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ΑΠΟΦΑΗ 

 

ΘΕΜΑ : Kακοριςμόσ προςόντων, όρων, κριτθρίων, οργάνων, τρόπου 

επιλογισ ,διαδικαςίασ απόςπαςθσ προςωπικοφ ςτα Eυρωπαϊκά χολεία και 

ςτα ςχολεία Διεκνϊν Οργανιςμϊν και διάρκεια αυτισ. 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ των παραγράφων 9,10,11 και 12 του  άρκρου 18, του Ν. 

4027/2011 «Ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό  και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ 233/4-11-2011 τ.Αϋ). 

2. Σισ διατάξεισ του  Ν.3848/2010 (ΦΕΚ τεφχοσ Α’ αρ.71/19-5-2010). 

3. Σισ διατάξεισ του  Ν.3687/2008 (ΦΕΚ τεφχοσ A’ αρ.159/1.8.2008). 

4. Σθν με αρ.πρωτ.27528/Σ5 (ΦΕΚ 763 τ.βϋ/15-3-2012) απόφαςθ του 

Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ Παιδείασ ,Διά Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων περί ανάκεςθσ αρμοδιοτιτων ςτθν Τφυπουργό 

Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων Παραςκευι 

Χριςτοφιλοποφλου. 

5. Σο Ν .3025/2002( ΦΕΚ τεφχοσ Α’ αρ.148 / 25-6-2002). 
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6. Σον Κανονιςμό υπθρεςιακισ κατάςταςθσ των μελϊν του αποςπαςμζνου 

προςωπικοφ των Ευρωπαϊκϊν χολείων (εφαρμόηεται από 1 

επτεμβρίου 1996) - 2009-D-511-el-3. 

7.  Σον Κανονιςμό εφαρμογισ που αφορά ςτο διοριςμό και τθν αξιολόγθςθ 

των Διευκυντϊν και των Αναπλθρωτϊν Διευκυντϊν των Ευρωπαϊκϊν 

χολείων. Κανονιςμόσ εφαρμοηόμενοσ ςτο προςωπικό που αναλαμβάνει 

κακικοντα από 1θσ επτεμβρίου 2009 - 2009-D-422-el-5. 

8. Σον Κανονιςμό εφαρμογισ που αφορά ςτο διοριςμό και τθν αξιολόγθςθ 

των Διευκυντϊν και των Αναπλθρωτϊν Διευκυντϊν των Ευρωπαϊκϊν 

χολείων. Κανονιςμόσ εφαρμοηόμενοσ ςτο προςωπικό που αναλαμβάνει 

κακικοντα πριν από τθν 1θ επτεμβρίου 2009 – (2003-D-7610-el-7), 

9. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ δεν 

προκαλείται δαπάνθ ςτον κρατικό προχπολογιςμό, αποφαςίηουμε: 

 

Κακορίηουμε τα προςόντα, τουσ όρουσ, τα κριτιρια, τα όργανα, τον τρόπο 

επιλογισ, τθ διαδικαςία απόςπαςθσ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςτα 

Ευρωπαϊκά χολεία και τα ςχολεία διεκνϊν οργανιςμϊν και τθ διάρκεια 

αυτισ, ωσ εξισ: 

 

Άρκρο 1 

Προςόντα, όροι, διάρκεια απόςπαςθσ 

 

Διδακτικό και εποπτικό προςωπικό και Προςωπικό Πλαιςίωςθσ 

 

1. Τποψιφιοι για απόςπαςθ ςτα Ευρωπαϊκά χολεία και τα ςχολεία 

διεκνϊν οργανιςμϊν είναι δθμόςιοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, που ζχουν άριςτθ γνϊςθ 

τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ ςτθν οποία λειτουργοφν τα ςχολεία αυτά ι μιασ από 

τισ γλϊςςεσ αγγλικι, γαλλικι, γερμανικι, όταν αυτι δεν είναι θ γλϊςςα τθσ 

χϊρασ απόςπαςθσ τουσ και αυξθμζνα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα 

(παραγρ.9 του άρκρου 18 Ν.4027/2011, και Κανονιςμόσ υπθρεςιακισ 

κατάςταςθσ των μελϊν του αποςπαςμζνου προςωπικοφ των Ευρωπαϊκϊν 

χολείων (εφαρμόηεται από 1 επτεμβρίου 1996) - 2009-D-511-el-3). 

2. Ο όροσ «διδακτικό προςωπικό» χαρακτθρίηει τουσ κακθγθτζσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τουσ δαςκάλουσ τθσ Πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, τουσ νθπιαγωγοφσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ ςυμβοφλουσ και 
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τουσ βιβλιοκθκονόμουσ που διορίηονται ι τοποκετοφνται ςτο Ευρωπαϊκό 

χολείο ι αποςπϊνται ς’ αυτά και περιγράφονται ςτα άρκρα 1, 6β και 10 

του Κανονιςμοφ Τπθρεςιακισ Κατάςταςθσ του Διδακτικοφ Προςωπικοφ των 

Ευρωπαϊκϊν χολείων. 

 

Ειδικότερα, ςτθ διαδικαςία επιλογισ μετζχουν εκπαιδευτικοί που πλθροφν 

τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 

α) Ζχουν άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ, γαλλικισ ι γερμανικισ, ι τθσ γλϊςςασ 

τθσ χϊρασ - ζδρασ του ςχολείου, που αποδεικνφεται από τθν κτιςθ  

 1) πτυχίου Σμθμάτων ξζνθσ γλϊςςασ και φιλολογίασ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι 

 2) πτυχίου ι τίτλου Μεταπτυχιακϊν πουδϊν οποιουδιποτε Σμιματοσ 

Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ αναγνωριςμζνου από το 

ΔΟΑΣΑΠ ι 3) κρατικοφ πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 κατά το 

αρ.13, παρ.19α του Ν.3149/2003, 4) επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ 

ι αντίςτοιχου τίτλου άλλων γλωςςϊν, ι 5) απολυτθρίου τίτλου ιςότιμου 

των ελλθνικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εφόςον ζχει 

αποκτθκεί μετά από κανονικι φοίτθςθ τουλάχιςτον ζξι ετϊν ςτθν 

αλλοδαπι.  

 

Βάςει των ανωτζρω για τθ διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ τθσ γνϊςθσ ξζνθσ 

γλϊςςασ κακϊσ και των μζχρι ςιμερα προςκομιςκζντων ςτο ΑΕΠ, από 

τουσ οικείουσ φορείσ, βεβαιωτικϊν εγγράφων γίνονται δεκτά, πζραν του 

Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ, τα εξισ πιςτοποιθτικά: 

 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2):  

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιςτθμίου 

CAMBRIDGE. 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το 

University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British 

Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από 7,5 και 

άνω.  

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιςτθμίου MICHIGAN. 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 .PROFICIENT COMMUNICATION. του 

EDEXCEL. 

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, 

writing and listening).MASTERY. και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN 

ESOL INTERNATIONAL (Spoken).MASTERY (υνυποβάλλονται ακροιςτικά για 
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τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL ESOL.MASTERY και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL SPOKEN ESOL.MASTERY (υνυποβάλλονται ακροιςτικά για 

τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ). 

 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2): 

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.  

• Πιςτοποιθτικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ι DALF C2.  

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) *Μζχρι 

το 1999 ο τίτλοσ του διπλϊματοσ ιταν: DIPLOME D’ETUDES FRANCAISES 

(SORBONNE II)].  

• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).  

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιςτθμίου Γενεφθσ. 

 

θμείωςθ: Για τα πιςτοποιθτικά παλαιοτζρων ετϊν τα οποία δεν 

αναγράφονται ςτο παρόν, απαιτείται βεβαίωςθ, από τον οικείο φορζα 

(Γαλλικό Ινςτιτοφτο Ακθνϊν, Τπθρεςία Εξετάςεων), για το επίπεδο του 

πιςτοποιθτικοφ.  

 

Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2):  

• Πιςτοποιθτικό GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS).  

•KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιςτθμίου 

Ludwig.Maximilian του Μονάχου.  

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιςτθμίου Γενεφθσ. 

 

β) Ζχουν τριετι, τουλάχιςτον, πραγματικι δθμόςια εκπαιδευτικι υπθρεςία 

από το Φ.Ε.Κ. διοριςμοφ ςε ςχολεία τθσ θμεδαπισ ωσ διδακτικό προςωπικό 

τθσ οικείασ βακμίδασ, μζχρι τθσ 31 Αυγοφςτου του ςχολικοφ ζτουσ κατά το 

οποίο υποβάλλεται θ ςχετικι αίτθςθ. 

 

γ) Δεν ζχουν υπθρετιςει, για οποιονδιποτε λόγο, με απόςπαςθ ςε ςχολεία 

ι ςε Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα του εξωτερικοφ. 

 

3. Θ διάρκεια τθσ κθτείασ των αποςπαςμζνων κακθγθτϊν, δαςκάλων, 

νθπιαγωγϊν, εκπαιδευτικϊν ςυμβοφλων, Διευκυντϊν και Αναπλθρωτϊν 

Διευκυντϊν είναι 9ετισ με τθν επιφφλαξθ των άρκρων 28,29,30,31,32,33,34 

και 35 του Κανονιςμοφ Τπθρεςιακισ κατάςταςθσ του αποςπαςμζνου 
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προςωπικοφ ςτα Ευρωπαϊκά χολεία (2009-D-422-EL-5) και των Κανονιςμϊν 

για το διοριςμό και τθν  αξιολόγθςθ των Διευκυντϊν και Αναπλθρωτϊν 

Διευκυντϊν(2009-D-422-el-5 και 2003-D-7610-el-7). 

Θ κθτεία υποδιαιρείται ςε 3 περιόδουσ:  

- μία πρϊτθ περίοδο δφο ετϊν. Κατά τθ διάρκεια του 2ου ζτουσ κα 

πραγματοποιείται αξιολόγθςθ,  

-μία δεφτερθ περίοδο τριϊν ετϊν. Κατά τθ διάρκεια του 5ου ζτουσ κα 

πραγματοποιείται μια άλλθ αξιολόγθςθ,  

-μία τρίτθ περίοδο τεςςάρων ετϊν.  

 

4. Θ απόςπαςθ των εκπαιδευτικϊν λειτουργϊν ςτα ςχολεία Διεκνϊν 

Οργανιςμϊν διαρκεί για όςο χρόνο ο οικείοσ οργανιςμόσ κεωρεί τον 

εκπαιδευτικό απαραίτθτο και πάντωσ όχι πζραν των εννζα (9) ςχολικϊν 

ετϊν. 

ε όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ ο χρόνοσ απόςπαςθσ του εκπαιδευτικοφ 

λογίηεται από τθν ζναρξθ του πρϊτου ζτουσ απόςπαςθσ, ανεξάρτθτα από το 

χρόνο ανάλθψθσ υπθρεςίασ του εκπαιδευτικοφ. 

 

ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, δεόντωσ αιτιολογθμζνεσ, προσ το ςυμφζρον του 

χολείου, μετά από πρόταςθ του Διευκυντι και με τθ ςυμφωνία του 

Εκνικοφ Επικεωρθτι, μπορεί να χορθγείται παράταςθ ενόσ ζτουσ από τθν 

αρχι θ οποία προζβθ ςτθν απόςπαςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 29(α)(ii) του 

Κανονιςμοφ υπθρεςιακισ κατάςταςθσ των μελϊν του αποςπαςμζνου 

προςωπικοφ των Ευρωπαϊκϊν χολείων. 

 

Θ ςυνολικι διάρκεια απόςπαςθσ δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να 

υπερβεί τα 10 ζτθ. 

 

Για τουσ ςκοποφσ των άρκρων 28 και 29(α)(iii) και (iv) του Κανονιςμοφ 

υπθρεςιακισ κατάςταςθσ των μελϊν του αποςπαςμζνου προςωπικοφ των 

Ευρωπαϊκϊν χολείων κεωρείται ότι ο χρόνοσ απόςπαςθσ του 

εκπαιδευτικοφ λογίηεται από τθν ζναρξθ του πρϊτου ζτουσ απόςπαςθσ, αν 

ο χρόνοσ ανάλθψθσ υπθρεςίασ του εκπαιδευτικοφ πραγματοποιείται κατά 

τθ διάρκεια τθσ περιόδου από 1θσ επτεμβρίου ζωσ και 31θσ Δεκεμβρίου 

αυτοφ του πρϊτου ζτουσ απόςπαςθσ. 
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τθν περίπτωςθ που θ απόςπαςθ πραγματοποιείται από τθν 1θ Ιανουαρίου 

και μετά, θ απόςπαςθ για τουσ ςκοποφσ των άρκρων 28 και 29(α)(iii) και 

(iv), όπωσ ανωτζρω, κεωρείται ότι ζχει πραγματοποιθκεί από τθν 1θ 

επτεμβρίου του επόμενου ςχολικοφ ζτουσ. τθν περίπτωςθ αυτι δεν 

μπορεί να χορθγείται θ παράταςθ ενόσ ζτουσ που αναφζρεται παραπάνω 

μετά το τζλοσ των εννζα ετϊν. 

 

Άρκρο 2 

Κριτιρια Επιλογισ 

 

Σα κριτιρια επιλογισ για τθν απόςπαςθ εκπαιδευτικϊν ςτα Ευρωπαϊκά 

χολεία και ςτα ςχολεία των Διεκνϊν Οργανιςμϊν διακρίνονται ςε τρεισ 

κατθγορίεσ και αποτιμϊνται ςυνολικά μζχρι 100 αξιολογικζσ μονάδεσ ωσ 

εξισ:  

 

Α. Επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κατάρτιςθ και ςυγκρότθςθ 

 

Σίτλοσ Μονάδεσ 

α) Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευςθσ ι ςτισ επιςτιμεσ τθσ 

αγωγισ 

8 

 

Διδακτορικό δίπλωμα μθ ςυναφζσ προσ τθν ειδικότθτα 3 

β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ (master) ι άλλο 

ιςότιμο ι ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ 
5 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ (master) ι άλλο 

ιςότιμο μθ ςυναφζσ προσ τθν ειδικότθτα 
2  

Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει διδακτορικό και master ςυναφι  ςτθν 

ίδια επιςτιμθ μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό. 

Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει πζραν του ενόσ διδακτορικοφ ι 

μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ μοριοδοτείται μόνο το ζνα 

γ) Κατοχι και άλλου πανεπιςτθμιακοφ πτυχίου ειδικότθτασ 

ι ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ 
3 

δ) Δθμοςιευμζνθ αξιόλογθ ςυγγραφικι εργαςία 3  

ε) Γνϊςθ δεφτερθσ  ξζνθσ γλϊςςασ  

    
 

     Αγγλικά – γαλλικά-γερμανικά  

 ι τθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ζδρασ του ςχολείου 

i) επίπεδο Γ2 

6 
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ii) επίπεδο Β2 

 
4 

ςτ) Γνϊςθ τρίτθσ ξζνθσ γλϊςςασ   

Αγγλικά –γαλλικά –γερμανικά ι τθ γλϊςςα τθσ χϊρασ 

ζδρασ του ςχολείου 

i) επίπεδο Γ2 

5 

ii) επίπεδο Β2 

 
3 

 η )Άλλεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

i) επίπεδο Γ2 3 

ii) επίπεδο Β2 2 

Για τθν ίδια γλϊςςα μοριοδοτείται μόνο το ανϊτερο 

επίπεδο. Η γλωςςομάκεια και για τισ τρείσ γλϊςςεσ 

εργαςίασ αποδεικνφεται με τθν κατοχι των 

προαναφερκζντων τίτλων (άρκρο 1). 

 

θ) Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ: 

μοριοδοτείται το ανϊτερο επίπεδο. 
 

i) Α’ Επίπεδο 1 

ii) Β’ Επίπεδο 2 

Α. ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

Με τθν παρατιρθςθ ότι για τα ςθμεία ε, ςτ, θ, λαμβάνεται 

υπόψθ το ανϊτερο επίπεδο δθλαδι 6, 5, 2 μονάδεσ 

αντίςτοιχα για το Α Μερικό Σφνολο των 35 μονάδων 

35 

 

 

Β. Τπθρεςιακι κατάςταςθ και διδακτικι εμπειρία 

 

 Μονάδεσ 

α) Διδακτικι υπθρεςία (ωσ διδακτικό προςωπικό) πζρα 

από τθν απαιτοφμενθ πενταετία 1 μονάδα για κάκε 

επιπλζον ζτοσ 

μζχρι 10  

β) Διδακτικό ζργο ςε ΑΕΙ-ΣΕΙ γνωςτικϊν αντικειμζνων 

ςυναφϊν τθσ ειδικότθτάσ τουσ ι αυτϊν των Επιςτθμϊν 

τθσ Αγωγισ ι ςτθ μετεκπαίδευςθ εκπαιδευτικϊν 1 

μονάδα για κάκε ζτοσ  

μζχρι 3 

 

Οι προβλεπόμενεσ αξιολογικζσ μονάδεσ για το διδακτικό ζργο τθσ 

παραγράφου α και β δεν ακροίηονται όταν ςυμπίπτουν χρονικά 
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γ) Θ αποδεδειγμζνθ ςυμμετοχι ςε τακτικζσ μορφζσ 

εκδθλϊςεων του ςχολικοφ βίου (κεατρικζσ, πολιτιςτικζσ, 

περιβαλλοντικζσ, αγωγισ υγείασ κ.α.) κακϊσ και 

δραςτθριοτιτων εφαρμογισ καινοτόμων προγραμμάτων 

μζχρι 3 

δ) Διδακτικι εμπειρία  ςε Ευρωπαϊκά χολεία τφπου II ι ςε 

ξζνα χολεία τθσ Θμεδαπισ ι τθσ Αλλοδαπισ 1 μονάδα 

για κάκε ζτοσ  

Ο χρόνοσ αυτόσ προςμετράται ςε κάκε περίπτωςθ 

ακόμα και όταν ςυμπίπτει με τθ διδακτικι υπθρεςία τθσ 

παραπάνω παραγράφου Β)α. 

μζχρι 5 

Β. ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 21 

 

Γ. υνζντευξθ  

 

 Μονάδεσ 

α)Γνϊςθ των ξζνων γλωςςϊν ςτον προφορικό λόγο μζχρι 24 

 

 

i) Θ γνϊςθ πρϊτθσ ξζνθσ γλϊςςασ  μζχρι  8 

ii) Θ γνϊςθ δεφτερθσ γλϊςςασ επικοινωνίασ μζχρι   8 

iii) Θ γνϊςθ τρίτθσ  γλϊςςασ επικοινωνίασ μζχρι  8 

Προαπαιτοφμενο: 5 μονάδεσ ςτθν πρϊτθ ξζνθ γλϊςςα  

Ο υποψιφιοσ οφείλει να δεςμευτεί να μάκει τθ γλϊςςα 

τθσ χϊρασ ζδρασ του Σχολείου. 

 

β)  

  Θ υνζντευξθ ςτοχεφει ςτθ διαμόρφωςθ μιασ πιο 

ολοκλθρωμζνθσ εικόνασ για τισ ικανότθτεσ και τον 

επαγγελματιςμό του εκπαιδευτικοφ. 

Ο υποψιφιοσ πρζπει να μπορεί να αποδεικνφει ότι κατζχει 

ικανότθτεσ: 

i. ςτο ςχεδιαςμό, τον προγραμματιςμό και τθν αξιολόγθςθ 

των  μακθςιακϊν επιλογϊν πάντα ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ ςπουδϊν που εφαρμόηουν τα Ευρωπαϊκά 

χολεία. 

ii. ςτθν αξιοποίθςθ διαφοροποιθμζνθσ και ευζλικτθσ 

διδακτικισ μεκοδολογίασ, ϊςτε να διαχειρίηεται 

αποτελεςματικά πολυπολιτιςμικά μακθςιακά 

 μζχρι 20 
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περιβάλλοντα. 

iii. ςτθ διαπολιτιςμικι επικοινωνία και ςτθν καινοτόμο 

δράςθ. 

iv. ςυνεργατικότθτασ (με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ τθσ 

μακθςιακισ κοινότθτασ) και  

v. αυτόνομθσ επαγγελματικισ εξζλιξθσ (ςυμμετοχι ςε 

επαγγελματικι επιμόρφωςθ.  

Κατά τθ ςυνζντευξθ είναι απαραίτθτθ και με δικαίωμα 

ψιφου θ ςυμμετοχι ςτθν επιτροπι αξιολόγθςθσ του 

Διευκυντι του Ευρωπαϊκοφ χολείου, ςτο οποίο ζχει 

προκθρυχκεί θ κζςθ για τθν οποία ενδιαφζρεται ο 

εκπαιδευτικόσ. Σα ζξοδα μετακίνθςθσ  του Διευκυντι κα 

καλφπτονται από το Ευρωπαϊκό χολείο.  

Γ. ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 44 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Α+Β+Γ: 

35+21+44(24+20)=100 

 

 

 

Άρκρο 3 

Διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων –Όργανα επιλογισ 

 

1. Ο Τπουργόσ Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων ι ο Αν. 

Τπουργόσ, εκδίδει προκιρυξθ για τθν κάλυψθ κενϊν κζςεων διδακτικοφ 

προςωπικοφ των ελλθνικϊν αλλά και άλλων γλωςςικϊν Σμθμάτων των 

Ευρωπαϊκϊν χολείων που δθμιουργοφνται από τθ διακοπι ι τθ μθ 

ανανζωςθ ι/και τθ λιξθ απόςπαςθσ εκπαδευτικοφ-ϊν, ι για τθν κάλυψθ 

νζων κζςεων που ιδρφονται με απόφαςθ του Ανϊτατου υμβουλίου των 

Ευρωπαϊκϊν χολείων. 

 

2. Θ πλιρωςθ αυτϊν των κενϊν κζςεων γίνεται με απόςπαςθ 

εκπαιδευτικϊν κατά κλάδο, ειδικότθτα και προτίμθςθ τθσ χϊρασ-ζδρασ του 

χολείου για τα επόμενα δφο ςχολικά ζτθ, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 

υπθρεςιακισ κατάςταςθσ των μελϊν του αποςπαςμζνου προςωπικοφ των 

Ευρωπαϊκϊν χολείων (εφαρμόηεται από 1 επτεμβρίου 1996) - 2009-D-
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511-el-3 και με βάςθ τουσ αντίςτοιχουσ αξιολογικοφσ πίνακεσ που 

καταρτίηονται για το ςκοπό αυτό ςφμφωνα με τα οριηόμενα των άρκρων (1) 

και (2).  

 

3. Με τθν προκιρυξθ, που εκδίδεται κάκε δφο ζτθ και δθμοςιεφεται ςτον 

θμεριςιο τφπο, καλοφνται οι δθμόςιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που ζχουν τα νόμιμα προςόντα να 

υποβάλλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ. 

ε περίπτωςθ κατά τθν οποία προκφψουν κενά για Διδακτικό και εποπτικό 

προςωπικό και Προςωπικό Πλαιςίωςθσ για τα οποία δεν υπάρχουν 

αξιολογικοί πίνακεσ μπορεί να εκδοκεί άμεςα θ ςχετικι προκιρυξθ. 

 

4. Οι αιτιςεισ υποψθφίων υποβάλλονται ςτθ Διεφκυνςθ Παιδείασ 

Ομογενϊν και Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε) του Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., 

μζςω τθσ Διεφκυνςθσ ι των Γραφείων Εκπαίδευςθσ των νομϊν όπου 

υπάγονται οργανικά οι υποψιφιοι, ςε αποκλειςτικι προκεςμία που 

ορίηεται με τθν προκιρυξθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 

 

5. τθν αίτθςθ υποβάλλονται από τον υποψιφιο:  

α) βιογραφικό ςθμείωμα, 

β) επικυρωμζνο αντίγραφο τίτλων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, 

μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ, 

γ) οι δθμοςιευμζνεσ ςυγγραφικζσ εργαςίεσ, τισ οποίεσ ςυνοδεφει και 

ςχετικόσ πίνακασ, 

δ) αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν 

ε) αντίγραφα άλλων ςχετικϊν πτυχίων, που τυχόν ζχει αποκτιςει ο 

υποψιφιοσ, 

ςτ) όποιο άλλο ςτοιχείο που κα βοθκιςει τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ για 

αξιοκρατικι και αντικειμενικι κρίςθ, 

η) διλωςθ, όπου χρειάηεται  που περιλαμβάνει κατά ςειρά προτίμθςθσ τισ 

κζςεισ ςτισ οποίεσ επικυμεί να τοποκετθκεί. 

 

6. Οι Προϊςτάμενοι ςτισ οικείεσ Δ/νςεισ ι ςτα Γραφεία εκπ/ςθσ των νομϊν, 

όπου υπάγονται οργανικά οι υποψιφιοι, ςυμπλθρϊνουν, κεωροφν και 

αποςτζλλουν ςτθ Δ.Ι.Π.Ο.Δ.Ε μετά τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

αιτιςεων, Φφλλα Μθτρϊου Ποιότθτασ και Πιςτοποιθτικά Τπθρεςιακϊν 

Μεταβολϊν των υποψθφίων, μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ 
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λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ. Επίςθσ αποςτζλλουν όποιο άλλο ζγγραφο 

προβλζπεται από τθ ςχετικι προκιρυξθ ι τουσ ηθτθκεί απευκείασ από τθ 

Δ.Ι.Π.Ο.Δ.Ε. 

 

7. Θ αρμόδια Διεφκυνςθ Παιδείασ Ομογενϊν και Διαπολιτιςμικισ 

Εκπαίδευςθσ ςυγκεντρϊνει τισ αιτιςεισ των υποψθφίων και διαβιβάηει 

αυτζσ μαηί με τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά ςτθν Επιτροπι τθσ επόμενθσ 

παραγράφου. 

 

8. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων, ςυγκροτείται Επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςόντων των 

υποψθφίων (κακθγθτϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, δαςκάλων τθσ 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, νθπιαγωγϊν και εκπαιδευτικϊν ςυμβοφλων, 

βιβλιοκθκονόμων που διορίηονται ι τοποκετοφνται ςτα Ευρωπαϊκά χολεία 

ι αποςπϊνται ς’ αυτά και περιγράφονται ςτα άρκρα 1,3, 4, 6β και 10 του 

Κανονιςμοφ Τπθρεςιακισ Κατάςταςθσ του Διδακτικοφ Προςωπικοφ των 

Ευρωπαϊκϊν χολείων) και ςφνταξθσ αξιολογικοφ πίνακα αυτϊν, θ ςφνκεςθ 

τθσ οποίασ ζχει ωσ εξισ:  

 

α) Νομικόσ ςφμβουλοσ ι πάρεδροσ του νομικοφ ςυμβουλίου του Κράτουσ, 

που ορίηεται με τον αναπλθρωτι του ωσ Πρόεδροσ. 

 

β) Σρία μζλθ από το Διδακτικό Επιςτθμονικό Προςωπικό (Δ.Ε.Π.), ζνα τθσ 

Φιλοςοφικισ χολισ, ζνα τθσ Φυςικομακθματικισ χολισ και ζνα του 

Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ των Πανεπιςτθμίων τθσ χϊρασ, ι χολικοφσ 

υμβοφλουσ, ζνα ΠΕ02, ζνα ΠΕ03 ι ΠΕ04 και ζνα τθσ Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ που ορίηονται με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, ωσ μζλθ. 

 

γ) Ο Εκνικόσ Επικεωρθτισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ωσ μζλοσ, όταν 

επιλζγονται εκπαιδευτικοί γι’ αυτι τθ βακμίδα με αναπλθρωτι του αυτόν 

τθσ Δευτεροβάκμιασ ι αντίςτοιχα ο Εκνικόσ Επικεωρθτισ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ όταν επιλζγονται εκπαιδευτικοί γι’ αυτι τθ βακμίδα με 

αναπλθρωτι του αυτόν τθσ Πρωτοβάκμιασ.  

 

δ) Ο Διευκυντισ τθσ ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε του Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. που ορίηεται με τον 

αναπλθρωτι του, Προϊςτάμενο Σμιματοσ τθσ ίδιασ Διεφκυνςθσ, ωσ μζλοσ. 
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ε) Ζνασ εκπρόςωποσ του Δ.. τθσ Δ.Ο.Ε. (Διδαςκαλικισ Ομοςπονδίασ 

Ελλάδασ )ωσ μζλοσ με τον αναπλθρωτι του, όταν επιλζγονται εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι ζνασ εκπρόςωποσ του Δ.. τθσ 

ΟΛΜΕ(Ομοςπονδίασ Λειτουργϊν Μζςθσ Εκπαίδευςθσ ) με τον αναπλθρωτι 

του όταν επιλζγονται εκπαιδευτικοί Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

 

9. Χρζθ γραμματζα και βοθκοφ γραμματζα αςκοφν υπάλλθλοι τθσ 

ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε εκπαιδευτικοί ι διοικθτικοί. 

 

10. Θ κθτεία  του Προζδρου, των μελϊν και του γραμματζα τθσ επιτροπισ 

ορίηεται διετισ. 

 

Άρκρο 4 

Κρίςθ, επιλογι και τοποκζτθςθ 

 

1. Θ αρμόδια Επιτροπι αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτθν πρϊτθ 

ςυνεδρίαςι τθσ που πραγματοποιείται μετά τθ λιψθ των αιτιςεων:  

 

α) Αποφαςίηει ποιοι από τουσ υποψθφίουσ ζχουν τα τυπικά προςόντα για 

να γίνουν δεκτοί ςτθ διαδικαςία επιλογισ και ποιοι αποκλείονται και 

καταρτίηει ςχετικοφσ πίνακεσ, τουσ οποίουσ κοινοποιεί ςτθν αρμόδια 

Διεφκυνςθ Παιδείασ, Ομογενϊν και Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ 

(ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) του Τπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων. 

 

β) Καταρτίηει αλφαβθτικό πίνακα των υποψθφίων που γίνονται δεκτοί ςτθ 

διαδικαςία επιλογισ, ςτουσ οποίουσ παρακζτει το ςφνολο των μονάδων 

που προκφπτουν από τα μοριοδοτοφμενα ςτοιχεία κατά κατθγορία 

κριτθρίων. Ο αλφαβθτικόσ πίνακασ των υποψθφίων ανακοινϊνεται ςτθν 

ιςτοςελίδα του Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και οι υποψιφιοι ζχουν τθ δυνατότθτα 

ζνςταςθσ μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ μζρεσ. Θ Επιτροπι εξετάηει τισ 

ενςτάςεισ και αποφαςίηει για τθν αποδοχι ι μθ αυτϊν.  

 

γ) Προτείνει προσ τον Τπουργό ι τον Αναπλθρωτι Τπουργό Παιδείασ, Δια 

Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, τον οριςμό μελϊν από το Διδακτικό, 

Επιςτθμονικό Προςωπικό (Δ.Ε.Π) ι από το Ειδικό Επιςτθμονικό Προςωπικό 

(Ε.Ε.Π) των Σμθμάτων των ξζνων γλωςςϊν των Πανεπιςτθμίων τθσ χϊρασ ι 
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ςχολικϊν ςυμβοφλων ξζνων γλωςςϊν με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, 

προκειμζνου να διαπιςτωκεί το επίπεδο γλωςςομάκειασ των υποψθφίων 

ςτισ δθλωκείςεσ προσ εξζταςθ γλϊςςεσ. 

ε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν εξεταςτζσ από τισ ανωτζρω κατθγορίεσ, 

μποροφν να ορίηονται και ιδιϊτεσ. 

 

δ) Ορίηει τισ θμερομθνίεσ πρόςκλθςθσ των υποψθφίων ςε προφορικι 

ςυνζντευξθ και τον τρόπο πραγματοποίθςισ τθσ. 

 

2. Κατά τθ διάρκεια τθσ προςωπικισ ςυνζντευξθσ κάκε υποψθφίου 

αξιολογείται θ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτον προφορικό λόγο, θ οποία 

αντιςτοιχεί ςτα προαναφερόμενα πτυχία γλωςςομάκειασ, θ γενικότερθ 

προςφορά του επιςτθμονικοφ και διδακτικοφ του ζργου και θ όλθ 

ςυγκρότθςθ και θ προςωπικότθτά του. 

 

3. Μετά το πζρασ τθσ προφορικισ ςυνζντευξθσ όλων των υποψθφίων θ 

Επιτροπι, φςτερα από εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ των κριτθρίων του άρκρου 

2 τθσ παροφςασ και τθσ όλθσ παρουςίασ του εκπαιδευτικοφ, όπωσ 

προζκυψε κατά τθν προφορικι ςυνζντευξθ και φςτερα από ςφγκριςθ αυτϊν 

καταρτίηει με αξιολογικι ςειρά πίνακεσ επιλογισ κατά κλάδουσ και 

ειδικότθτεσ. 

4. Οι υποψιφιοι που δεν προςζρχονται ςτθν προφορικι ςυνζντευξθ 

αποκλείονται από τθν επιλογι. 

 

5. ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ προθγείται κατά ςειρά ο ζχων: 

α) άριςτθ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ που ομιλείται ςτθ χϊρα ι ςτθν περιοχι όπου 

εδρεφει το ςχολείο, όταν αυτι δεν είναι μία εκ των τριϊν γλωςςϊν 

εργαςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και καλι γνϊςθ μίασ εκ των τριϊν 

γλωςςϊν εργαςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

β) άριςτθ γνϊςθ μίασ  εκ των τριϊν γλωςςϊν εργαςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ 

γ) μεγαλφτερθ διδακτικι προχπθρεςία 

δ) διδακτορικό δίπλωμα του άρκρου 2 Α α) 

ε) μεταπτυχιακό δίπλωμα ομοίωσ άρκρο 2 Α β)  

ςτ) τθν καλφτερθ γνϊςθ των νζων τεχνολογιϊν και 

η) τθν αξιολογότερθ ςυγγραφικι εργαςία. 
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6. Οι πίνακεσ τθσ τελικισ επιλογισ υποβάλλονται από τον Πρόεδρο τθσ 

Επιτροπισ, δια τθσ Διεφκυνςθσ Παιδείασ Ομογενϊν και Διαπολιτιςμικισ 

Εκπαίδευςθσ του Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ςτον Τπουργό ι Αναπλθρωτι Τπουργό 

Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ 

από τθν κατάρτιςι τουσ. 

 

7. Οι πίνακεσ κυρϊνονται από τον Τπουργό ι Αναπλθρωτι Τπουργό 

Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, δεν δθμοςιεφονται ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και ιςχφουν για δφο ςχολικά ζτθ. 

 

8. Οι υποψιφιοι ζχουν τθ δυνατότθτα υποβολισ γραπτισ ζνςταςθσ μζςα 

ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ μζρεσ μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων. Θ 

Επιτροπι εξετάηει τισ ενςτάςεισ και αποφαςίηει για τθν αποδοχι ι μθ 

αυτϊν. 

 

9. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων τοποκετοφνται ςε κενζσ κζςεισ εκπαιδευτικϊν των 

Ευρωπαϊκϊν χολείων και των ςχολείων των Διεκνϊν Οργανιςμϊν οι 

εγγεγραμμζνοι ςτουσ πίνακεσ επιλογισ κατά τθ ςειρά εγγραφισ 

λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ δθλωκείςεσ προτιμιςεισ όπου υπάρχουν. 

 

ε περίπτωςθ κατά τθν οποία αρνθκεί ο επιλεγείσ να τοποκετθκεί, αφοφ 

δθλϊςει εγγράφωσ τθν άρνθςι του εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν επίςθσ 

ζγγραφθ ενθμζρωςι του, διαγράφεται οριςτικά από τον πίνακα και 

τοποκετείται ο επόμενοσ. 

Θ μθ ζγγραφθ διλωςθ άρνθςθσ να τοποκετθκεί, μετά τθν παρζλευςθ των 

τριϊν θμερϊν δεν εμποδίηει τθν οριςτικι διαγραφι από τον πίνακα.  

 

 

Άρκρο 5 

Διευκυντζσ/ Αναπλθρωτζσ Διευκυντζσ 

 

1. Όταν μία κζςθ Διευκυντι ι Αναπλθρωτι Διευκυντι είναι κενι ςε ζνα 

Ευρωπαϊκό χολείο, ο Γενικόσ Γραμματζασ των Ευρωπαϊκϊν χολείων 

ανακοινϊνει ςτισ αντιπροςωπείεσ των χωρϊν που ζχουν δικαίωμα 

υποβολισ υποψθφιότθτασ αυτι τθ κζςθ που πρζπει να καλυφκεί. 
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2. Εάν δεν υπάρχουν αιτιςεισ μετάκεςθσ ι αν το μικτό υμβοφλιο 

Επικεωρθτϊν εκτιμά ότι αυτζσ δεν είναι προσ το ςυμφζρον τθσ Τπθρεςίασ, ο 

Γενικόσ Γραμματζασ καταρτίηει, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο ςθμείο IV(2009-D-422-EL-5) τον κατάλογο των κρατϊν 

μελϊν που μποροφν να ορίςουν υποψθφίουσ για τισ διάφορεσ κζςεισ και 

καλεί τισ ενδιαφερόμενεσ χϊρεσ να τον πλθροφοριςουν για το ενδεχόμενο 

ενδιαφζρον τουσ για τθ κζςθ. 

 

3. Εφόςον θ ελλθνικι αντιπροςωπεία εκδθλϊςει ενδιαφζρον για τθν 

πλιρωςι τθσ με απόςπαςθ, θ κζςθ αυτι με τθν υποβολι τθσ ςχετικισ 

υποψθφιότθτασ ςτο Γραφείο του Γενικοφ Γραμματζα των Ευρωπαϊκϊν 

χολείων, προκθρφςςεται από τον Τπουργό Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ 

και Θρθςκευμάτων. 

 

4. Θ επιλογι των υποψθφίων από τα Κράτθ Μζλθ κα πρζπει να γίνεται 

μετά από επίςθμθ δθμοςίευςθ, ςφμφωνα με κριτιρια ίδια με εκείνα που 

ιςχφουν ςτα κράτθ για το διοριςμό ςε κζςθ ευκφνθσ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. 

 

5. Ειδικότερα, οι υποψιφιοι για απόςπαςθ ςτα Ευρωπαϊκά χολεία για τθν 

κάλυψθ κζςεων Διευκυντϊν/ Αναπλθρωτϊν Διευκυντϊν πρζπει να τθροφν 

τισ παρακάτω προχποκζςεισ:  

 

α) Πρζπει να γνωρίηουν τουλάχιςτον δφο γλϊςςεσ εκ των τριϊν γλωςςϊν 

επικοινωνίασ (αγγλικά - γαλλικά -γερμανικά).  

Πρζπει να γνωρίηουν άριςτα (επίπεδο Γ2) μία εκ των γλωςςϊν επικοινωνίασ 

και καλά μια δεφτερθ γλϊςςα επικοινωνίασ . 

Θ άριςτθ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται κατά τα οριηόμενα 

παραπάνω ςτο άρκρο 1 παραγρ. α τθσ παροφςασ. Θ γνϊςθ τθσ δεφτερθσ 

ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται από τθν κατοχι κρατικοφ πιςτοποιθτικοφ 

γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 ι αντίςτοιχου τίτλου ςπουδϊν κατά το αρ.13, 

παρ.19α του Ν.3149/2003 ι αν δεν υπάρχει πτυχίο δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ 

ο υποψιφιοσ να μπορεί να χρθςιμοποιεί καλά τθ δεφτερθ γλϊςςα 

επικοινωνίασ, ι τθ γλϊςςα τθσ χϊρασ που εδρεφει το ςχολείο, ςτον 

προφορικό λόγο. Θ διαπίςτωςθ τθσ καλισ χριςθσ κα γίνεται κατά τθ 

διάρκεια τθσ προφορικισ ςυνζντευξθσ κατά τθν οποία ο υποψιφιοσ κα 

πρζπει να λαμβάνει τουλάχιςτον 5 μονάδεσ με άριςτα το 8. τθν περίπτωςθ 
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που ο υποψιφιοσ λάβει κάτω από 5 μονάδεσ αποκλείεται από τθ 

διαδικαςία επιλογισ .  

 

β) Οι υποψιφιοι πρζπει να διακζτουν τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα 

που απαιτοφνται για τθ Διεφκυνςθ Λυκείου ςτθν θμεδαπι (υποψιφιοι για 

κζςθ Διευκυντι ι Αναπλθρωτι Διευκυντι Δευτεροβάκμιασ) ι τθ διεφκυνςθ 

εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ Πρωτοβάκμιασ (για τουσ υποψιφιουσ ςε κζςθ 

Αναπλθρωτι Διευκυντι του Νθπιαγωγείου και τθσ Πρωτοβάκμιασ), όπωσ 

ορίηονται από τον Κανονιςμό Εφαρμογισ που αφορά ςτο διοριςμό και τθν 

αξιολόγθςθ των Διευκυντϊν και των Αναπλθρωτϊν Διευκυντϊν των 

Ευρωπαϊκϊν χολείων (2009-D-422-el-5 ,Κεφ.ΙΙ παρ.2). 

Ειδικότερα, ωσ Διευκυντζσ ι Αναπλθρωτζσ Διευκυντζσ επιλζγονται 

εκπαιδευτικοί τθσ οικείασ βακμίδασ με  οκταετι τουλάχιςτον εκπαιδευτικι 

υπθρεςία ςτθν Πρωτοβάκμια ι Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ οι οποίοι ζχουν 

αςκιςει διδακτικά κακικοντα επί πζντε τουλάχιςτον ζτθ από τα οποία 

τουλάχιςτον τρία ςε αντίςτοιχουσ με τθν προσ κάλυψθ κζςθ τφπουσ 

ςχολείων τθσ οικείασ βακμίδασ (όπωσ ορίηονται από τισ διατάξεισ του 

Ν.3848 /2010 (ΦΕΚ τεφχοσ Α Αρ.71/19-5-2010)). 

 

γ) Οι υποψιφιοι πρζπει να μποροφν να ολοκλθρϊςουν τουλάχιςτον τθν 

πρϊτθ κθτεία πζντε (5) ετϊν (υπό τθν επιφφλαξθ κετικισ αξιολόγθςθσ κατά 

τθ διάρκεια του 2ου ζτουσ υπθρεςίασ). 

 

6. Θ διάρκεια τθσ κθτείασ ενόσ Διευκυντι ι ενόσ Αναπλθρωτι Διευκυντι 

είναι 9ετισ και υποδιαιρείται ςε 3 περιόδουσ:  

α) μία πρϊτθ περίοδο δφο ετϊν.  

Κατά τθ διάρκεια του 2ου ζτουσ κα πραγματοποιείται αξιολόγθςθ,  

β) μία δεφτερθ περίοδο τριϊν ετϊν. 

Κατά τθ διάρκεια του 5ου ζτουσ κα πραγματοποιείται μια άλλθ αξιολόγθςθ, 

γ) μία τρίτθ περίοδο τεςςάρων ετϊν.  

δ) Θ κθτεία μπορεί να παρατακεί κατά ζνα ζτοσ προσ το ςυμφζρον τθσ 

υπθρεςίασ, ςτο τζλοσ  των εννζα ετϊν ςτο ίδιο ςχολείο.  

ε) ε περίπτωςθ μετάκεςθσ, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ κθτείασ ςτα δφο 

χολεία είναι δζκα ζτθ. Αυτι θ ςυνολικι διάρκεια δεν μπορεί ςε καμία 

περίπτωςθ να υπερβεί τα 10 ζτθ. 
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7. Με τθν προκιρυξθ, που εκδίδεται όποτε καταςτεί αναγκαίο και 

δθμοςιεφεται ςτον θμεριςιο τφπο, καλοφνται οι δθμόςιοι εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που ζχουν τα νόμιμα 

προςόντα να υποβάλλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ. 

 

8. Θ αρμόδια Επιτροπι Επιλογισ, θ οποία αναφζρεται ςτο άρκρο 3 

παράγραφοσ 7 και 8 τθσ παροφςασ, αποφαςίηει ποιοι από τουσ υποψθφίουσ 

ζχουν τα τυπικά προςόντα για να γίνουν δεκτοί ςτθ διαδικαςία επιλογισ και 

ποιοι αποκλείονται και καταρτίηει ςχετικοφσ πίνακεσ, τουσ οποίουσ 

κοινοποιεί ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ Παιδείασ, Ομογενϊν και 

Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε) του Τπουργείου Παιδείασ, Δια 

Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων. 

 

9. Καταρτίηει αλφαβθτικό πίνακα των υποψθφίων που γίνονται δεκτοί ςτθ 

διαδικαςία επιλογισ, ςτουσ οποίουσ παρακζτει το ςφνολο των μονάδων 

που προκφπτουν από τα μοριοδοτοφμενα ςτοιχεία του άρκρου 6 τθσ 

παροφςασ, κατά κατθγορία κριτθρίων. 

 

10. Ο αλφαβθτικόσ πίνακασ των υποψθφίων ανακοινϊνεται ςτθν 

ιςτοςελίδα του Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και οι υποψιφιοι ζχουν τθ δυνατότθτα 

ζνςταςθσ μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ μζρεσ. Θ Επιτροπι εξετάηει τισ 

ενςτάςεισ και αποφαςίηει για τθν  αποδοχι ι μθ αυτϊν. 

 

11. Θ Επιτροπι ορίηει τισ θμερομθνίεσ πρόςκλθςθσ των υποψθφίων ςε 

προφορικι ςυνζντευξθ και τον τόπο πραγματοποίθςισ τθσ. 

 

12. Μετά το πζρασ τθσ προφορικισ ςυνζντευξθσ όλων των υποψθφίων θ 

Επιτροπι, φςτερα από εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ των κριτθρίων του άρκρου 

6 τθσ παροφςασ και από τθ γενικι εικόνα και ςυγκρότθςθ τθσ 

προςωπικότθτασ  του εκπαιδευτικοφ, όπωσ προζκυψε κατά τθν προφορικι 

ςυνζντευξθ και φςτερα από ςφγκριςθ αυτϊν καταρτίηει με αξιολογικι ςειρά 

πίνακα επιλογισ των υποψιφιων Διευκυντϊν/ Αναπλθρωτϊν Διευκυντϊν.  

 

13. Οι πίνακεσ τθσ τελικισ επιλογισ υποβάλλονται από τον Πρόεδρο τθσ 

Επιτροπισ, δια τθσ Διεφκυνςθσ Παιδείασ Ομογενϊν και Διαπολιτιςμικισ 

Εκπαίδευςθσ του Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ςτον Τπουργό Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ 

και Θρθςκευμάτων μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν κατάρτιςι τουσ. 

ΑΔΑ: Β4ΛΒ9-ΞΛ7



18 

 

Οι πίνακεσ κυρϊνονται από τον Τπουργό Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων, δεν δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και 

ιςχφουν μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των φακζλων των 

υποψθφίων ςτο γραφείο του Γενικοφ Γραμματζα των Ευρωπαϊκϊν 

χολείων. 

 

Οι υποψιφιοι ζχουν τθ δυνατότθτα υποβολισ γραπτισ ζνςταςθσ μζςα ςε 

τρεισ (3) εργάςιμεσ μζρεσ μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων. Θ 

Επιτροπι εξετάηει τισ ενςτάςεισ και αποφαςίηει για τθν αποδοχι ι μθ 

αυτϊν. 

 

 

 

 

Άρκρο 6 

Κριτιρια Επιλογισ 

 

Σα κριτιρια επιλογισ για τθν απόςπαςθ εκπαιδευτικϊν ςε κζςεισ 
Διευκυντϊν και Αναπλθρωτϊν Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτα Ευρωπαϊκά χολεία και τα ςχολεία των 
Διεκνϊν Οργανιςμϊν διακρίνονται ςε τρεισ κατθγορίεσ και αποτιμϊνται 
ςυνολικά μζχρι 100 αξιολογικζσ μονάδεσ ωσ εξισ: 
 
Α. Επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κατάρτιςθ και ςυγκρότθςθ 

 

Σίτλοσ Μονάδεσ 

α) Διδακτορικό δίπλωμα  

i) ςτθ δθμόςια διοίκθςθ τθν οργάνωςθ και διοίκθςθ 

ςχολικϊν μονάδων  
8 

ii) ειδίκευςθσ ι άλλο ιςότιμο ι ςτισ επιςτιμεσ τθσ 

αγωγισ 
6 

iii) μθ ςυναφζσ προσ τθν ειδικότθτα  2 

β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα  

i) ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, ςτθν οργάνωςθ και διοίκθςθ 

ςχολικϊν μονάδων ι Δίπλωμα Εκνικισ χολισ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

6 

ii) ειδίκευςθσ (master) ι άλλο ιςότιμο ι ςτισ επιςτιμεσ 4 
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τθσ αγωγισ  

iii) ειδίκευςθσ (master) ι άλλο ιςότιμο μθ ςυναφζσ προσ 

τθν ειδικότθτα  
1 

Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει διδακτορικό και master ςυναφι ςτθν 

ίδια επιςτιμθ μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό. 

Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει πζραν του ενόσ διδακτορικοφ ι 

μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ μοριοδοτείται μόνο το ζνα. 

 γ) Κατοχι και άλλου πανεπιςτθμιακοφ πτυχίου ςτθ δθμόςια 

διοίκθςθ, ειδικότθτασ ι ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ 
3 

δ) Δθμοςιευμζνθ αξιόλογθ ςυγγραφικι εργαςία μζχρι 3 

i) ςυναφι με τθ δθμόςια διοίκθςθ, τθν οργάνωςθ και τθ 

διοίκθςθ ςχολικϊν μονάδων 
μζχρι 2 

ii) ςυναφι με τισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ ι άλλθ  μζχρι 1 

ε) Γνϊςθ δεφτερθσ   ξζνθσ γλϊςςασ  

    

 

 

     Αγγλικά – γαλλικά-γερμανικά  

 ι τθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ζδρασ του ςχολείου 

i) επίπεδο Γ2 

  μζχρι 6 

ii) επίπεδο Β2 

 
4 

ςτ) Γνϊςθ τρίτθσ ξζνθσ γλϊςςασ(Αγγλικά-Γαλλικά-

Γερμανικά)  

 

μζχρι 5 

Αγγλικά-γαλλικά –γερμανικά 

 ι τθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ζδρασ του ςχολείου 

i) επίπεδο Γ2 

5 

ii) επίπεδο Β2  
3 

 

η)Άλλεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ :  

i) επίπεδο Γ2 3 

ii) επίπεδο Β2 
2 

 

Από τουσ τίτλουσ  ςτθν ίδια γλϊςςα μοριοδοτείται μόνο ο ανϊτεροσ. 

Η γλωςςομάκεια και για τισ τρεισ γλϊςςεσ εργαςίεσ αποδεικνφεται με τθν 

κατοχι των προαναφερκζντων τίτλων (άρκρο 1). 

ι) Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ  
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μοριοδοτείται το ανϊτερο επίπεδο 

i) Α’ Επίπεδο 1 

ii) Β’ Επίπεδο 2 

Α. Μερικό φνολο 36 

 

Β. Τπθρεςιακι κατάςταςθ και διδακτικι εμπειρία. 

 

 Μονάδεσ 

α) Διδακτικι εμπειρία μζχρι 10 

i) Διδακτικι υπθρεςία (ωσ διδακτικό προςωπικό) πζρα 

από τθν απαιτοφμενθ πενταετία, 1 μονάδα για κάκε 

επιπλζον ζτοσ  

μζχρι 10 

ii) Διδακτικό ζργο ςε ΑΕΙ-ΣΕΙ γνωςτικϊν αντικειμζνων 

ςυναφϊν τθσ ειδικότθτάσ τουσ ι αυτϊν των 

Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ ι ςτθ μετεκπαίδευςθ 

εκπαιδευτικϊν, 1 μονάδα για κάκε ζτοσ  

μζχρι 2  

Οι παραπάνω προβλεπόμενεσ αξιολογικζσ μονάδεσ για το διδακτικό ζργο δεν 

ακροίηονται όταν ςυμπίπτουν χρονικά. 

β) Προχπθρεςία  Δ/ ντι Εκπαίδευςθσ, χολικοφ 

υμβοφλου, Προϊςταμζνου Γραφείου Εκπαίδευςθσ, 

Διευκυντι - υποδιευκυντι ςε Δθμοτικά, Γυμνάςια και 

Λφκεια  

μζχρι 8  

i) Προχπθρεςία Δ/ ντι Εκπαίδευςθσ, χολικοφ 

υμβοφλου, Προϊςταμζνου Γραφείου Εκπαίδευςθσ 

Διευκυντι, 1 μονάδα για κάκε ζτοσ  

μζχρι 8 

ii) Προχπθρεςία υποδιευκυντι ςχολικισ μονάδασ, 

0,5 μονάδα για κάκε ζτοσ  
μζχρι 4 

γ) Θ αποδεδειγμζνθ ςυμμετοχι ςε τακτικζσ μορφζσ 

εκδθλϊςεων του ςχολικοφ βίου (κεατρικζσ, πολιτιςτικζσ, 

περιβαλλοντικζσ κ.α.) κακϊσ και δραςτθριοτιτων 

εφαρμογισ καινοτόμων προγραμμάτων 

μζχρι 2 

 

Β. Μερικό ςφνολο  20 

 

Γ. υνζντευξθ 

 

 Μονάδεσ 

α)Γνϊςθ των ξζνων γλωςςϊν ςτον προφορικό λόγο μζχρι 24 
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 (προαπαιτοφμενο : 6 ςτθν πρϊτθ ξζνθ γλϊςςα 

                                     5 ςτθ δεφτερθ ξζνθ  γλϊςςα 

 

 

i) Θ γνϊςθ πρϊτθσ ξζνθσ γλϊςςασ  μζχρι  8 

ii) Θ γνϊςθ δεφτερθσ γλϊςςασ επικοινωνίασ μζχρι   8 

iii) Θ γνϊςθ τρίτθσ  γλϊςςασ επικοινωνίασ  ι τθσ χϊρασ 

ζδρασ του χολείου. 

μζχρι  8 

Ο υποψιφιοσ οφείλει να δεςμευτεί να μάκει τθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ζδρασ του 

Σχολείου. 

β) Γενικι εικόνα και ςυγκρότθςθ τθσ προςωπικότθτασ του 

υποψθφίου. 

Ο υποψιφιοσ πρζπει να μπορεί να αποδεικνφει ότι 

κατζχει ικανότθτεσ διαχείριςθσ ςτουσ τομείσ 

παιδαγωγικό, διοικθτικό και δθμοςιονομικό, για να 

μπορεί για παράδειγμα:  

i) να διοικεί ζνα ςχολείο ςτο ςφνολό του  

ii) να προάγει τθν επικοινωνία και ςυνεργαςία με τουσ 

μετόχουσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (μακθτζσ, 

γονείσ, εκπαιδευτικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ) ςε 

πολυπολιτιςμικό περιβάλλον 

iii)  να επιλφει διαφορζσ  

iv)  να προάγει καινοτόμεσ δράςεισ   

v) να διαχειρίηεται ανκρϊπινουσ, υλικοφσ και 

δθμοςιονομικοφσ πόρουσ  

vi)  να δθμιουργεί και να αναπτφςςει ζνα ςφςτθμα 

ελζγχου ποιότθτασ ςτουσ διάφορουσ τομείσ 

διαχείριςθσ του ςχολείου  

vii)  Ο υποψιφιοσ πρζπει να αποδεικνφει ότι γνωρίηει 

και κατανοεί το ςφςτθμα των Ευρωπαϊκϊν χολείων. 

 

μζχρι 20 

Γ. Μερικό ςφνολο  44 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Α+Β+Γ = 

36+ 20 + 44 = 100 

 

Ειδικότερα οι υποψθφιότθτεσ εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ι ζχουν 
υπθρετιςει ςε Ευρωπαϊκό χολείο, κα λαμβάνονται υπόψθ ιςότιμα με 
εκείνεσ που παρουςιάηονται από άλλουσ υποψθφίουσ, υπό τον όρο ότι 
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ανταποκρίνονται ςτα προςόντα που κακορίηονται ςτο ςθμείο ΙΙ του 
Κανονιςμοφ (Κεφ. Β παρ. 8 του Κανονιςμοφ (2009-D-422-el-5). 

 

Άρκρο 7 

Τποβολι των υποψθφιοτιτων ςτθν Επιτροπι Επιλογισ των Ευρωπαϊκϊν 

χολείων 

 

1. Με ευκφνθ τθσ ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε. του Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. τα ονόματα των υποψθφίων 
για τισ κζςεισ Διευκυντι ι Αναπλθρωτι Διευκυντι των Ευρωπαϊκϊν 
χολείων κακϊσ και ο προβλεπόμενοσ από τον χετικό Κανονιςμό φάκελοσ 
υποβάλλεται ςτο Γραφείο του Γενικοφ Γραμματζα των Ευρωπαϊκϊν 
χολείων μζςα ςτθν προκεςμία που προβλζπεται από τον εν λόγω φορζα. 
 
α) Ο φάκελοσ του υποψθφίου-ασ πρζπει να περιζχει τισ ακόλουκεσ 
πλθροφορίεσ:  
 

 θμερομθνία γζννθςθσ,  

 οικογενειακι κατάςταςθ,  

 πραγματοποιθκείςεσ ςπουδζσ και αποκτθκζντα διπλϊματα,  

 επαγγελματικζσ εμπειρίεσ,  

 γλωςςικζσ γνϊςεισ (κα τεκμθριϊνονται και κα αξιολογοφνται βάςει 
του πίνακα αυτοαξιολόγθςθσ του πλαιςίου αναφοράσ για τισ γλϊςςεσ 
που ζχει καταρτιςτεί από το υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ), 

 ειδικζσ δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ, και επιτεφγματα,  

 ονόματα των προςϊπων που ζδωςαν ςυςτατικζσ επιςτολζσ.  
 
β) Επίςθμα ζγγραφα που κα επιςυνάπτονται ςτο Βιογραφικό θμείωμα: 
 

 επικυρωμζνα αντίγραφα των διπλωμάτων,  

 επίςθμο ζγγραφο που κα βεβαιϊνει ότι ο υποψιφιοσ δεν ζχει 
αποτελζςει το αντικείμενο αςυμβίβαςτθσ με τθ κζςθ καταδίκθσ για 
ποινικό αδίκθμα.  

 
γ) υνιςτάται να χρθςιμοποιείται το Βιογραφικό θμείωμα «Europass». 
 
Οι υποψιφιοι οφείλουν να υποβάλλουν το Βιογραφικό θμείωμα  ςτα 
Ελλθνικά και ςε δφο τουλάχιςτον από τισ τρεισ γλϊςςεσ 
επικοινωνίασ(Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά). 
 
2. Οι ενδιαφερόμενεσ αντιπροςωπείεσ ορίηουν τουσ υποψθφίουσ τουσ για 
τθ κζςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 5, 6 και 7 τθσ παροφςασ 
απόφαςθσ και αποςτζλλουν τισ υποψθφιότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτισ 
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παραγράφουσ 3 και 4 του άρκρου αυτοφ, ταξινομθμζνεσ κατ' αλφαβθτικι 
ςειρά ςτον Γενικό Γραμματζα. Θ αντιπροςωπεία που επιλζγει ζναν ι 
περιςςότερουσ υπθρετοφντα(εσ) Αναπλθρωτι(ζσ) Διευκυντι(ζσ) για μια 
κενι κζςθ Διευκυντι οφείλει να περιορίςει τθν επιλογι τθσ ςε αυτόν/ 
αυτοφσ. 
 
3. Οι υποψιφιοι για τθ κζςθ Διευκυντι και Αναπλθρωτι Διευκυντι του 
κφκλου τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ πρζπει να διακζτουν τα τυπικά 
και ουςιαςτικά προςόντα που απαιτοφνται ςτθ χϊρα τουσ για τθ Διεφκυνςθ 
ενόσ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ του οποίου το απολυτιριο παρζχει 
πρόςβαςθ ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (άρκρο 21 τθσ φμβαςθσ 
για το Καταςτατικό των Ευρωπαϊκϊν χολείων). 
 
4. Οι υποψιφιοι για τθ κζςθ Αναπλθρωτι Διευκυντι των κφκλων 
Νθπιαγωγείου και Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ πρζπει να διακζτουν τα 
τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα που απαιτοφνται ςτθ χϊρα τουσ για να 
κατζχουν κζςθ Διευκυντι ι Αναπλθρωτι Διευκυντι ςε Εκπαιδευτικό 
ίδρυμα τθσ Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 
 
5. Τπό τθν επιφφλαξθ του ςθμείου IV.5, αν μόνο 2 εκνικότθτεσ είναι 
ενδιαφερόμενεσ, θ κάκε μία οφείλει να παρουςιάςει τουλάχιςτον 2 
υποψθφιότθτεσ με ζνα μζγιςτο 3 υποψθφιοτιτων, αν 3 ι περιςςότερεσ 
εκνικότθτεσ είναι ενδιαφερόμενεσ, θ κάκε μία μπορεί να παρουςιάςει 2 
υποψθφιότθτεσ το πολφ. 

 
 
 
 
 

Άρκρο 8 
Γενικζσ και μεταβατικζσ ρυκμίςεισ 

 

1. Για κζματα που αφοροφν ςτο αποςπαςμζνο προςωπικό των 

Ευρωπαϊκϊν χολείων και δεν ρυκμίηονται ρθτά από τισ διατάξεισ τθσ 

παροφςασ απόφαςθσ, ιςχφουν όςα προβλζπονται από τον Κανονιςμό 

υπθρεςιακισ κατάςταςθσ των μελϊν του αποςπαςμζνου προςωπικοφ ι/και 

τισ αποφάςεισ του Ανωτάτου υμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν χολείων (2009-

D-511-el-3). 

 

2. Για τουσ Διευκυντζσ και τουσ Αναπλθρωτζσ Διευκυντζσ των Ευρωπαϊκϊν 

χολείων που ανζλαβαν κακικοντα πριν από το επτζμβριο 2009 
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εφαρμόηεται ο Κανονιςμόσ εφαρμογισ που αφορά ςτο διοριςμό και ςτθν 

αξιολόγθςθ αυτϊν (2003-D-7610-el-7). 

 

3. Για τουσ Διευκυντζσ και τουσ Αναπλθρωτζσ Διευκυντζσ των Ευρωπαϊκϊν 

χολείων που ανζλαβαν κακικοντα από τθν 1θ επτεμβρίου 2009 

εφαρμόηεται ο Κανονιςμόσ εφαρμογισ που αφορά ςτο διοριςμό και τθν 

αξιολόγθςθ αυτϊν (2009-D-422-el-5). 

 

4. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ κθτείασ του αποςπαςμζνου προςωπικοφ, όταν 

προθγθκεί θ απόςπαςθ ςε κζςθ διδακτικοφ προςωπικοφ, ςε δφο 

διαφορετικζσ κζςεισ (διδακτικοφ προςωπικοφ και πλαιςίωςθσ ι Διευκυντι 

ι Αναπλθρωτι Διευκυντι), και όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτα ςθμεία α, β και γ 

του άρκρου 6 του Κανονιςμοφ υπθρεςιακισ κατάςταςθσ του 

αποςπαςμζνου προςωπικοφ των Ευρωπαϊκϊν χολείων, ςε καμία 

περίπτωςθ δεν μπορεί να υπερβεί τα δεκαζξι ςχολικά ζτθ. 

 

5. Σο αποςπαςμζνο προςωπικό που είναι ιδθ διοριςμζνο ςε κζςεισ 

Διευκυντι και Αναπλθρωτι Διευκυντι των Ευρωπαϊκϊν χολείων μπορεί να 

εξαντλιςει, με τθν επιφφλαξθ των ςθμείων 1, 2 και 4 του Κεφ. V του 

Κανονιςμοφ (2009-D-422-el-5) και των ςθμείων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου IV 

(2003-D-7610-el-7), μία πλιρθ κθτεία ςτθ κζςθ αυτι ανεξάρτθτα από το 

ςυνολικό χρόνο απόςπαςισ του, ςε οποιαδιποτε κζςθ, ςτα Ευρωπαϊκά 

χολεία. 

 

6. Οι τροποποιιςεισ, ςε κζματα ςχετικά με τθν παροφςα απόφαςθ, που 

μπορεί να γίνουν ςτουσ παραπάνω Κανονιςμοφσ επιφζρουν και τισ 

αντίςτοιχεσ τροποποιιςεισ ςε αυτι, οι οποίεσ κα πρζπει να γίνουν εντόσ τθσ 

προκεςμίασ των τριάντα θμερϊν ,ςτθν περίπτωςθ άμεςθσ ιςχφοσ τθσ 

τροποποίθςθσ, από τθν επίςθμθ ζκδοςθ τθσ ςχετικισ λθφκείςασ απόφαςθσ 

από το Ανϊτατο υμβοφλιο των Ευρωπαϊκϊν χολείων. ε κάκε άλλθ 

περίπτωςθ οι τροποποιιςεισ αυτζσ κα πρζπει να γίνουν ζτςι ϊςτε να 

ιςχφςει θ εφαρμογι τουσ από το αμζςωσ επόμενο ςχολικό ζτοσ. 

 

Άρκρο 9 

Καταργοφμενεσ αποφάςεισ 
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Από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ 

καταργοφνται α) θ με αρ. πρωτ. Φ.821/397Κ/21920/Η1/ 21  -2 -2011 (ΦΕΚ 410, 

τεφχοσ Β’/16 -3-2011) Κανονιςτικι απόφαςθ του Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Κακοριςμόσ 

προςόντων, όρων, κριτθρίων, οργάνων, τρόπου επιλογισ, διαδικαςίασ 

απόςπαςθσ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςτα Ευρωπαϊκά χολεία και ςτα 

ςχολεία διεκνϊν οργανιςμϊν και διάρκεια αυτισ». 

Επίςθσ με τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ λιγει θ κθτεία τθσ Επιτροπισ 
Αξιολόγθςθσ του προσ απόςπαςθ ςτα Ευρωπαϊκά χολεία διδακτικοφ 
προςωπικοφ θ οποία ςυγκροτικθκε με τθν με αρ. πρωτ. 
Φ.821.6/667Ε/33452/Η1/21-3-2011(ΦΕΚ. 74ΤΟΟΔ23-3-2011) Τπουργικι 
απόφαςθ περί ςυγκρότθςθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ του προσ απόςπαςθ 
ςτα Ευρωπαϊκά χολεία διδακτικοφ προςωπικοφ, όπωσ αυτι 
τροποποιικθκε με τθν αρ. πρωτ. Φ.821.6/2547Γ/17232α/Η1/3-11-2011 
(ΦΕΚ. 400.ΤΟΔΔ 10-11-2011)  Τπουργικι Απόφαςθ.  
 

 

Θ παροφςα να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ. 

 

 

Η    ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

                                                                                               

 

                                                                            ΕΤΗ ΧΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ 
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