεί  να  λάβε ι  κατά  ανώτατο  όριο  ο  υποψήφ ιος .  Υποψήφ ιο 

στέλεχος  το  οπο ίο  δεν  συγκεντρώνε ι  κατά  τη  μυστ ική  ψηφοφορ ία 

τουλάχιστον  το  20%  των  έγκυρων  ψήφων,  δεν  συμμε τ έχ ε ι  στην  περα ι τ έρω 

διαδικασία  επ ιλογής.  Προκε ιμένου  η  ψηφοφορ ία  να  είναι  έγκυρη , 

απαιτείται  αυξημένη  συμμετοχή ,  τουλάχιστον  6 5%  των  μελών  του 

συλλόγου  δ ιδασκόντων.  Στην  ψηφοφορία  συμμε τ έχουν  μόνιμοι  και 

αναπληρωτές  εκπαιδευτ ικο ί .  Αν  εκπαιδευτ ικός  δ ιδάσκε ι  σε  περ ισσότερες 

σχολικές  μονάδες  ή  Ε.Κ.  ψηφίζε ι  στη  σχολική  μονάδα  όπου  έχει  τις 

περ ισσότερες  ώρες ,  με  βάση  την  απόφαση  δ ιάθεσης  των  Υπηρεσ ιακών 

Συμβουλίων  που  επικα ιροποιούν  και  αποστέλλουν  αλφαβητ ι κό  π ίνακα  με 

τις  αποφάσεις  των  δ ιαθέσεων  των  εκπαιδευτ ικών  στα  σχολε ία ,  πρ ιν  τη 

διαδικασία  επ ιλογής  των  Διευθυντών  Σχολικών  Μονάδων ,  β)  Για  τους 

υποψήφιους  Δ ιευθυντές  Πρωτοβάθμ ιας  και  Δευ τ εροβάθμ ιας  Εκπαίδευσης 

...  γ)  Ειδικά  για  την  επιλογή  των  προ ϊσταμένων  ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  ...  »,  άρθρο  20 

(Αποτίμηση  κρ ι τηρ ίων  επιλογής  προ ϊσταμένων  τμημά των  εκπαιδευτ ικών 

θεμάτων,  υποδ ιευθυντών  σχολικών  μονάδων  και  Ε.Κ.,  υπεύθυνων  τομέων 

Ε.Κ.  και  προ ϊσ ταμένων  νηπ ιαγωγε ίων  και  δ ιθέσ ιων  και  τρ ιθέσ ιων 

δημοτ ικών  σχολε ίων)  Το  άρθρο  15  του  ν.  3848 /2010  ...  αντ ικαθ ίστατα ι  ως 

ακολούθως:  ...  άρθρο  21  (Συμβούλ ια  επ ιλογής  των  στελεχών  της 

./. 
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εκπαίδευσης)  Το  άρθρο  1 6  του  ν.  3 8 4 8 / 2 0 1 0  ...  αντ ικαθίσπ 

ακολούθως: « 1 . ...  7 .  Οι  Δ ιευθυντές  των  σχολικών  μονάΊ 

Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμ ιας  Εκπα ίδευσης  και  οι  Δ ιευθυντές  των 

Ε.Κ.  τοποθετούντα ι ,  κατόπιν  συνυπολογ ισμού  όλων  των  μορίων  τους, 

σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στις  δ ιατάξε ις  του  παρόντος  νόμου ,  με 

απόφαση  του  Περ ιφερε ιακού  Διευθυντή  Εκπα ίδευσης ,  ύστερα  από  πράξη 

των  οικείων  περ ιφερε ιακών  υπηρεσ ιακών  συμβουλ ίων  Πρωτοβάθμ ιας  ή 

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  (Π.Υ.Σ.Π.Έ:    Π . Ύ ; Σ . Δ . Ε ) .  . . .  1 1 .  Η  θητε ία 

του  προέδρου,  των  μελών  και  του  γραμματέα  των  συμβουλ ίων  επιλογής 

αρχίζε ι  με  υπουργική  απόφαση  και  ε ίναι  δ ιετής .  1 2 . ...  1 3 . Στα  υπηρεσιακά 

συμβούλια  που  αναφέροντα ι  στο  παρόν ,  όταν  κρίνονται  θέματα  επιλογής 

στελεχών  εκπα ίδευσης ,  συμμετέχουν  επ ιπλέον :  α)  στην  περ ίπτωση  των 

ΠΥΣΠΕ  και  ΠΥΣΔΕ  ένας  σχολικός  σύμβουλος  και  ένας  εκπαιδευτ ικός  με 

δεκαπενταετή  τουλάχιστον  εκπαιδευτ ική  υπηρεσ ία  και  β)  ...  Τα  μέλη  της 

περ ίπτωσης  α '  ορίζονται  με  τους  αναπληρωτές  τους  με  απόφαση  του 

Υπουργού  Πολ ι τ ισμού,  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  ύστερα  από  γνώμη 

του  οικείου  Περ ιφερε ιακού  Διευθυντή  Εκπα ίδευσης .  ...  άρθρο  2 2  (Χρόνος 

και  διαδικασία  υποβολής  α ι τήσεων)  Το  άρθρο  1 8  του  ν.  3 8 4 8 / 2 0 1 0  . . . 

αντ ικαθίσταται  ως  ακολούθως:  « 1 .  ...  Οι  υποψήφιοι  για  τις  θέσε ις 

Διευθυντών  σχολ ικών  μονάδων  και  Ε.Κ.  που  επ ιθυμούν  να  θέσουν 

υποψηφιότητα  υποβάλλουν  αίτηση  και  φάκελο  υποψηφιότητας ,  στον 

οποίο  εμπερ ιέχοντα ι  όλα  τα  απαρα ί τητα  για  την  απόδε ιξη  των  τυπ ι κών 

τους  προσόντων  δ ικαιολογητ ικά,  στη  Δ ιεύθυνση  Εκπα ίδευσης  στην 

αρμοδιότητα  της  οποίας  υπάγοντα ι  οι  σχολ ικές  μονάδες  που  θέτουν 

υποψηφιότητα.  2 .  ...  3 .  ...  4 .  Τα  υποψήφια  στελέχη  της  εκπα ίδευσης 

καταθέτουν  δήλωση  προτ ίμησης  για  τ ις  προκηρυχθε ίσες  θέσε ις  ως 

ακολούθως:  α)  Οι  υποψήφιο ι  Δ ιευθυντές  σχολ ικών  μονάδων  ...  και  οι 

υποψήφιοι  Δ ιευθυντές  Ε.Κ.  για  τις  θέσε ις  κατ '  ανώτατο  αρ ιθμό  τρ ιών 

σχολικών  μονάδων  και  Ε.Κ.  ως  ακολούθως  ...  5 .  Με  απόφαση  του 

Υπουργού  Πολ ι τ ισμού,  Παιδε ίας  και  Θρησκευμάτων ,  που  δημοσ ι εύε τα ι 

./.  . 
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>#την  Εφημερ ίδα  της  Κυβερνήσεως,  καθορίζοντα ι :  α)  Ο  χρόνος  υποβολής 

απήσεων  των  υποψήφιων  Δ ι ευθυντών  Εκπαίδευσης,  των  Δ ιευθυντών 

σχολικών  μονάδων  ή  Ε.Κ.  των  Προ ϊσταμένων  νηπ ιαγωγε ίων  και  των 

Προ ϊσταμένων  δημοτικών  σχολε ίων  και  β)  η  δ ιαδ ικασία  υποβολής  των 

α ι τήσεων  όλων  των  υποψήφιων  στ ελεχών  της  εκπαίδευσης ,  τα  υποβλητέα 

δ ικα ιολογητ ικά,  οι  λεπτομέρειες  της  δ ιαδ ικασίας  εκλογής  και  επ ιλογής  και 

κάθε  άλλη  σχετ ική  αναγκαία  λ επ τομέρε ι α» ,  άρθρο  24  (Κρ ίση  και  επ ιλογή 

Διευθυντών  σχολικών  μονάδων  και  Ε.Κ.) Το άρθρο. 21. του ν.  3848 /2010  ..... 

αντ ικαθίστατα ι  ως  ακολούθως:  « 1 . Οι  αρμόδ ιες  Δ ιευθύνσε ις  Εκπα ίδευσης 

καταρτίζουν  π ίνακα  υποψήφιων  Δ ι ευθυντών  σχολ ικών  μονάδων  και  Ε.Κ. 

με  βάση  το  άρθρο  14, όπως  αντ ικαθ ίστατα ι  με  το  παρόν,  και σ τη  συνέχε ια 

επ ιμέρους  π ίνακες  με  βάση  τις  υποβληθε ίσες  δηλώσε ις  προτ ίμησης ,  ανά 

σχολική  μονάδα.  2.  Οι  καταρτ ιζόμενο ι  π ίνακες  αναρτώντα ι  στ ις  ο ικε ίες 

Δ ιευθύνσε ις  Εκπαίδευσης.  Οι  υποψήφιο ι  μπορούν  να  υποβάλουν 

εγγράφως  ένσταση  κατά  των  ως  άνω  π ινάκων  εντός  τρ ιών  ημερών  από 

την  ανάρτηση  τους.  Ύστερα  από  εξέ ταση  των  ενστάσεων  από  το  οικε ίο 

Π.Υ.Σ.Π.Ε.  ή  Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  επί  και  την  ανασύνταξη  των  π ινάκων,  αυτοί 

υποβάλλοντα ι  στον  περιφερε ιακό  Δ ι ευθυντή  Εκπα ίδευσης  από  τον  οποίο 

κυρώνοντα ι .  Σε  περ ίπτωση  κ ενούμενης  και  κενής  θέσης  η  επ ιλογή  γίνεται 

με  επανάληψη  της  διαδικασίας.  Μέχρ ις  ότου  ολοκληρωθε ί  η  επανάληψη 

της  δ ιαδ ικασίας  οι  κενές  ή  κ ενούμενες  θέσε ις  πληρώνοντα ι  με  απόφαση 

του  ο ικε ίου  Π.Υ.Σ.Π.Ε.  ή  Π.Υ.Σ.Δ.Ε.»,  άρθρο  25  (κρ ίση  και  επιλογή 

υποδ ιευθυντών  σχολικών  μονάδων  και  Ε.Κ.  ...  )  ...  άρθρο  26  (Τοποθέτηση 

στελεχών  εκπα ίδευσης)  Το άρθρο  24  του  ν.  3848 /2010  ...  αντ ικαθ ίστατα ι 

ως  ακολούθως:  « 1 . Η τοποθέτηση  γ ίνετα ι  κατά  την  εξής  σε ιρά :  Προηγε ί τα ι 

η  δ ιαδ ικασία  επιλογής  και � � � � � � � � � � � \ �   των  Δ ι ευθυντών  σχολ ικών 

μονάδων  και  Ε.Κ.,  ακολουθεί  η  δ ιαδ ικασία  επιλογής  και  τοποθέτησης 

Δ ι ευθυντών  Πρωτοβάθμιας  και  Δευ τ εροβάθμ ιας  Εκπα ίδευσης ,  έπετα ι  η 

δ ιαδικασία  επιλογής  και  τοποθέτησης  των  προ ϊσ τάμενων  ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  και 

ακολουθε ί  η  διαδικασία  επιλογής  και  τοποθέτησης  σχολ ικών  συμβούλων . 

./. 
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2.  Όσον  αφορά  την  επιλογή  Διευθυντών  σχολ ικών  μονάδων  και  Ε Ί ^ ^ Τ ^ 

περ ίπτωση  μη  υποβολής  υποψηφιοτήτων  ή  μη  ικανοποίησης  των 

απαιτούμενων  κρ ιτηρ ίων  υποψηφιότητας  σε  κάποια  σχολ ική  μονάδα,  η 

επιλογή  Διευθυντή  πραγματοπο ιε ί τα ι  με  απόφαση  του  ο ικε ίου  Π.Υ.Σ.Π.Ε.  ή 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  ...  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Πολ ι τ ισμού ,  Παιδε ίας  και 

Θρησκευμάτων,  που  δημοσιεύετα ι  στην  Εφημερ ίδα  της  Κυβερνήσεως, 

καθορίζονται  η  δ ιαδ ικασία,  τα  κριτήρια  και  κάθε  αναγκα ία  λεπτομέρε ια  για 

την  επιλογή  των  στελεχών  εκπαίδευσης  της  παρούσας  παραγράφου  από~~ 

τα  ανωτέρω  αρμόδια  υπηρεσιακά  συμβούλ ια .  Κατά  τον  καθορ ισμό  των 

κριτηρίων  λαμβάνοντα ι  υπόψη  τα  προβλεπόμενα  κρ ιτήρ ια  στα  άρθρα  12 

και  14,  όπως  αντ ικαθίσταντα ι  με  το  παρόν.  3.  ...  »,  άρθρο  27  (Θητεία 

στελεχών  και  ανάληψη  υπηρεσίας)  Το  άρθρο  25  του  ν.  3848 /2010  ... 

αντ ικαθίσταται  ως  ακολούθως:  «Η  επιλογή  και  τοποθέ τηση  των  στελεχών 

της  δημόσιας  εκπα ίδευσης  του  παρόντος  νόμου  γ ίνετα ι  γ ια  διετή  θητε ία ,  η 

οποία  ξεκινά  με  την  τοποθέτηση  τους  και  λήγε ι  την  31η  Ιουλίου  του 

δεύτερου  έτους  που  ακολουθε ί  την  επιλογή  τους .  Η  επιλογή  και 

τοποθέτηση  στις  κενούμενες  θέσεις  γίνεται  για  το  υπόλο ιπο  της  θητε ίας 

αυτής.  Οι  τοποθετούμενο ι  σε  κενές  ή  κενούμενες  θέσε ις  ε ξακολουθούν  να 

ασκούν  τα  καθήκοντα  τους  μέχρ ι  την  ανάληψη  της  υπηρεσ ίας  των  νέων 

στελεχών» ,  άρθρο  28  (Λοιπές  ρυθμίσεις)  ...  . 

12.  Επειδή  κατ '  επ ίκληση  των  διατάξεων  του  κεφαλα ίου  Γ'  του  ν. 

4327/2015  εκδόθηκε  η  προσβαλλόμενη  απόφαση  στην  οπο ία  ορίζονται  τα 

εξής:  «Άρθρο  1  (Προκήρυξη    υποβολή  α ι τήσεων)  Ο  ο ικε ίος  Δ ιευθυντής 

Εκπαίδευσης  εκδίδει  προκήρυξη  πλήρωσης  θέσεων  δ ι ευθυντών  σχολικών 

μονάδων  και  εργαστηρ ιακών  κέντρων  με  την  οποία  προσκαλούντα ι  οι 

ενδ ιαφερόμενο ι  εκπαιδευτ ικο ί  που  έχουν  τα  νόμ ιμα  προσόν τα  και 

επ ιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στη  διαδικασία  επ ιλογής  να  υποβάλουν 

α ίτηση  που  συνοδεύετα ι  από  τα  αναγκαία  δ ικα ιολογητ ικά ,  εντός  της 

προθεσμ ίας  που  προβλέπετα ι  στη  σχετική  προκήρυξη .  Η  προκήρυξη 

αναρτάται  στην  ιστοσελ ίδα  της  Διεύθυνσης  Εκπα ίδευσης  και  κοινοποιε ίται 
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^ β β ^ λ ε ς  τις  σχολικές  μονάδες  αρμοδ ιότητας  της.  Άρθρο  2  (Διαδικασία 

υποβολής  α ι τήσεων)  Οι  αιτήσεις  υποψηφιότητας  για  τοποθέτηση 

σύμφωνα  με  την  παρ.  2  του  άρθρου  17  του Ν.  4327/2015  υποβάλλονται 

όπως  προβλέπετα ι  από  τις  δ ιατάξε ις  της  παρ .  1  του  άρθρου  22  του  ιδίου 

νόμου  και  συνοδεύοντα ι  από:  1.  Β ιογραφικό  σημε ίωμα .  2.  Αντ ίγραφα 

τίτλων  σπουδών  και  μετεκπαίδευσης.  3.  Αποδε ικ τ ι κά  γνώσης  ξένων 

γλωσσών.  4.  Πιστοποιητ ικό  επ ιμόρφωσης  στ ις  Τ.Π.Ε.  5.  Αντ ίγραφα  άλλων 

σχετ ικών  τ ίτλων  που  τυχόν  έχει  αποκτήσε ι  ο  υποψήφιος .  6.  Βεβαιώσε ις  ή 

υπηρεσιακά  έγγραφα  που  αφορούν  στην  υπηρεσ ιακή  κατάσταση,  στην 

καθοδηγητ ική  και  δ ιο ικητ ική  εμπε ιρ ία  καθώς  και  τη  συμμετοχή  σε 

υπηρεσιακά  συμβούλ ια ,  τα  οποία  πρέπε ι  να  αναφέρουν  χρόνο  έναρξης 

'και  λήξης,  κατά  περ ίπ τωση .  7.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  με 

την  οποία  βεβα ιώνετα ι  ότι  α)  ο  εκπα ιδευτ ι κός  δεν  έχει  καταδικαστε ί 

τελεσίδικα  για  πε ιθαρχ ικό  παράπτωμα  με  την  πο ι νή  της  προσωρινής  ή  της 

οριστικής  παύσης  σύμφωνα  με  τα  ορ ι ζόμενα  στο  άρθρο  109  του 

Υπαλληλικού  Κώδικα  (Ν .  3528/2007  Α '  26)  και  β)  δεν  συντρέχουν  τα 

κωλύματα  δ ιορ ισμού  της  παρ.  1  του  άρθρου  8  του  ίδιου  κώδικα,  σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ .  6  του  άρθρου  17  του  Ν.  4327/2015 .  8.  Δήλωση 

προτ ίμησης  και  σε ιρά  προτ ίμησης  Σχολικών  μονάδων  και  Ε.Κ.  όπου  θέτε ι 

υποψηφιότητα  ο  εκπαιδευτ ικός .  Όλοι  οι  τ ί τλοι  σπουδών  που  προέρχοντα ι 

από  ιδρύματα  ανώτατης  εκπαίδευσης  της  αλλοδαπής ,  πρέπε ι  να  είναι 

αναγνωρισμένο ι  από  το  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. /ΔΙ .Κ.Α.Τ.Σ.Α.  ή  το  Ινστιτούτο 

Τεχνολογικής  Εκπα ίδευσης  ( ί .Τ.Ε.) ,  ή  το  Συμβούλ ιο  Αναγνώρισης 

Επαγγελματ ικών  Ισοτ ιμ ιών  (Σ.Α.Ε.Ι . ) .  Τυχόν  ξ ενόγλωσσες  βεβα ιώσε ις  ή 

έγγραφα  πρέπε ι  να  έχουν  επίσημα  με ταφραστε ί  από  την  αρμόδια 

υπηρεσία  του  Υπουργε ίου  Εξωτερικών  ή  άλλο  αρμόδ ιο  κατά  νόμο  όργανο . 

Μετά  τη  λήξη  της  προθεσμ ίας  υποβολής  των  α ι τήσεων  δεν  γίνεται  δ εκ τή 

οποιαδήποτε  μεταβολή  στη  δήλωση  προτ ί μησης ,  ενώ  επιτρέπετα ι  η 

προσκόμιση  των  συνοδευτ ικών  δ ικα ιολογητ ικών  της  αίτησης  εντός 

προθεσμ ίας  δύο  εργάσ ιμων  ημερών  από  αυ τή .  Παράλληλα  οι  υποψήφιο ι 
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ενδιαφέρον  τοποθέτησης  όλα  εκείνα  τα  στο ιχε ία  που  προβλέποντα ι  στην 

παρ.  4  του  άρθρου  19  του  Ν.  4327/2015,  τα  οποία  πρέπε ι  να  λάβε ι  υπόψη 

ο  σύλλογος  δ ιδασκόντων  κατά  τη  δ ιαδ ικασία  της  μυστ ικής  ψηφοφορ ίας . 

Άρθρο  3  (Αποτ ίμηση  κριτηρίων)  Οι  Δ ιευθύνσε ις  Εκπα ίδευσης  μετά  τη  λήξη 

υποβολής  των  α ι τήσεων  προβαίνουν  σε  σύνταξη  π ινάκων  δεκτών  και  μη 

δεκτών  υποψηφιοτήτων  στη  δ ιαδ ικασία  επ ιλογής  με  βάση  τις 

"προϋποθέσεις  που  προβλέποντα ι  στην  κ ε ί μ ε νη " νομοθεσ ί α ,  καθώς  και 

στην  αποτ ίμηση  και  σύνταξη  πινάκων  των  μορ ιοδοτούμενων  κρ ι τηρ ίων 

των  υποψηφίων.  Οι  ανωτέρω  πίνακες  αναρτώντα ι  στην  ιστοσελ ίδα  της 

Διεύθυνσης  για  ενημέρωση  των  υποψηφ ίων  οι  οποίοι  δύναντα ι  να 

υποβάλουν  ενστάσε ις  εντός  αποκλε ιστ ικής  προθεσμ ίας  τρ ιών  ημερών . 

Μετά  την  εκδ ίκαση  των  ενστάσεων  από  τα  δ ι ευρυμένα  οικε ία  ΠΥΣΠΕ 

ΠΥΣΔΕ  αναρτώντα ι  οι  αναμορφωμένο ι  π ίνακες .  Άρθρο  4  (Π ίνακες 

υποψηφίων)  Κάθε  Διεύθυνση  Εκπα ίδευσης  λαμβάνοντας  υπόψη  τις 

δηλώσεις  προτ ίμησης  των  υποψηφίων,  ε νημερώνε ι  τις  αντ ίστο ιχες 

Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης  για  τους  υποψηφ ίους  που  εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον  για  τοποθέτηση  σε  σχολική  μονάδα  ή  εργαστηρ ιακό  κέντρο 

αρμοδιότητας  τους,  αποστέλλοντας  ταυτόχρονα  και  την  αποτ ίμηση  των 

μοριοδοτούμενων  κριτηρίων.  Άρθρο  5  (Π ίνακες  εκλογέων)  Με  ευθύνη  των 

οικε ίων  Δ ιευθύνσεων  Εκπαίδευσης  καταρτ ίζοντα ι  π ί νακες  εκλογέων  ανά 

σχολική  μονάδα  και  εργαστηριακό  κέντρο  σύμφωνα  με  την  παρ .  4  του  2 

άρθρου  19  του  Ν.  4327/2015.  Οι  εκπα ιδευτ ικο ί    εκλογε ίς  που 

συμπληρώνουν  δ ιδακτ ικό  ωράριο  σε  δύο  ή  περ ισσότερα  σχολε ία 

ισόποσες  ώρες  εντάσσοντα ι  στους  καταλόγους  των  σχολ ικών  μονάδων 

τοποθέτησης  τους.  Οι  εν  λόγω  πίνακες  αποστέλλοντα ι  στ ις  αντ ίστο ιχες 

σχολικές  μονάδες.  Άρθρο  6  (Παρουσίαση  υποψηφ ίων  στους  συλλόγους 

δ ιδασκόντων)  Οι  υποψήφιοι  μπορούν  να  επ ισκεφτούν  τις  σχολ ικές 

μονάδες  και  τα  εργαστηριακά  κέντρα  για  τ ις  οποίες  έχουν  καταθέσε ι 

υποψηφιότητα,  για  να  αυτοπαρουσιαστούν  στο  σύλλογο  δ ιδασκόντων . 

./. 
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ΕπΙσΠ^',  0  σύλλογος  δ ιδασκόντων  έχει  τη  δυνατότητα  να  προσκαλέσε ι  τον 

ζπ%ψήφιο  να  αυτοπαρουσιαστε ί  σε  περ ίπ τωση  που  ο  τελευτα ίος  δεν  το 

έχει  πράξε ι  με  δική  του  πρωτοβουλ ία .  Σε  κάθε  περ ίπτωση ,  η  μη 

πραγματοπο ίηση  των  παραπάνω  δεν  επ ιφέρε ι  καμία  συνέπε ια  ούτε  στις 

υποψηφιότητες  ούτε  στην  εγκυρότητα  της  εκλογικής  δ ιαδ ικασίας.  Για  την 

πραγματοπο ίηση  των  παραπάνω  ο  εκπαιδευτ ικός  δ ικα ιούτα ι  σχετ ικής 

άδειας  από  την  προϊστάμενη  αρχή  του.  Άρθρο  7  (Εφορευτ ικές  Επ ι τροπές 

και  Κεντρική  Επιτροπή  Εκλογών)  Σε  κάθε  σχολική  μονάδα  και 

εργαστηριακό  κέντρο  εκλέγεται  από  το  σύλλογο  δ ιδασκόντων  τρ ιμελής 

εφορευτ ική  επ ι τροπή  προκε ιμένου  να  προετο ιμάσε ι  και  να  δ ι εξαγάγε ι  τη 

μυστική  ψηφοφορ ία  του  άρθρου  19  του  Ν.  4327/2015.  Στην  εφορευτ ι κή 

επιτροπή  δεν  μπορούν  να  μετέχουν  υποψήφιο ι .  Σε  περ ίπ τωση  που  δεν 

είναι  δυνατό  να  συγκροτηθε ί  τρ ιμελής  επιτροπή  είναι  δυνατό  να 

λε ιτουργήσει  με  ελλιπή  σύνθεση .  Στην  έδρα  κάθε  Δ ι εύθυνσης 

Εκπαίδευσης  συγκροτε ίται  με  απόφαση  του  Διευθυντή  Εκπα ίδευσης 

τρ ιμελής  Κεντρ ική  Επιτροπή  Εκλογών ,  η  οποία  έχει  ως  αρμοδ ιό τητα  το 

συντον ισμό  του  έργου  των  εφορευτ ι κών  επιτροπών  της  προηγούμενης 

παραγράφου  καθώς  επίσης  και  τη  συγκέντρωση  των  πρακτ ι κών  τους. 

Στην  αρμοδ ιότητα  της  Κεντρ ικής  Επ ι τροπής  περ ιλαμβάνετα ι  επ ίσης  ο 

αποκλε ισμός  των  υποψηφίων  που  δεν  έλαβαν  το  απα ι τούμενο  ποσοστό 

του  20%,  καθώς  και  ο  υπολογ ισμός  των  μορίων  που  λαμβάνουν  οι 

υποψήφιοι  που  συνεχίζουν  στη  δ ιαδ ικασία  με  βάση  τον  αρ ιθμό  ψήφων 

που  έλαβαν.  Ο  αριθμός  των  μορ ίων  που  ο  υποψήφιος  λαμβάνε ι  κατά  τη 

μυστική  ψηφοφορ ία  υπολογίζεται  ως  ακολούθως:  το  ποσοστό  των  ψήφων 

που  έλαβε  επί  του  συνόλου  των  έγκυρων  ψήφων  ανάγετα ι  σε  ποσοσ τό  επί 

των  δώδεκα  (12)  μορίων  που  μπορε ί  να  λάβει  κατ '  ανώτατο  όριο  ο 

υποψήφιος.  Ο  αριθμός  των  μορ ίων  που  προκύπτε ι  στρογγυλοπο ιε ί τα ι  με 

προσέγγ ιση  εκατοστού.  Άρθρο  8  (Ψηφοδέλτ ια )  Με  ευθύνη  των 

εφορευτ ικών  επ ι τροπών  εκ τυπώνοντα ι  σε  λευκό  χαρτί  μεγέθους  Α4  τα 

ψηφοδέλτ ια  που  αναγράφουν  αλφαβητ ι κά  το  ονοματ επώνυμο  και  το 
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πατρώνυμο  των  υποψηφίων.  Επίσης,  η  εφορευτ ική  επ ι τροπή  φροντίζε ι  γ^α^ 

την  προμήθε ια  φακέλων  λευκού  χρώματος  και  λευκών  ψηφοδελτ ίων. 

Άρθρο  9  (Ψηφοφορία)  Πριν  την  έναρξη  της  δ ιαδ ικασίας  η  εφορευτ ική 

επιτροπή  αντ ιπαραβάλλε ι  τον  π ίνακα  των  εκλογέων  με  τον  αριθμό  των 

παρόντων  στην  ειδική  συνεδρ ίαση  του  Συλλόγου  Δ ιδασκόντων,  για  να 

δ ιαπιστώσει  εάν  υπάρχει  η  προϋπόθεση  της  αυξημένης  συμμετοχής 

τουλάχιστον  κατά  65%  των  εκλογέων  ώστε  να  προχωρήσε ι  η  δ ιαδικασία 

της  εκλογής.  Κάθε  ψηφοφόρος  παίρνε ι  από  την  εφορευτ ική  επιτροπή  το 

λευκό  ψηφοδέλτ ιο,  το  ψηφοδέλτ ιο  που  αναγράφε ι  τα  ονοματ επώνυμα  των 

υποψηφίων  και  αφού  σημε ιώσε ι  το  σταυρό  προτ ί μησης  τοποθετε ί  το 

ψηφοδέλτ ιο  στο  φάκελο.  Ο  φάκελος  σφραγίζετα ι  και  ρίχνεται  στην 

ψηφοδόχο.  Κάθε  ψηφοφόρος  σημε ιώνε ι  στο  ψηφοδέλτ ιο  μέχρι  ένα 

σταυρό.  Λαθεμένη  σημε ίωση  ή  απουσία  σταυρού  ακυρώνε ι  το 

ψηφοδέλτ ιο .  Η  εφορευτική  επ ι τροπή  ελέγχει  τα  στο ιχε ία  αυτών  που 

ψηφίζουν,  σημειώνει  τα  ονόματα  τους  στον  π ίνακα  των  εκλογέων  και  τους 

καταγράφει  σε  ξεχωριστή  κατάσταση  ψηφισάντων,  όπου  και  υπογράφουν. 

Κατά  τη  διάρκεια  της  ψηφοφορ ίας ,  της  δ ιαλογής  των  ψηφοδελτ ίων  και  της 

έκδοσης  των  αποτελεσμάτων  μπορούν  να  είναι  παρόντες  στην  εφορευτ ική 

επιτροπή  οι  ίδιοι  οι  υποψήφιο ι  ή  αντ ιπρόσωποι  τους .  Σε  καμιά  όμως 

περ ίπτωση  δεν  επιτρέπετα ι  να  υποκαθιστούν  μέλη  της  εφορευτ ικής 

επ ι τροπής  κατά  την  ψηφοφορ ία  ή  να  συμμετέχουν  στη  διαδικασία 

δ ιαλογής  των  ψηφοδελτ ίων  κα ι ,  πολύ  περ ισσότερο ,  της  καταμέ τρησης  των 

ψήφων.  Κάθε  υποψήφιος  έχει  δ ικα ίωμα  να  αποσύρε ι  την  υποψηφιότητα 

του  πριν  την  έναρξη  της  ψηφοφορ ίας  με  έγγραφη  δήλωση  του  την  οποία 

καταθέτε ι  στην  εφορευτ ική  επ ι τροπή  της  ο ικε ίας  σχολ ικής  μονάδας  ή 

εργαστηριακού  κέντρου.  Στην  περ ίπτωση  αυτή  αποκλε ί ε τα ι  από  τη 

διαδικασία  και  τη  συνέχ ιση  της  επιλογής  στο  συγκεκρ ιμένο  σχολε ίο, 

δ ιατηρεί  όμως  το  δ ικαίωμα  υποψηφιότητας  του  στις  υπόλο ιπες  σχολικές 

μονάδες  και  εργαστηριακά  κέντρα  για  τις  οποίες  έχει  εκδηλώσε ι 

ενδ ιαφέρον.  Άρθρο  10  (Δ ιαλογή)  Η  εφορευτ ική  επ ι τροπή ,  μετά  το  τέλος 
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τ η ς Τ ^φοφορ ί α ς ,  συνεδριάζε ι  και  κάνει  τη  δ ιαλογή  των  ψήφων  ως  εξης :  α. 

^ ^Γ^σφραγ ί ζ ε ι  την  ψηφοδόχο,  βγάζει  τους  φακέλους ,  τους  αριθμεί  και  τους 

μονογράφε ι ,  β.  Ανοίγε ι  τους  φακέλους  με  τα  ψηφοδέλτ ια  και  μονογράφε ι 

δίπλα  από  το  όνομα  του  υποψηφίου  που  έχει  σ ταυρό  προτ ίμησης ,  γ. 

Κρίνε ι ,  αμέσως  μετά  το  άνοιγμα  κάθε  φακέλου ,  το  κύρος  των  ψηφοδελτ ίων 

που  περιέχοντα ι  σ'  αυτόν  και  αποφασίζε ι  την  ακύρωση  ψηφοδελτ ίου ,  αν 

συντρέχε ι  νόμ ιμος  λόγος.  Τα  ψηφοδέλτ ια  είναι  άκυρα  αν  έχουν  σημε ία  τα 

οποία  παραβ ιάζουν  τη  μυστικότητα  της  ψηφοφορ ίας  ή  αν  βρεθούν  στο 

φάκελο  περ ισσότερα  από  ένα  ψηφοδέλτ ια .  Τα  λευκά  ψηφοδέλτ ια 

καταμετρώντα ι  ως  έγκυρα,  δ.  Κάνει  τη  δ ιαλογή  των  ψηφοδελτ ίων, 

προβαίνε ι  στην  καταμέτρηση  των  ψήφων  που  έλαβε  κάθε  υποψήφιος  και 

καταγράφε ι  το  αποτέλεσμα  της  στο  πρακτ ι κό  που  συντάσσε ι  γ ια  τη 

δ ιενέργε ια  της  εκλογής.  Άρθρο  11  (Πρακτ ικά  εκλογής)  Η  εφορευτ ική 

επ ι τροπή  τηρε ί  με  λεπτομέρε ια  πρακτ ικά  για  την  εκλογή  στα  οποία 

αναφέροντα ι :  ολόκληρη  η  πορεία  της  εκλογής ,  κάθε  θέμα  που 

παρουσ ιάστηκε  κατά  τη  διάρκεια  αυτής,  καθώς  και  οι  αποφάσε ις  που  αυτή 

έλαβε,  οι  οποίες  πρέπε ι  να  είναι  πλήρως  α ι τ ιολογημένες .  Το  εν  λόγω 

πρακτ ικό  επ ίσης  περ ιλαμβάνε ι  κατάσταση  υποψηφ ίων  που  δεν  έλαβαν  το 

απα ι τούμενο  ποσοστό  του  20%  και  αποκλε ίοντα ι .  Μετά  την  καταμέτρηση 

των  ψήφων  τα  αποτελέσματα  της  μυστ ικής  ψηφοφορ ίας  θα  αποστέλλοντα ι 

αυθημερόν  στην  Κεντρική  Επιτροπή  Εκλογών  με  ηλεκτρον ικό  τρόπο,  με  τη 

φροντ ίδα  και  την  ευθύνη  του � � � � � � � �   της  εφορευτ ι κής  επιτροπής.  Με  τη 

φροντ ίδα  και  την  ευθύνη  των  προέδρων  των  εφορευτ ι κών  επ ι τροπών 

συντάσσετα ι  πρακτ ικό ,  το  οποίο  παραμένε ι  σ τη  σχολική  μονάδα  ή 

εργαστηρ ιακό  κέντρο  μαζί  με  τους  φακέλους  και  τα  ψηφοδέλτ ια  της 

μυστ ικής � � � � � � � � � � .  Επικυρωμένο  αντ ί γραφο  του  πρακτ ικού  θα 

υποβάλλετα ι  την  επόμενη  ημέρα  στην  Κεντρ ική  Επι τροπή  Εκλογών.  Η 

Κεντρική  Επι τροπή  Εκλογών  τηρεί  με  λ επτομέρε ια  πρακτ ικό  στο  οποίο 

μεταξύ  άλλων  περ ιλαμβάνετα ι  η  πρόταση  για  τον  αποκλε ισμό  των 

υποψηφίων  που  δεν  έλαβαν  το  απα ι τούμενο  ποσοστό  του  20%,  καθώς 

./. 
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επίσης  και  ο  υπολογ ισμός  των  μορίων  που  λαμβάνουν  οι  υποψήφιο 

συνεχίζουν  στη  δ ιαδικασία  με  βάση  τον  αρ ιθμό  των  ψήφων  που  έ λ α β α ν > < 

Το  πρακτικό,  υπογεγραμμένο  από  τον  πρόεδρο  της  επ ι τροπής, 

διαβιβάζεται  στην  ο ικε ία  Διεύθυνση  Εκπα ίδευσης .  Άρθρο  12  (Ενστάσε ις) 

Οι  υποψήφιοι  μπορούν  κατά  τη  διαδικασία  εκλογής  να  ασκήσουν  ένσταση 

ενώπιον  της  ο ικε ίας  εφορευτ ικής  επιτροπής  η  οποία  αποφασίζε ι  άμεσα  επ' 

αυτής.  Η  εν  λόγω  απόφαση  συμπερ ιλαμβάνετα ι  στο  πρακτ ικό  εκλογής . 

Άρθρο  13  (Τελικός  π ίνακας  μοριοδότησης)  Με  ευθύνη  της  ο ικε ίας 

Διεύθυνσης  Εκπα ίδευσης  καταρτίζεται  ο  τελ ικός  π ίνακας  υποψηφίων  ανά 

σχολική  μονάδα  και  εργαστηρ ιακό  κέντρο  που  περ ιλαμβάνε ι  το  άθρο ισμα 

της  μοριοδότησης  της  επιστημονικής    πα ιδαγωγ ικής  συγκρότησης  και 

κατάρτισης,  της  υπηρεσ ιακής  κατάστασης  δ ιο ικητ ικής  και  καθοδηγητ ικής 

εμπειρίας  καθώς  και  της  μοριοδότησης  από  την  μυστ ική  ψηφοφορία  του 

συλλόγου  δ ιδασκόντων.  Οι  ανωτέρω  π ίνακες  αναρτώντα ι  στην  ιστοσελίδα 

της  Διεύθυνσης.  Κατά  των  πινάκων  αυτών  δύνατα ι  να  υποβληθούν 

ενστάσεις  εντός  αποκλε ιστ ικής  προθεσμ ίας  τρ ιών  (3)  ημερών.  Μετά  την 

εκδίκαση  των  ενστάσεων  από  τα  δ ιευρυμένα  ο ικε ία  ΠΥΣΠΕΠΥΣΔΕ  οι 

αναμορφωμένο ι  π ί νακες  υποβάλλονται  προς  κύρωση  στον  οικε ίο 

Περιφερειακό  Δ ιευθυντή  Εκπαίδευσης  και  αναρτώντα ι  στην  ιστοσελίδα  της 

Διεύθυνσης.  Άρθρο  14  (Τοποθέτηση)  Η  τοποθέτηση  των  δ ι ευθυντών 

σχολικών  μονάδων  και  εργαστηριακών  κέν τρων  γ ίνεται  με  απόφαση  του 

Περιφερειακού  Δ ιευθυντή  Εκπαίδευσης  ύστερα  από  πρόταση  των  ο ικε ίων 

δ ιευρυμένων  ΠΥΣΠΕΠΥΣΔΕ .  Τα  ανωτέρω  συμβούλ ια  δ ιαμορφώνουν  την 

πρόταση  τους  λαμβάνοντας  υπόψη  τους  κυρωμένους  π ίνακες  καθώς  και 

τις  δηλωθείσες  προτ ιμήσε ις  των  υποψηφίων.  Β 

13.  Επε ιδή  με  τ ις  προπαρατεθε ίσες  δ ιατάξε ις  του  Κεφαλα ίου  Γ' 

(άρθρα  16  έως  28)  του  ν.  4327/2015  αντ ικαταστάθηκαν  τα  άρθρα  10  έως 

και  27  παράγραφος  4  του  ν.  3848/2010  (πλην  των  άρθρων  13,  17,  19,  22 , 

26  και  27  παράγραφο ι  13)  και  ρυθμίζεται  εκ  νέου  η  δ ιαδικασία  και  τ ίθεντα ι 

νέες  προϋποθέσε ι ς  επιλογής  και  τοποθε τήσεως  στελεχών  της 

./. 



• � � � � � � �  711 / 2017 - 29 -

πρωτρβάθμ ιας  και  δευτεροβάθμ ιας  εκπα ίδευσης ,  και ,  ε ιδ ικώς,  των 

φ & ^ υ ν τ ώ ν  σχολ ικών  μονάδων.  Στην  α ιτ ιολογική  έκθεση  του  ν.  4327/2015 

"αναφέρονται  σχετ ι κώς  τα  εξής:  «  ...  Τα  στελέχη  Εκπαίδευσης  που 

αναλαμβάνουν  θέσε ις  ευθύνης  έχουν  ως  κύρια  αποστολή  να  συντονίζουν 

και  να  δ ιευκολύνουν  το  εκπαιδευτ ικό  και  δ ιο ικητ ικό  έργο  που  επιτελε ίτα ι . 

Επομένως,  σε  θέσε ις  ευθύνης  πρέπε ι  να  τοποθετούντα ι  εκπαιδευτ ικο ί  οι 

οποίοι ,  πέρα  από  τα  τυπικά  τους  προσόν τα  (επ ιστημον ική  και 

παιδαγωγική  κατάρτ ιση ,  διδακτική  και  δ ιο ικητ ική  εμπε ιρ ία ) ,  οφείλουν  να 

έχουν  σύγχρονες  πα ιδαγωγικές  αντ ιλήψε ις ,  δημοκρατ ι κή  συμπερ ιφορά ,  να 

διαθέτουν  ικανότητες  διοίκησης,  οργάνωσης  και  συντον ισμού ,  να 

διαθέτουν  επ ικο ινων ιακές  δεξ ιότητες ,  να  εμφορούντα ι  από  διάθεση  για 

ουσιαστική  συνεργασ ία  με  όλους/ες  όσοι /ες  συναποτελούν  τη  σχολική 

κοινότητα  και  να  σέβονται  τους/τ ις  συναδέλφους ,  τους  μαθητές/τ ις 

μαθήτριες  και  τους  γονε ίς .  Οι  παραπάνω  προϋποθέσε ι ς  δεν  είναι  δυνατόν 

να  δ ιαπιστωθούν  εάν  συντρέχουν  ή  όχι  στη  δ ιάρκε ια  μ ιας  ολιγόλεπτης 

συνέντευξης  η  οποία  στο  παρελθόν  χρησ ιμοπο ιήθηκε  κατά  κόρον  για  την 

επιλογή  «ημετέρων»  της  εκάστοτε  εξουσίας .  ΓΓ  αυτόν  τον  λόγο,  η  ηγεσία 

του  Υπουργε ίου  Πολ ι τ ισμού,  Παιδε ίας  και  Θρησκευμά των  αποσύρε ι  τη 

διαδικασία  της  συνέντευξης  ...  ».  Η  νομοθε τ ι κή  εξουσιοδότηση  της 

προεκτεθε ίσας  παραγράφου  5  του  άρθρου  22  του  ν.  4327 /2015  αποτελεί 

κατ '  αρχήν  νόμ ιμο  έρε ισμα  της  προσβαλλόμενης  αποφάσεως ,  με  την 

οποία  επιχε ιρε ίτα ι  η  ρύθμιση  ε ιδ ικότερων  θεμάτων  ή  θεμάτων  με 

χαρακτήρα  τεχν ικό  ή  λεπτομερε ιακό  που  ανάγοντα ι  στον  χρόνο  υποβολής 

α ιτήσεων  των  υποψήφιων ,  στην  δ ιαδ ικασία  υποβολής  των  α ι τήσεων  όλων 

των  υποψήφιων  στελεχών  της  εκπα ιδεύσεως ,  στα  υποβλητέα 

δικαιολογητ ικά,  στ ις  λεπτομέρε ιες  της  δ ιαδ ικασ ίας  εκλογής  και  επιλογής 

και  σε  κάθε  άλλη  σχετ ική  αναγκαία  λεπτομέρε ια .  Περα ι τ έρω  σύμφωνα  με 

τις  εν  λόγω  δ ιατάξε ις ,  η  επιλογή  και  τ οποθέ τηση  των  στελεχών  της 

δημόσιας  εκπα ιδεύσεως  γίνεται  για  δ ιετή  θητε ία ,  ε ιδ ικότερα  δε  η  επιλογή 

διευθυντών  σχολ ικών  μονάδων  δ ιενεργε ί τα ι  κατόπ ιν  προκηρύξεως  και 

./. 
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υποβολής  αιτήσεως  υποψηφιότητας  από  τους  ενδ ιαφερομένους 

συνοδεύετα ι  από  τα  οριζόμενα  δικαιολογητ ικά  και  δήλωση  προτ ιμήσεως 

και  σειράς  προτ ιμήσεως  των  σχολικών  μονάδων ,  στ ις  οποίες  θέτει 

υποψηφιότητα  ο  εκπαιδευτ ικός.  Για  να  επ ιλεγούν  οι  εκπαιδευτ.κο ί  στ ις  εν 

λόγω  θέσεις  προβλέποντα ι  ορ ισμένες  προϋποθέσε ι ς ,  μεταξύ  των  οπο ίων 

βασική  είναι  η  ύπαρξη  του  καθοριζόμενου  χρόνου  υπηρεσ ίας ,  καθώς  και 

ορ ισμένα  κωλύματα.  Περα ι τέρω  κριτήρια  επ ιλογής  των  υποψηφίων 

αποτελούν  α.  η  επιστημον ική    πα ιδαγωγ ική  συγκρότηση  και  κατάρτιση", 

όπως  προκύπτε ι  από  τα  στοιχε ία  του  φακέλου  τους  και  τα 

συνυποβαλλόμενα  αποδε ικτ ικά  στοιχε ία,  που  αποτ ιμάτα ι  με  9  έως  11 

μονάδες ,  κατανεμόμενες  κατά  τα  ε ιδ ικότερα  ορ ιζόμενα  με  αντ ικε ιμεν ικό  

μαθηματ ικό  τρόπο,  β.  η  υπηρεσιακή  κατάσταση ,  καθοδηγητ ική  και 

δ ιο ικητ ική  εμπε ιρ ία,  όπως  προκύπτε ι  από  τα  στο ιχε ία  του  φακέλου  τους, 

που  αποτ ιμάτα ι  με  14  μονάδες  (ήδη  με  15  μονάδες ,  κατά  την  αναφερθε ίσα 

δ ιάταξη  του  ν.  4351/2015) ,  κατανεμόμενες  κατά  τα  ε ιδ ικότερα  ορ ιζόμενα 

με  αντ ικε ιμεν ικό    μαθηματ ικό  τρόπο  και  γ.  η  συμβολή  τους  στο 

εκπαιδευτ ικό  έργο,  όπως  προκύπτε ι  από  τις  θέσε ις  στ ις  οποίες  έχει 

υπηρετήσε ι ,  καθώς  και  η  προσωπικότητα  και  η  γεν ική  συγκρότηση  τους, 

που  αποτ ιμάτα ι  με  12  μονάδες .  Το  σύνολο  των  μονάδων  για  τους 

υποψηφίους  διευθυντές  σχολικών  μονάδων  πρωτοβάθμ ιας  εκπα ιδεύσεως 

ανέρχετα ι  σε  37  και  το  σύνολο  των  μονάδων  για  τους  υποψηφίους 

δ ιευθυντές  σχολικών  μονάδων  δευτεροβάθμ ιας  εκπα ιδεύσεως  και 

εργαστηρ ιακών  κέντρων  ανέρχεται  σε  35.  Μετά  την  λήξη  της  προθεσμ ίας 

υποβολής  υποψηφιοτήτων,  δ ιενεργε ίτα ι  η  σύνταξη  π ι νάκων  δεκτών  και  μη 

δεκτών  υποψηφιοτήτων  στην  σχετ ική  δ ιαδ ικασία  με  βάση  τις 

προβλεπόμενες  προϋποθέσε ις ,  καθώς  και  η  αποτ ίμηση  και  σύνταξη 

π ινάκων  των  μορ ιοδοτούμενων  κριτηρίων.  Μετά  την  ορ ιζόμενη  ανάρτηση 

των  π ινάκων  αυτών  και  την  εκδ ίκαση  των  υποβληθε ισών  ε νσ τάσεων  από 

τα  περ ιφερε ιακά  υπηρεσιακά  συμβούλ ια  πρωτοβάθμ ιας  και 

δευτεροβάθμ.ας  εκπα ιδεύσεως  δ ιευρυμένης  συνθέσεως  αναρτώντα ι  οι 

, ./. 
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ανα^ ,ό /φωμένο ι  π ίνακες.  Η  αποτ ίμηση  του  κριτηρίου  επιλογής  που 

α^&γΐτα ι  στην  συμβολή  στο  εκπα ιδευτ ι κό  έργο,  την  προσωπικότη τα  και 

την  γεν ική  συγκρότηση  (κατά  τα  αναλυτ ικώς  προβλεπόμενα )  για  τους 

υποψηφίους  δ ιευθυντές  σχολ ικών  μονάδων  διενεργε ίται  με  μυστ ική 

ψηφοφορ ία  του  συλλόγου  δ ιδασκόντων  της  σχολικής  μονάδας  στην  οποία 

θέτε ι  υποψηφιότητα  ο  εκπαιδευτ ικός,  κατά  την  οποία  δ ικα ίωμα  ψήφου 

έχουν  οι  υπηρετούντες  σε  αυτήν  εκπαιδευτ ικο ί  (μόνιμοι  και  αναπληρωτές ) . 

Προς  τούτο  α.  από  τις  Δ ιευθύνσε ις  Εκπαίδευσης  αποστέλλοντα ι  στ ις 

αντ ίστο ιχες  Διευθύνσεις  Εκπα ίδευσης  πίνακες  υποψηφίων  που 

εκδήλωσαν  ενδιαφέρον  για  τοποθέτηση  σε  σχολική  μονάδα  αρμοδ ιότητας 

τους,  με  ταυτόχρονη  αποστολή  της  αποτ ιμήσεως  των  μορ ιοδοτούμενων 

κρ ι τηρ ίων  και  β.  οι  Δ ιευθύνσε ις  Εκπαίδευσης  καταρτ ίζουν  π ίνακες 

εκλογέων  ανά  σχολική  μονάδα  που  αποστέλλουν  στις  αντ ίστο ιχες 

σχολικές  μονάδες.  Οι  υποψήφιοι  μπορούν  να  επ ισκεφθούν  τ ις  σχολικές 

μονάδες  που  έχουν  θέσει  υποψηφιότητα  και  να  αυτοπαρουσ ιαστούν  στον 

σύλλογο  δ ιδασκόντων  είτε  με  δ ική  τους  πρωτοβουλ ία  είτε  κατόπιν 

προσκλήσεα^ς  του  εν  λόγω  συλλόγου ,  από  την  σχετ ική  όμως  παράλε ιψη 

δεν  επέρχετα ι  συνέπε ια  στ ις  υποψηφιότητες  ή  την  εγκυρότητα  της 

εκλογ ικής  δ ιαδικασίας.  Η  ψηφοφορ ία  ε ίναι  μυστ ική  και  απαιτε ί τα ι  αυξημένη 

απαρτ ία  (66%)  του  συλλόγου  των  δ ιδασκόντων.  Ο  σύλλογος  δ ιδασκόντων 

κατά  την  μυστ ική  ψηφοφορία  εκτ ιμά  τα  στοιχε ία  της  προσωπ ικό τη τας 

καθώς  και  τις  ικανότητες  των  υποψηφ ίων  που  ορ ίζοντα ι ,  κατά  την 

εκτ ίμηση  του  δε  αυτή  λαμβάνε ι  υπ '  όψιν  τα  στοιχεία  που  έχουν  καταθέσε ι 

προς  μοριοδότηση  στο  οικείο  υπηρεσ ιακό  συμβούλ ιο  και  τα  στοιχε ία  που 

αναφέρουν  στο  βιογραφικό  τους  σημε ίωμα  και  αποδε ικνύοντα ι  με 

παραστατ ικά  στοιχε ία  και  δεν  μορ ιοδούντα ι ,  τα  οποία  ανάγοντα ι  σε 

σπουδές ,  επ ιμόρφωση ,  συγγραφ ικό ,  εκπαιδευτ ικό  και  ερευνητ ικό  έργο, 

συμμετοχή  σε  συμβούλ ια ,  επ ι τροπές  ή  ομάδες  εργασίας ,  κο ινωνική  ή 

συνδ ικαλ ιστ ική  δράση,  συμμετοχή  σε  όργανα  δ ιο ικήσεως  επ ιστημον ικών 

και  εκπαιδευτ ικών  οργανώσεων  ή  σε  όργανα  λαϊκής  συμμετοχής  και 

./. 
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επίσημες  διακρίσεις.  Ο  αρ ιθμός  των  μορίων  που  λαμβάνε ι  ο  υ π οψ ^ ^ ο ς ; ^ 

κατά  την  εν  λόγω  μυστ ική  ψηφοφορία  προκύπτε ι  από  την  αναγωγή  V 

ποσοστού  των  ψήφων  που  έλαβε  ο  υποψήφιος  επί  του  συνόλου  των 

εγκύρων  ψήφων  σε  ποσοστό  επί  των  12  μονάδων  που  κατ '  ανώτατο  όριο 

προβλέπετα ι  για  την  αποτ ίμηση  του  κριτηρίου  αυτού .  Για  την  διαδικασία 

της  εκλογής  και  ε ιδ ικότερα  για  την  καταμέτρηση  των  ψήφων  τηρούντα ι 

πρακτ ικά  από  την  εφορευτ ική  επ ι τροπή,  στα  οποία  καταγράφοντα ι  οι 

υποψήφιοι  που  αποκλε ίοντα ι  της  περαιτέρω  δ ιαδ ικασ ίας  επιλογής  λόγω 

μη  συγκεντρώσεως  του  απαι τούμενου  ποσοστού  20%  των  εγκύρων 

ψήφων.  Η  κεντρική  επ ι τροπή  εκλογών  τηρε ί  πρακτ ι κό  στο  οποίο 

περ ιλαμβάνετα ι  μεταξύ  άλλων  η  πρόταση  για  τον  αποκλε ισμό  όσων  δεν 

έλαβαν  το  προαναφερθέν  ποσοστό  20%,  καθώς  και  υπολογισμός  των 

μορίων  που  λαμβάνουν  οι  υποψήφιο ι  που  συνεχ ί ζουν  να  συμμετέχουν 

στην  διαδικασία  βάσε ι  των  ψήφων  που  έλαβαν .  Οι  Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης  καταρτ ίζουν  τον  τελικό  πίνακα  υποψηφ ίων  ανά  σχολική 

μονάδα  που  περ ι λαμβάνε ι  το  άθροισμα  της  μορ ιοδοτήσεως  της 

επιστημονικής    πα ιδαγωγ ι κής  συγκροτήσεως  και  καταρτ ίσεως  και  της 

υπηρεσιακής  καταστάσεως,  καθοδηγητ ικής  και  δ ιο ικητ ικής  εμπε ιρ ίας 

καθώς  της  μορ ιοδοτήσεως  της  συμβολής  στο  εκπα ιδευτ ι κό  έργο,  της 

προσωπικότητας  και  της  γενικής  συγκρο τήσεως  κατόπιν  της 

αναφερθε ίσας  αναγωγής  του  ποσοστού  των  ψήφων  κατά  την  σχετ ική 

μυστική  ψηφοφορία .  Μετά  την  εκδίκαση  των  ενστάσεων  από  τα 

αναφερθέντα  περ ιφερε ιακά  υπηρεσιακά  συμβούλ ια  πρωτοβάθμ ιας  και 

δευτεροβάθμιας  εκπα ιδεύσεως  δ ιευρυμένης  συνθέσεως ,  οι 

αναμορφωμένο ι  σχετ ικο ί  π ίνακες  κυρώνονται  από  τον  περ ιφερε ιακό 

διευθυντή  εκπαίδευσης.  Οι  δ ιευθυντές  των  εν  λόγω  σχολ ικών  μονάδων 

τοποθετούνται  κατόπιν  συνυπολογ ισμού  όλων  των  μορ ίων  που  έλαβαν  με 

απόφαση  του  περ ιφερε ιακού  διευθυντή  εκπα ίδευσης  κατόπιν  πράξεως 

ο ικε ίων  περ ιφερε ιακών  υπηρεσιακών  συμβουλ ίων  πρωτοβάθμ ιας  και 

δευτεροβάθμιας  εκπα ιδεύσεως .  Τέλος  εάν  δεν  υποβληθούν 

./. 
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� � � � � � � � � � � � �   ή  εάν  δεν  πληρούνται  τα  απαιτούμενα  κριτήρια 

<, ̂ Όψηφιότητας � �   κάποια  σχολική  μονάδα,  η  επιλογή  του  διευθυντή 

διενεργείται  με  απόφαση  του  οικε ίου  περ ιφερε ιακού  υπηρεσ ιακού 

συμβουλίου  πρωτοβάθμ ια ς  ή  δευτεροβάθμ ιας  εκπα ιδεύσεως. 

^ Μ /  Επε ιδή  σύμφωνα  με  τα  προεκτεθέντα ,  στην  διαδικασία 

επιλογής  και  τοποθετήσεως  δ ιευθυντών  σχολ ικών  μονάδων  ο  σύλλογος 

διδασκόντων  της  οικε ίας  σχολικής  μονάδας ,  έχει  την  αποφασιστ ική 

αρμοδιότητα  γ ια  την  αποτ ίμηση  μέσω  μυστ ικής  ψηφοφορ ίας  της  συμβολής 

στο  εκπαιδευτ ικό  έργο,  της  προσωπικότητας  και  της  γεν ικής 

συγκροτήσεως  του  υποψηφίου,  κριτήριο  το  οπο ίο  λαμβάνε ι  συνολ ικά  το 

ένα  τρίτο  (1/3)  περ ίπου  της  μέγ ιστης  συνολ ικά  βαθμολογ ίας  που  μπορε ί 

να  συγκεντρώσε ι  ο  υποψήφιος.  Μέσω  της  εν  λόγω  μυστ ικής  ψηφοφορ ίας 

αποτιμώνται  η  προσωπικότητα ,  το  ήθος,  η  εντ ιμότητα ,  το  α ίσθημα 

δικαιοσύνης,  η  δημοκρατ ι κή  συμπερ ιφορά,  η  επαγγελματ ι κή  ανάπτυξη  και 

συνέπεια,  καθώς  και  οι  ικανότητες  του  υποψηφίου  (όπως:  ικανότητα 

επικοινωνίας  και  συνεργασίας ,  ικανότητα  ανάπτυξης  πρωτοβουλ ιών  και 

επίλυσης  προβλημά των ,  ικανότητα  δημ ιουργ ίας  κατάλληλου  πα ιδαγωγ ικού 

περ ιβάλλοντος) ,  δηλαδή  με  τον  τρόπο  αυτό  αποτ ιμάτα ι  τόσο  η 

προσωπικότητα  του  υποψηφίου  όσο  και  προσόν τα  του,  τα  οποία  δεν 

περ ιλαμβάνοντα ι  μεταξύ  των  προσόντων  που  συνεκτ ιμώντα ι  κατά  την 

μοριοδότηση  των  λο ιπών  προβλεπόμενων  κρ ι τηρ ίων.  Κατά  παράβαση 

όμως  των  προαναφερθε ισών  εγγυήσεων  τ ηρήσεως  των  συνταγματ ικών 

αρχών  της  ισότητας  και  της  αξ ιοκρατ ίας  κα ι ,  ε ιδ ικότερα,  της  ελεύθερης 

προσβάσεως  και  σταδ ιοδρομ ίας  κάθε  Έλληνα  στ ις  δημόσ ιες  θέσεις  κατά 

τον  λόγο  της  προσωπ ι κής  του  αξίας  και  ι κανότητας  ανατ ίθετα ι  η  εν  λόγω 

αρμοδιότητα  στον  σύλλογο  δ ιδασκόντων,  στον  οποίο  μετέχουν 

(αδιακρίτως)  όλοι  οι  υπηρετούντες  στην  οικεία  σχολ ική  μονάδα  μόνιμοι  και 

αναπληρωματ ικο ί  εκπαιδευτ ικο ί ,  και  με  την  δ ιαδ ικασ ία  της  μυστ ικής 

� � � � � � � � � �   (που  ως  διαδικασία  αναδε ί ξεως  οργάνων  εν  γένε ι  δ ιο ικήσεως 

προσιδ ιάζε ι  σε  αυτοδ ιο ικούμενες  μονάδες  ή  είναι  πρόσφορη  σε 
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περίπτωση  αναδε ί ξεως  εκπροσώπων  στα  όργανα  αυτά) ,  ενώ  η  δ ί ^ η σ Τ ^ 

των  σχολικών  μονάδων  της  πρωτοβάθμ ιας  και  δευτεροβάθμιων 
εκπαιδεύσεως,  σύμφωνα  με  τις  αναφερθε ίσες  συνταγματ ικές  αρχές, 
πρέπε ι  να  αναδε ικνύετα ι  από  κατάλληλο  όργανο  που  συγκροτε ίτα ι  και 

λε ιτουργεί  με  εχέγγυα  αξ ιοκρατ ίας,  αμεροληψίας  και  αντ ικε ιμεν ικότητας 

(Όττοτς"Τίναι  τα  κα θ ιερω με ναι__ υ τπρεσ ι ακόΓ συ μ β � � � � � � �  Π ζ  Δ ιο ικήσεως)  και 

μΤ^δίάφανή  και  αντ ικε ιμεν ική .  δ ιαδ ικασία,  κατάλληλη  για  την  δ ιασφάλ ιση 

της  ενιαίας  και  ομοιόμορφης"  εφαρμογής  των  ορ ιζομένων  κριτηρίων  και" 

στο  πλαίσιο  της  ιεραρχικής  δομής  της  Υπηρεσ ίας .  Περα ι τέρω  τα 

συγκεκριμένα  χαρακτηριστ ικά  και  προσόντα  του  υποψηφίου  που 

σχετίζονται  με  το  κριτήριο  της  συμβολής  στο  εκπαιδευτ ικό  έργο ,  της 

προσωπικότητας  και  της  γεν ικής  συγκροτήσεως  του,  δεν  αξ ιολογούνται  με 

αιτιολογία.,  αφού  η  επίδικη  δ ιαδικασία  καταλήγε ι  στην  βαθμολογ ική 

αποτ ίμηση  του  κριτηρίου  αυτού,  η  οποία  προκύπτε ι  από  την  αναγωγή  του 

ποσοστού  των  ψήφων  που  έλαβε  αυτός  κατά  την  μυστ ική  ψηφοφορ ία  σε 

ποσοστό  επί  του  αρ ιθμού  των  κατ'  ανώτατο  όρ ιο  μονάδων  που  αναλογούν 

στο  εν  λόγω  κριτήριο.  Η  έλλε ιψη  αιτ ιολογίας  και  ε ιδ ικότερα  πρακτ ι κού  ή 

άλλου  στο ιχε ίου,  στο  οποίο  δ ιατυπώνοντα ι  ε ιδ ικές  σκέψε ις  και  κρίσεις  που 

τεκμηριώνουν  την  αποτ ίμηση  του  κρ ι τηρ ίου  αυτού  σύμφωνα  με  τον 

φάκελο,  καθιστά  την  επίδικη  δ ιαδικασία,  σύμφωνα  με  τα  προεκτεθέντα , 

αντίθετη  στις  αρχές  της  ισότητας  και  της  αξ ιοκρατ ίας  και  δη  στην  αρχή  της 

ελεύθερης  προσβάσεως  και  σταδ ιοδρομ ίας  κάθε  Έλληνα  στις  δημόσ ι ες 

θέσεις  κατά  τον  λόγο  της  προσωπικής  του  αξίας  και  ικανότητας,  δ ιότ ι  δεν 

εξασφαλίζονται  οι  προϋποθέσε ις  αξ ιοκρατ ικής  κρ ίσεως  και  αφετέρου  δεν 

καθίσταται  γνωστή  στους  υποψήφιους  και  ελέγξ ιμη  από  τον  ακυρωτ ικό 

δ ικαστή,  εν  όψει  του  κατά  το  άρθρο  20  παράγραφος  1  του  Συντάγματος 

δ ικαιώματος  παροχής  έννομης  προστασ ίας  και  του  άρθρου  95 

παράγραφος  1  εδάφιο  α '  του  Συντάγματος  περ ί  κατοχυρώσεως  της 

α ιτήσεως  ακυρώσεως  ενώπιον  του  Συμβουλ ίου  της  Επικρατε ίας ,  η 

αξιολόγηση  των  υποψηφίων  ως  προς  το  μνησθέν  κριτήριο.  Επί  πλέον 

./. 
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ε ι&κα  η  σχετ ική  διαδικασία  της  μυστ ικής  ψηφοφορίας  του  συλλόγου 

Λ ^ ί ο α σ κ ό ν τω ν ,  κατά  το  μέρος  που  αφορά  την  αποτ ίμηση  της  συμβολής  στο 

εκπαιδευτ ικό  έργο  του  υποψηφ ίου ,  εκτός  από  το  ότ ι  .  κατά  τα 

προαναφερθέντα  δεν  διενεργείται  από  κατάλληλο  όργανο,  δεν  δ ιασφαλίζε ι 

την  έγκυρη  αξ ιολόγηση  με  αντ ι κε ιμεν ική  και  αξ ιοκρατ ική  δ ιαδικασία, 

δηλαδή  κατά  τρόπο  που  καθίσταται  ελέγξ ιμη  η  ουσιαστ ική  απο τ ί μηση ,  και 

άρα  δεν  είναι  πρόσφορη  για  την  αξ ιοκρατ ική  επιλογή  των  ικανοτέρων, 

όπως  είναι  σχετ ικά  πρόσφορος  για  την  υπηρεσ ιακή  εξέλ ι ξη  των 

υπαλλήλων  ο  θεσμός  των  υπηρεσ ιακών  εκθέσεων  αξ ι ολογήσεως  (βλ.  ΠΕ 

596/1995  και  45/2002) ,  που  ε ιδ ικά  για  τους  εκπα ιδευτ ι κούς  της 

πρωτοβάθμ ιας  και  δευτεροβάθμ ιας  εκπα ιδεύσεως  ρυθμ ί ζ ε τα ι  με  τις 

διατάξεις  του  π .δ .  152/2013  (Α '  240 /5 .11 .2013) .  Για  τους  λόγους  αυτούς 

κατά  παράβαση  των  προαναφερθε ισών  συνταγματ ι κών  δ ιατάξεων 

θεσπίζεται  η  επίδ ικη  επιλογή  δ ι ευθυντών  σχολ ικών  μονάδων  βάσει  της 

αποτ ιμήσεως  του  κριτηρίου  της  συμβολής  στο  εκπα ιδευτ ι κό  έργο,  της 

προσωπικότητας  και  της  γεν ικής  συγκροτήσεως  από  τον  σύλλογο 

δ ιδασκόντων  με  την  προεκτεθε ίσα  δ ιαδ ικασία  της  μυστ ικής  ψηφοφορ ίας , 

κατά  τα  βασ ίμως  προβαλλόμενα .  Κατά  συνέπε ια  η  προσβαλλόμενη 

υπουργική  απόφαση  κατά  το  μέρος  που  με  αυτήν  ρυθμ ίζε τα ι  η  επιλογή 

δ ιευθυντών  σχολ ικών  μονάδων  ε ίναι  παράνομη ,  αφού  στηρ ί ζ ε τα ι  στις 

δ ιατάξε ις  του  ν.  4327/2015  που  έρχοντα ι  σε  αντ ίθεση  προς  το  Σύνταγμα 

και  δεν  μπορούν  να  εφαρμοσθούν .  Κατά  την  γ νώμη ,  όμως ,  της 

Συμβούλου  Όλγας  Ζύγουρα,  αυτή  και  μόνη  η  προβλ επομένη  με  τ ις  ως 

άνω  διατάξε ις  συμμετοχή  στην  δ ιαδ ικασ ία  επιλογής  δ ι ευθυντών  σχολ ικών 

μονάδων  του  συλλόγου  δ ιδασκόντων  με  την  ανάθεση  σ '  αυτόν  της 

αρμοδ ιότητος  αξ ιολογήσεως  των  υποψηφ ίων  δ ι ευθυντών  ως  προς  την 

συμβολή  στο  εκπαιδευτ ικό  έργο ,  την  προσωπικότητα  και  την  γεν ική 

συγκρότηση  τους  (κατά  τα  αναλυτ ικώς  προβλεπόμενα ) ,  ήτοι  κρ ι τηρ ίων ,  τα 

οποία  προσδιορίζουν  κατά  ποσοστόν  εγγίζον  το  1/3  την  συνολ ική 

βαθμολογία  του  κρ ινόμενου,  δεν  αντ ίκε ι τα ι ,  κατ '  αρχήν,  στ ις  συνταγματ ι κές 

./. 
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διστάξε ις  (άρθρο  4  παρ .  1  και  4  και  άρθρο  5  παρ .  1),  με  τις  οποίες 

κατοχυρώνονται  οι  αρχές  της  ισότητος  και  της  αξ ιοκρατ ίας  και  δή  της 

ελευθέρας  προσβάσεως  και  σταδ ιοδρομίας  των  πολ ι τών  στις  δημόσιες 

θέσεις  κατά  λόγον  της  προσωπικής  των  αξίας  και  ικανότητος.  Τούτο,  διότι 

ο  σύλλογος  των  δ ιδασκόντων  της  οικείας  σχολικής  μονάδος    πέραν  του 

ότι  έχει  εγγύτερη  γνώση  των  συνθηκών  λε ιτουργίας  και  των  αναγκών  της 

συγκεκρ ιμένης  σχολικής  μονάδος  είναι  εν  πάση  περ ιπτώσε ι  όργανο 

μετέχον  της  εκπαιδευτ ικής  δ ιαδ ικασίας,  μη  στερούμενο ,  κα τ '  αρχήν,  των 

εχεγγύων  της  αξ ιοκρατ ίας ,  αμεροληψίας  και  αντ ικε ιμεν ικότητας.  Ως  εκ 

τούτου ,  δεν  παρίσταται  προδήλως  ακατάλληλη  ή  απρόσφορη  η  συμμετοχή 

του  στην  ως  άνω  δ ιαδ ικασία  επιλογής  δ ιευθυντού,  η  οποία  (επιλογή) 

αποβλέπε ι ,  άλλως  τε,  στο  δημόσ ιο  συμφέρον,  ήτοι  στην  ε ξασφάλ ιση  της 

βέλτ ιστης  και  ομαλής  λε ι τουργ ίας  της  σχολικής  μονάδος  και  ασκήσεως  του 

εκπαιδευτ ικού  έργου .  Εν  τούτοις,  η  προβλεπόμενη  με  τ ις  ανωτέρω 

διατάξε ις  διαδικασία  αξ ιολογήσεως  των  υποψηφίων  δ ι ευθυντών  αντ ίκε ι τα ι , 

και  κατά  την  γνώμη  αυτή ,  προς  τις  ανωτέρω  συνταγματ ι κές  δ ιατάξε ις  των 

άρθρων  4  παρ.  1,  4  και  5  παρ .  1,  καθώς  και  προς  την  κατά  το  άρθρο  103 

παρ .  7  του  Συντάγματος  δ ι έπουσα  τις  ως  άνω  δ ιαδ ικασίες  επ ιλογής  αρχή 

της  δ ιαφάνε ιας  (ανωτ.  10η  σκέψη) .  Τούτο,  διότι  με  την  δια  της  μυστ ικής 

ψηφοφορίας  των  μελών  του  συλλόγου  των  δ ιδασκόντων  αξ ιολόγηση  των 

προαναφερθέντων  προσόντων ,  όπως  αυτή  οργανώνε τα ι  με  την 

προσβαλλομένη  πράξη ,  περ ιορ ι ζόμενη,  δηλαδή,  στην  σημ ε ίωση  επί 

χορηγουμένου  από  την  οικεία  εφορευτ ική  επ ι τροπή  ψηφοδελ τ ί ου  με  τα 

ονόματα  των  υποψηφίων  δ ι ευθυντών  ενός  σταυρού  προ τ ι μήσεως  (άρθρο 

8  της  προσβαλλομένης  πράξεως ) ,  δεν  προκύπτουν  τα  στο ιχε ία ,  βάσε ι  των 

οπο ίων  δ ιαμορφώνετα ι  η  σχετ ική  κρίση  του  συλλόγου  δ ι δασκόν των  και  τα 

δεδομένα,  εν  όψει  των  οπο ίων  αυτή  εξηνέχθη,  ούτε ,  με  την  δ ιαδ ικασία 

αυτή ,  εκφέρεται  ε ξατομ ικευμένη  και  α ι τ ιολογημένη  κρ ίση  για  κάθε 

υποψήφιο  εν  σχέσε ι  προς  τα  αξ ιολογούμενα  προσόν τα ,  ώστε  να 

καθίσταται  γνωστή  στους  υποψήφιους  και  ελέγξ ιμη  από  τον  ακυρωτ ικό 

./. 
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διρ^Βτη  ανωτέρω  αξ ιολόγηση. 
15.  Επειδή  με  τα  δεδομένα  αυτά  και  σύμφωνα  με  τα 

προαναφερθέντα ,  πρέπε ι  να  γίνει  δεκτή  η  κρ ινόμενη  α ίτηση  ακυρώσεως 

και  να  ακυρωθε ί  η  Φ.361.22 /26 /79840/Ε3/19 .5 .2015  υπουργ ική  απόφαση 

και  ως  εκ  τούτου  ε ίναι  αλυσιτελής  η  εξέταση  των  λο ιπών  λόγων 

ακυρώσεως,  με  τους  οποίους  προσάπτον τα ι  πλημμέλε ι ες  για  το  ζήτημα 

αυτό,  καθώς  και  των  λόγων  ακυρώσεως  που  ανάγοντα ι  στο  κριτήριο  της 

υπηρεσιακής  καταστάσεως ,  της  καθοδηγητ ι κής  και  δ ιο ικητ ικής  εμπε ιρ ίας 

και  στην  αποτ ίμηση  του. 

�  � �  � � � � �  

Απορρ ίπτε ι  την  αίτηση  κατά  το  μέρος  που  ασκε ίτα ι  από  την  τρ ί τη , 

τον  έκτο,  τον  έβδομο ,  τον  όγδοο ,  τον  ένατο,  τον  ενδέκατο ,  τον  δέκατο 

τρίτο,  τον  δέκατο  πέμπτο ,  τον  δέκατο  έκτο ,  τον  δέκατο  όγδοο ,  την  δέκατη 

ένατη,  τον  ε ικοστό,  τον  ε ικοστό  πρώτο ,  τον  ε ικοστό  τρ ί το,  την  ε ικοστή 

πέμπτη ,  τον  ε ικοστό  έκτο,  τον  ε ικοστό  έβδομο ,  τον  ε ικοστό  ένατο,  τον 

τριακοστό,  την  τρ ιακοστή  δεύτερη ,  τον  τρ ιακοστό  τέταρτο,  τον  τρ ιακοστό 

πέμπτο,  τον  τρ ιακοστό  έκτο,  τον  τρ ιακοστό  έβδομο ,  τον  τρ ιακοστό  ένατο , 

τον  τ εσσαρακοστό  δεύτερο ,  την  τ εσσαρακοστή  π έμπ τη ,  τον  τ εσσαρακοστό 

έκτο,  τον  τ εσσαρακοστό  έβδομο ,  την  τ εσσαρακοστή  ενάτη,  τον 

πεντηκοστό,  τον  πεντηκοστό  πρώτο ,  την  πεν τηκοστή  δεύτερη ,  την 

πεντηκοστή  τρ ί τη ,  την  πεντηκοστή  τ έ ταρτη ,  την  πεν τηκοστή  πέμπτη  και 

την  πεντηκοστή  έκτη  από  τους  α ι τούντες ,  κατά  το  α ι τ ιολογ ικό. 

Δέχετα ι  την  α ί τηση ,  ως  προς  τους  λο ιπούς  α ι τούντες . 

Ακυρώνε ι  την  Φ.361 .22 /26 /79840/Ε3/19 .5 .2015  απόφαση  του 

Αναπληρωτή  Υπουργού  Πολ ι τ ισμού ,  Παιδε ίας  και  Θρησκευμάτων 

«Καθορισμός  της  δ ιαδικασίας  υποβολής  α ι τήσεων  και  επ ιλογής 

δ ιευθυντών  σχολ ικών  μονάδων  και  εργαστηρ ιακών  κέντρων»  (Β ' 

915/20.5 .2015) ,  κατά  τα  εις  το  α ι τ ιολογ ικό. 

Δ ιατάσσε ι  την  απόδοση  του  παραβόλου  στους  α ι τούντες  ως  προς 

τους  οποίους  γ ίνεται  δεκτή  η  α ί τηση . 

./. 




