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Θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την επιλογή Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη
Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία»
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1.

α) του άρθρου 39 και της περ. δ ́, της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020 «Εθνικό
Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη
θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EEL 173), κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και
άλλες διατάξεις» (Α' 254),
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (Α' 31),
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α' 119),
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ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121),
στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),
ζ) της υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513)
2.

την με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/624/ 119380 /B1 (23.09.2021) εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών,

3.

την ανάγκη καθορισμού κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης, επιλογής και τοποθέτησης
Συντονιστών Π.Δ.Ε. και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη λειτουργία του Μεταλυκειακού Έτους –
Τάξη Μαθητείας.

Αποφασίζουμε
τα κριτήρια και τη διαδικασία για την επιλογή των Συντονιστών Π.Δ.Ε. και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη
Μαθητεία ως εξής:
Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα της Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν., που
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Μ. & Ν. και κοινοποιείται στις Περιφερειακές
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται:
(Α) οι διοικητικοί υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και
οι εκπαιδευτικοί της Επαγγελματικής εκπαίδευσης, που ανήκουν οργανικά σε Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν
τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την πλήρωση με
επιλογή, των θέσεων Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία για την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση.
(Β) οι διοικητικοί υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, και οι εκπαιδευτικοί της Επαγγελματικής
εκπαίδευσης, που ανήκουν οργανικά σε
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τους όρους της παρούσας, να
υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την πλήρωση με επιλογή, των θέσεων
Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία, για την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία
ανήκουν.
2. Η αίτηση του ενδιαφερομένου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 (Α'
75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη
διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και ποινικών
κυρώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση, όπου μπορούν να
δηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση του Συντονιστή Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία ή/και Υπεύθυνου Δ.Δ.Ε.
για τη Μαθητεία. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος
υποβολής της αίτησης και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν αυτή, προς διακρίβωση και
μοριοδότηση των οριζομένων στο άρθρο 2 της παρούσας κριτηρίων.
3. Δεν επιλέγεται ως Συντονιστής Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία ή Υπεύθυνος Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία,
εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος α) στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής
διαδικασίας, έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα
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με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/2007 (Α' 26) ή για τον οποίο
συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, όπως ισχύει β) του
οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής
είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις με σκοπό την παραπλάνηση
της υπηρεσίας και σε βάρος του ασκούνται όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και
ποινικές ευθύνες.
4. Αποκλείονται της υποβολής αίτησης υποψηφιότητας:
α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε θέσεις με θητεία, η οποία λήγει
μετά τον χρόνο έναρξης της θητείας των Συντονιστών Π.Δ.Ε./Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία,
σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
β) Εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία
στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 3328/05 (Α' 80).
5. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο
κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά τον
χρόνο τοποθέτησης.
Άρθρο 2
Προσόντα, κριτήρια και μοριοδότηση για την επιλογή Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και
Υπεύθυνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία.
1. Υποψήφιοι για επιλογή σε θέση Συντονιστή Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία ή Υπεύθυνου Δ.Δ.Ε. για τη
Μαθητεία, είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου τίτλου σπουδών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν συνολικά τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ως διοικητικοί
υπάλληλοι ή εκπαιδευτικοί.
2. Η κατάταξη των υποψηφίων σε αξιολογικούς πίνακες γίνεται βάσει των κριτηρίων της εμπειρίας
τους σε θέματα εφαρμογής/εποπτείας του προγράμματος Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας,
της διοικητικής-εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας τους, της επιστημονικής συγκρότησης τους, της
επιμόρφωσης τους σε θέματα Μαθητείας και της πιστοποιημένης γνώσης των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών Οι υποψήφιοι υποβάλλονται επιπλέον σε συνέντευξη, στην οποία
εκτιμάται η προσωπικότητα και η ικανότητά τους για την ανάληψη της θέσης. Τα κριτήρια επιλογής
και μοριοδότησης εξειδικεύονται και αποτιμώνται, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Μόρια
ανά
έτος

Μέγιστος
Αριθμός μορίων

Υπεύθυνος Μαθητείας Π.Δ.Ε. ή/και Ομάδα μαθητείας ΟΥΜ

4

16

Υπεύθυνος Μαθητείας Δ.Δ.Ε.

3

12

Εποπτεία τμημάτων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας
ΕΠΑ.Λ.

2

8

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΔΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία
και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο.
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Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, ή
απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα.
Διοικητική προϋπηρεσία (πέραν της 3ετίας)
Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης

1

6

1,5

3

1

6

(Δ/ντης-Υποδιευθυντής σχολικής μονάδας, Δ/ντης-Υποδιευθυντής
Ε.Κ. – Τομεάρχης ΕΚ, Προϊστάμενος Τμήματος-Δ/νσης)
Εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. (πέραν της 3ετιας και
εκτός τμημάτων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. )
ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
Διδακτορικό

5

Μεταπτυχιακό

4

Επιμόρφωση σε θέματα Μαθητείας

2

Αποδεικνύεται με βεβαίωσης παρακολούθησης του προγράμματος
επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας της πράξης «Επιμόρφωση
εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 500057 που υλοποιείται από το Ι.Ε.Π. ή αντίστοιχης
επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας διάρκειας τουλάχιστον τριάντα
πέντε (35) ωρών
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου αποδεικνύεται με
τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6
του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) για την απόδειξη της
γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

12
Άρθρο 3
Διαδικασία ελέγχου των υποψηφιοτήτων και μοριοδότησης

1. Ο έλεγχος των αιτήσεων, των δικαιολογητικών και της συνδρομής των προϋποθέσεων
συμμετοχής στη διαδικασία των υποψηφίων, η απόρριψη των αιτήσεων που δεν πληρούν τους
όρους της παρούσας και η μοριοδότηση των κριτηρίων όπως περιγράφονται στο άρθρο 2,
διενεργούνται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από υπαλλήλους της οικείας
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που συντονίζει προϊστάμενος τμήματος
της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (συντονιστής διαδικασίας μοριοδότησης).
2. Μετά το πέρας του ως άνω ελέγχου ο συντονιστής διαδικασίας μοριοδότησης της παρ 1
συντάσσει και ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης πίνακες
των αποκλειόμενων στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Ενστάσεις επί των
παραπάνω πινάκων υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03)
εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους και εξετάζονται από τριμελή επιτροπή
ενστάσεων, που συγκροτείται από υπαλλήλους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και τουλάχιστον έναν Προϊστάμενο Τμήματος αυτής, ως Πρόεδρο. Έργο της ως
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άνω Επιτροπής είναι η εξέταση κάθε είδους ενστάσεων που υποβάλλονται από τους υποψήφιους
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και η έκδοση οριστικής απόφασης επ' αυτών.
3. Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων επί των πινάκων αποκλειομένων από την επιτροπή της παρ.
2., την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεων και της μοριοδότησης, σύμφωνα με την παρ. 1 και
την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων από την επιτροπή της παρ. 4,
συντάσσονται από το συντονιστή διαδικασίας μοριοδότησης της παρ. 1 και ανακοινώνονται οι
προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Ενστάσεις επί της μοριοδότησης των κριτηρίων της Εμπειρίας
σε Θέματα Εφαρμογής Τάξης Μαθητείας, της Διοικητικής-Εκπαιδευτικής Προϋπηρεσίας, των
Άλλων Τίτλων Σπουδών – Επιμορφώσεων και Νέες Τεχνολογίες ,υποβάλλονται μόνο μία φορά,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης
των προσωρινών πινάκων κατάταξης, και εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή ενστάσεων της
παραγράφου 2, η οποία αποφαίνεται οριστικά επ' αυτών. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των
ενστάσεων, συντάσσονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων.
4. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων διενεργούνται, αξιολογούνται και μοριοδοτούνται από τριμελή
επιτροπή, που συγκροτείται από Προϊσταμένους Τμημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης και της οποίας Πρόεδρος είναι o Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης.
5. Οι υπάλληλοι που θα ασχοληθούν με την μοριοδότηση, ο συντονιστής διαδικασίας
μοριοδότησης, και οι προβλεπόμενες στην παρούσα απόφαση επιτροπές ορίζονται/συγκροτούνται
με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει με το πέρας των
διαδικασιών επιλογής και τοποθέτησης.
Άρθρο 4
Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης
1. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων βάσει των μορίων τους, ανακοινώνονται στην
ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ισχύουν μέχρι την 31η
Αυγούστου του δεύτερου έτους από την κύρωσή τους. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σ'
αυτούς καλύπτουν τις κενές ή τις κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρονικό διάστημα
ισχύος τους, για το υπόλοιπο της θητείας. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας στους οριστικούς πίνακες
κατάταξης, προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στη Συνέντευξη.
2. Βάσει των οριστικών πινάκων κατάταξης, ορίζεται άμεσα ένας Συντονιστής Π.Δ.Ε. για τη
Μαθητεία. Ο ορισμός επί πλέον Συντονιστή Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία καθώς και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για
τη Μαθητεία γίνεται με την χρήση των οριστικών πινάκων κατάταξης, όταν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις περί πλήθους τμημάτων μαθητείας που λειτουργούν, όπως αυτές αναφέρονται στις
παρ 2 και 3 του άρθρου 39 του ν. 4763/2020.
3. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή για την
τοποθέτηση των επιλεχθέντων, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και της προτίμησής τους, με
θητεία, η οποία λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Για
εκπαιδευτικούς που επιλέγονται ως Συντονιστές Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία ή Υπεύθυνοι Δ.Δ.Ε. για τη
Μαθητεία, προηγείται εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για απόσπαση τους στην οικεία Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης (για τους Συντονιστές Π.Δ.Ε.) ή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (για τους Υπεύθυνους Δ.Δ.Ε.). Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν
καθήκοντα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης απόσπασης ή από την ημερομηνία που
ορίζεται σ' αυτή.
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Άρθρο 5
Τελική διάταξη
Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται με αρ. Φ3/120835/Δ4/2018 (2923 Β’) Κοινή
Υπουργική Απόφαση και η με αρ. Φ4/132138/Δ4/2018 (3395 Β’) Υπουργική Απόφαση.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

6

