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Μαροφςι,    26 –  5 - 2015  

Αρ.Πρωτ.  Βαθμόσ Προτερ  

Φ.361.22/ 33 / 83657  /E3 

 

ΑΔΑ: 610Ι465ΦΘ3-8ΧΧ 

 ΠΡΟ:  1. Περιφερειακζσ Διευθφνςεισ 

                   Εκπαίδευςησ 

                   όλησ τησ χώρασ  

               2. Διευθφνςεισ Πρωτοβάθμιασ  

                   Εκπαίδευςησ 

                   όλησ τησ χώρασ  

               3. Διευθφνςεισ Δευτεροβάθμιασ  

                   Εκπαίδευςησ 

                   όλησ τησ χώρασ  

 

  

ΘΔΜΑ: «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ππνςεθίσλ Γηεπζπληώλ όισλ ησλ 
ηύπσλ Σρνιηθώλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο – 
Φξνλνδηάγξακκα δηαδηθαζίαο επηινγήο Γηεπζπληώλ – Υπνδηεπζπληώλ Σρνιηθώλ Μνλάδσλ 
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» 
 ΥΔΣ.: 1. Φ.361.22/27/80025/Δ3/19-5-2015 ( ΑΓΑ: 6Ι5Β465ΦΘ3-ΦΔ2 ) 
                         2. Φ.361.22/31/81732/Δ3/21-5-2015 ( ΑΓΑ: 60ΔΜ465ΦΘ3-Λ21 ) 
 
 Σε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζρεηηθώλ, θαη κε αθνξκή εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ 
Υπεξεζία καο, ζαο γλσξίδνπκε όηη: 
      
1. Σην ρξόλν άζθεζεο δηδαθηηθώλ θαζεθόλησλ πξνζκεηξώληαη θαη ηα δηαζηήκαηα 
βξαρπρξόληαο απνπζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ από ηα δηδαθηηθά ηνπ θαζήθνληα, σο αθνινύζσο:  

 Οη θαλνληθέο άδεηεο ηνπ άξζξνπ 48, νη εηδηθέο άδεηεο ηνπ άξζξνπ 50, νη γνληθέο άδεηεο 
ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53, νη βξαρπρξόληεο αλαξξσηηθέο άδεηεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 55, νη 
άδεηεο κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ άξζξνπ 59 θαη νη άδεηεο εμεηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ 
ππαιιειηθνύ θώδηθα (θπξσηηθόο λ. Ν. 3528/2007 Φ.Δ.Κ.26 η.Α΄, 9-2-2007), θαη ησλ άξζξσλ 2 
θαη 5 ηνπ λ.4210/2013 (ΦΔΚ 128 Α).  

 νη βξαρπρξόληεο ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 17 &18 ηνπ λ.1264/1982 ( ΦΔΚ 79 Α΄), ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2224/1994 ( ΦΔΚ 112 
Α΄) θαη ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2336/1995 ( ΦΔΚ 189 Α΄). 

 νη άδεηεο αηξεηώλ Ο.Τ.Α. α’ θαη β’ βαζκνύ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο 
ησλ άξζξσλ 93 παξ. 5, θαη 182 παξ.2,3 & 4 εθόζνλ ρνξεγνύληαη ηκεκαηηθά. ηνπ άξζξνπ 183 
ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α’) θαη ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ.4071/2012 (ΦΔΚ 85/Α ),  

 νη άδεηεο γηα ζπκκεηνρή ζε εζληθνύο αγώλεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 
ηνπ λ. 665/1977 ( ΦΔΚ 225 Α΄) . 
 
2.   Όζνλ αθνξά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.4327/2015, ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη 
όηη: «…Τν θξηηήξην απηό απνηηκάηαη κε ηε κπζηηθή ςεθνθνξία ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ ηεο 
ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ν ππνςήθηνο ζα επηιέμεη, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα θαησηέξσ..», 
ζπλάγεηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο επηιέμεη κία ζρνιηθή κνλάδα, απνθαζίδεη 
ζρεηηθά ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ απηήο. Σε πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνο επηιέμεη 
πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο ζρνιηθέο κνλάδεο, ε ζρεηηθή ςεθνθνξία δηελεξγείηαη θάζε θνξά από 
ην ζύιινγν δηδαζθόλησλ ηεο αληίζηνηρεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Δμάιινπ ζύκθσλα θαη κε ην άξζξν 13 ηεο αξηζκ Φ.361.22/26/79840/Δ3/19-5-2015    
( ΦΔΚ 915 Β ) Υπνπξγηθήο Απόθαζεο, «…Με επζύλε ηεο νηθείαο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο 
θαηαξηίδεηαη ν ηειηθόο πίλαθαο ππνςεθίσλ ανά ζχολική μονάδα και εργαζηηριακό κένηρο 
πνπ πεξηιακβάλεη ην άζξνηζκα ηεο κνξηνδόηεζεο ηεο επηζηεκνληθήο – παηδαγσγηθήο 
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ζπγθξόηεζεο θαη θαηάξηηζεο, ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο δηνηθεηηθήο θαη θαζνδεγεηηθήο 
εκπεηξίαο θαζώο θαη ηεο κνξηνδόηεζεο από ηελ κπζηηθή ςεθνθνξία ηνπ ζπιιόγνπ 
δηδαζθόλησλ ». 

 
 

3. Όζνλ αθνξά ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο δηεπζπληώλ θαη 
ππνδηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ζα πξέπεη απαξέγθιηηα 
λα ηεξεζεί έρεη σο εμήο:  

 
ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΧΝ ΥΟΛΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
 

Από 20/5/2015 έσο 25/5/2015  Γηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνςεθηόηεηαο 
 
Από 20/5/2015 έσο 3/6/2015 Γηαδηθαζία κνξηνδόηεζεο ησλ ππνςεθίσλ – Δθινγή 
εθνξεπηηθώλ επηηξνπώλ ζηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόλησλ -  Πξνεηνηκαζία εθινγηθήο 
δηαδηθαζίαο 
 
4/6/2015   Αλαθνίλσζε ησλ πηλάθσλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη πιεξνύλ ηα ηππηθά πξνζόληα 
ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο – Αλαθνίλσζε πηλάθσλ ησλ αληηθεηκεληθώλ κνξίσλ θαηά 
θζίλνπζα ζεηξά θαη αλά ζρνιηθή κνλάδα. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηνπο πίλαθεο ησλ αληηθεηκεληθώλ 
κνξίσλ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ πιεξνύλ ηα ηππηθά πξνζόληα 
ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο ππνβνιήο 
έλζηαζεο θαη γηα ηνπο δύν πίλαθεο  Γίπια από ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα 
ζρνιεία πνπ έρεη εθδειώζεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπνζέηεζε. 
 
Από 4/6/2015 έσο 8/6/2015  Καηάζεζε ελζηάζεσλ ζηελ νηθεία δηεύζπλζε ηόζν γηα ηνπο 
πίλαθεο ππνςεθίσλ νη νπνίνη πιεξνύλ ηα ηππηθά πξνζόληα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο όζν  θαη γηα ηνπο πίλαθεο ησλ αληηθεηκεληθώλ κνξίσλ – Πξναηξεηηθή  θαηάζεζε ηνπ 
βηνγξαθηθνύ θαη απηνπαξνπζίαζε ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόλησλ πνπ ζα 
απνηηκήζνπλ ηελ ππνςεθηόηεηάο ηνπο – θνηλνπνίεζε ζηηο νηθείεο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ 
πηλάθσλ εθινγέσλ. 
 
9/6/2015 Δθδίθαζε ελζηάζεσλ – Αλαθνίλσζε ηειηθώλ αλακνξθσκέλσλ ηόζν ησλ πηλάθσλ 
ππνςεθίσλ νη νπνίνη πιεξνύλ ηα ηππηθά πξνζόληα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο όζν 
θαη ησλ πηλάθσλ ησλ αληηθεηκεληθώλ κνξίσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά θαη αλά ζρνιηθή κνλάδα. 
Γίπια από ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα ζρνιεία πνπ έρεη εθδειώζεη 
ελδηαθέξνλ γηα ηνπνζέηεζε. 
 
10/6/2015 Σπλεδξηάζεηο ζπιιόγσλ δηδαζθόλησλ  θαη δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κπζηηθήο 
ςεθνθνξίαο ( Η δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο ζα μεθηλήζεη κία δηδαθηηθή ώξα πξηλ από ηε ιήμε 
ηνπ πξσηλνύ σξαξίνπ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Σπλεπώο ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα δελ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ε ηειεπηαία δηδαθηηθή ώξα, νύηε ην νινήκεξν πξόγξακκα )  – Σύληαμε 
πξαθηηθνύ εθνξεπηηθήο επηηξνπήο – Απνζηνιή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κπζηηθήο 
ςεθνθνξίαο ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Δθινγώλ κε ειεθηξνληθό ηξόπν.  
 
11/6/2015 Απνζηνιή πξαθηηθνύ εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Δθινγώλ – 
Σύληαμε πξαθηηθνύ Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Δθινγώλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ πξόηαζε γηα 
απνθιεηζκό ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ έιαβαλ ην απαηηνύκελν πνζνζηό ηνπ 20%, θαζώο θαη 
ηνλ ππνινγηζκό ησλ κνξίσλ πνπ ιακβάλνπλ νη ππνςήθηνη πνπ ζπλερίδνπλ ζηε δηαδηθαζία κε 
βάζε ηνλ αξηζκό ςήθσλ πνπ έιαβαλ – Γηαβίβαζε ηνπ ελ ιόγσ πξαθηηθνύ ζηελ νηθεία 
Γηεύζπλζε Π.Δ.  
 
12/6/2015 Καηαρώξεζε βαζκνινγίαο - Οινθιήξσζε θαη αλάξηεζε πηλάθσλ ηεο ηειηθήο 
βαζκνινγίαο ησλ ππνςεθίσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηεύζπλζεο. 
 
Από 12/6/2015 έσο 16/6/2015 Καηάζεζε ελζηάζεσλ γηα ηνλ ηειηθό πίλαθα 
 
Από 17/6/2015 έσο 18/6/2015 Δθδίθαζε ελζηάζεσλ - Πξόηαζε ηνπνζέηεζεο Γηεπζπληώλ 
Σρνιηθώλ Μνλάδσλ από ην Γηεπξπκέλν  ΠΥΣΠΔ – Απόθαζε ηνπνζέηεζεο Γηεπζπληώλ 
Σρνιηθώλ κνλάδσλ Π.Δ. από ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηαθό Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο. 
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ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΣΧΝ ΥΟΛΙΚΧΝ 
ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 
18/6/2015 Πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα επηινγή ππνδηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ 
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  
 
Από 18/6/2015 έσο 19/6/2015 Υπνβνιή αηηήζεσλ ππνςεθηόηεηαο - Σπλεδξηάζεηο ζπιιόγσλ 
δηδαζθόλησλ θαη δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο – Σύληαμε θαη 
απνζηνιή πξαθηηθνύ ζηελ νηθεία Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο Π.Δ. 
 
22/6/2015   Οξηζκόο Υπνδηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ από ην δηεπξπκέλν ΠΥΣΠΔ (αθνξά 
ηα ζρνιεία πνπ νη Σύιινγνη Γηδαζθόλησλ έρνπλ ππνβάιιεη πξόηαζε.  Σηα ζρνιεία πνπ νη 
Σύιινγνη Γηδαζθόλησλ δελ έρνπλ ππνβάιιεη πξόηαζε, ηνπνζεηείηαη κε απόθαζε ηνπ ΠΥΣΠΔ 
Υπνδηεπζπληήο ζρνιείνπ ν αξραηόηεξνο εθπαηδεπηηθόο κε νξγαληθή ζέζε ζηε ζρνιηθή 
κνλάδα)  - Απνζηνιή πξνηάζεσλ-απνθάζεσλ ΠΥΣΠΔ ζηνλ Πεξηθεξεηαθό Γηεπζπληή 
Δθπαίδεπζεο 
 
23/6/2015 Αλάιεςε ππεξεζίαο λέσλ  Γηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, 
 
24/6/2015 Αλάιεςε ππεξεζίαο λέσλ  ππνδηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Πξνηάζεηο –
απνθάζεηο από ην δηεπξπκέλν νηθείν ΠΥΣΠΔ γηα νξηζκό Γηεπζπληώλ Σρνιηθώλ Μνλάδσλ ζε 
ζρνιεία πνπ γηα θάπνην ιόγν νη ζέζεηο έκεηλαλ θελέο. Σηηο ελ ιόγσ θελέο ζέζεηο, ηνπνζεηείηαη 
κε απόθαζε ηνπ ΠΥΣΠΔ Γηεπζπληήο ζρνιείνπ κε νξγαληθή ζέζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Η 
ηνπνζέηεζε απηή είλαη πξνζσξηλή, έσο όηνπ ππάξμεη εληόο ηξηκήλνπ επαλάιεςε ηεο 
δηαδηθαζίαο - Απνζηνιή πξνηάζεσλ-απνθάζεσλ ΠΥΣΠΔ ζηνλ Πεξηθεξεηαθό Γηεπζπληή 
Δθπαίδεπζεο 
 
25/6/2015 Απνθάζεηο Πεξηθεξεηαθνύ Γηεπζπληή γηα ηνπνζέηεζε Γηεπζπληώλ Σρνιηθώλ 
Μνλάδσλ ζε ζρνιεία πνπ γηα θάπνην ιόγν έκεηλαλ θελά.  
 
 
                                                                                         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ  
 
 

                                                                                         ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΡΑΚΗ 
     
 
 
 
ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 
1) Γξαθείν Υπνπξγνύ 
2) Γξαθείν Αλαπιεξσηή Υπνπξγνύ 

3) Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 

4) Γξαθείν Γεληθήο Γηεπζύληξηαο Π.Δ. & Γ.Δ. 

5) Απηνηειέο Τκήκα Σηειερώλ Δθπαίδεπζεο  

Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

6) Γ/λζε Θξεζθεπηηθήο Δθπαίδεπζεο 

7) Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

8) Γ/λζε Παηδείαο Οκνγελώλ, Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο, Ξέλσλ θαη Μεηνλνηηθώλ Σρνιείσλ 


