
 

 

Απόκτηση Πιστοποιητικού ∆ιοικητικής επάρκειας 
και Καθοδηγητικής επάρκειας εκπαιδευτικών- Η 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

27 Ιουνίου 2012, 5:45 µµ  

Το περιεχόµενο και η διαδικασία παρακολούθησης του ειδικού προγράµµατος για την 
απόκτηση Πιστοποιητικού ∆ιοικητικής επάρκειας και την απόκτηση Πιστοποιητικού 
Καθοδηγητικής επάρκειας εκπαιδευτικών του N. 3848/10 (71Α) «Αναβάθµιση του 
ρόλου του εκπαιδευτικού−καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργείων 
Παιδείας, Οικονοµικών και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης . Ειδικότερα ,  η απόφαση , 
έχει ως εξής: 

Άρθρο 1 
Τα πιστοποιητικά διοικητικής και καθοδηγητικής επάρκειας, που απαιτούνται για την 
επιλογή σε θέσεις σχολικών συµβούλων διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταµένων 
ΚΕ.∆∆Υ και διευθυντών σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας και της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις παρ. 9 του άρθρου 11 του Ν. 
3848/2010, χορηγούνται ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση αντίστοιχου ειδικού 
προγράµµατος στο Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης(ΕΚ∆∆Α). 

Άρθρο 2 
Προϋποθέσεις και διαδικασία εισαγωγής στα προγράµµατα 
1. Κατά την πρώτη εφαρµογή της παραπάνω διάταξης του άρθρου 11, θα 
λειτουργήσουν ταχύρρυθµα προγράµµατα στα οποία θα συµµετάσχουν υποχρεωτικά: 
α) στο πρόγραµµα για την απόκτηση πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας οι 
υπηρετούντες διευθυντές διευθύνσεων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, καθώς και οι επόµενοι σε καθένα από τους ισχύοντες αξιολογικούς 
πίνακες, σε ποσοστό 30% του συνόλου των υπηρετούντων, β) στο πρόγραµµα για την 
απόκτηση πιστοποιητικού καθοδηγητικής επάρκειας οι υπηρετούντες σχολικοί 
σύµβουλοι πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και οι επόµενοι 
σε καθένα από τους ισχύοντες πίνακες, σε ποσοστό 30% του συνόλου των 
υπηρετούντων. 
2. Στη συνέχεια και κατά την εξέλιξη των προγραµµάτων τα παραπάνω ταχύρρυθµα 
προγράµµατα θα ακολουθήσουν «εκτεταµένα προγράµµατα» στα οποία θα 
συµµετέχουν οι εκπαιδευτικοί που θα επιλέγονται µε τις προϋποθέσεις και τη 
διαδικασία που προβλέπονται στις επόµενες παραγράφους. 
3. Εντός του µηνός Ιουνίου κάθε έτους, το ΕΚ∆∆Α σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, καλεί µε ανακοίνωση του τους 
εκπαιδευτικούς που επιθυµούν να παρακολουθήσουν τα ειδικά προγράµµατα να 
υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στα προγραµµατισµένα προγράµµατα σε 
διάστηµα 15 ηµερών από την ανάρτηση του κάθε 
προγράµµατος στην ιστοσελίδα του ΕΚ∆∆Α. Στην ανακοίνωση θα αναφέρεται και ο 
συγκεκριµένος αριθµός των εκπαιδευτικών που θα συµµετάσχουν στο κάθε 
πρόγραµµα, ανά εκπαιδευτική περίοδο σε συνάρτηση µε τις δυνατότητες του 
ΕΚ∆∆Α. Προκειµένου δε για το πιστοποιητικό καθοδηγητικής επάρκειας, 
προσδιορίζεται ο αριθµός των συµµετεχόντων και ο αριθµός ανά ειδικότητα. 



 

 

4. ∆ικαίωµα να λάβουν µέρος στη διαδικασία επιλογής για «τα εκτεταµένα 
προγράµµατα» έχουν οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι: α) κατά την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων έχουν εκπαιδευτική υπηρεσία µεγαλύτερη των 
επτά (7) ετών και µικρότερη των τριάντα δύο (32) β) έχουν πιστοποιηµένη 
επιµόρφωση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, επιπέδου 1 
τουλάχιστον. 
5. Η επιλογή όσων θα φοιτήσουν στα προγράµµατα γίνεται µε δηµόσια ηλεκτρονική 
κλήρωση που διενεργείται µε ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων και του ΕΚ∆∆Α. Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν ως 
η έχουν διατελέσει στελέχη της εκπαίδευσης του Ν. 3848/10, τους περιφερειακούς 
∆ιευθυντές Εκπαίδευσης και όσους έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου στον 
∆ηµόσιο τοµέα διατίθεται το 80% των υπό κάλυψη θέσεων, ενώ για 
τους υπολοίπους το 20%. Αν κατά τον υπολογισµό του ποσοστού προκύψει κλάσµα, 
αυτό στρογγυλοποιείται στον επόµενο ακέραιο αριθµό. Σκοπός της παραπάνω 
διαδικασίας είναι η τµηµατική ικανοποίηση όλων των αιτήσεων που θα υποβληθούν. 

Άρθρο 3 
Στόχος και περιεχόµενο του προγράµµατος για το πιστοποιητικό διοικητικής 
επάρκειας 
1. Στόχος του ειδικού προγράµµατος για το πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας 
είναι η απόκτηση εκείνων των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα καταστήσουν 
τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς ικανούς να ασκήσουν αποτελεσµατικότερα τα 
καθήκοντα του διευθυντή διεύθυνσης εκπαίδευσης, του προϊσταµένου Κέντρων 
∆ιαφοροδιάγνωσης  ∆ιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.∆.∆.Υ) και του διευθυντή 
σχολικής µονάδας πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
2. Ο ως άνω στόχος επιτυγχάνεται µέσα από τη θεωρητική εκπαίδευση ενενήντα έξι 
ωρών (96) και την 
πρακτική άσκηση των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών διάρκειας ογδόντα (80) ωρών 
3. Το πρόγραµµα της θεωρητικής εκπαίδευσης περιλαµβάνει τις ακόλουθες 
ενδεικτικές θεµατικές ενότητες: 
• ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού στην εκπαίδευση 
• Οργάνωση και ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης ως σύγχρονου Οργανισµού 
• Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 
• Κανόνες Νοµιµότητας ∆ιοικητικής ∆ράσης στο χώρο της Εκπαίδευσης 
• θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
• Εκπαιδευτική Πολιτική−Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση. 
3. Οι παραπάνω θεµατικές ενότητες µπορεί να τροποποιούνται ή να 
επικαιροποιούνται, µε εισήγηση της 
Οµάδας Έργου και πιστοποίηση του επιµορφωτικού φακέλου που θα λαµβάνει υπόψη 
και τις ανάγκες των εκπαιδευόµενων, όπως αυτές θα προκύπτουν κατά την  εφαρµογή 
του προγράµµατος και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των προγραµµάτων. 
4. Η πρακτική άσκηση των συµµετεχόντων στα προγράµµατα πραγµατοποιείται σε 
υπηρεσίες αντίστοιχες µε αυτές για τις θέσεις των οποίων θα είναι υποψήφιοι. 
Στις υπηρεσίες αυτές τηρείται ειδικό ηµερολόγιο (καρτέλα), όπου θα καταγράφονται 
οι ηµεροµηνίες και το περιεχόµενο των εργασιών που εκτέλεσαν οι ασκούµενοι. 

Άρθρο 4 
Στόχος και περιεχόµενο του προγράµµατος για το πιστοποιητικό καθοδηγητικής 
επάρκειας 



 

 

1. Στόχος του πιστοποιητικού καθοδηγητικής επάρκειας είναι η απόκτηση εκείνων 
των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τους συµµετέχοντες συµβούλους ικανούς να 
ασκήσουν αποτελεσµατικότερα τα καθήκοντά τους. 
2. Ο ως άνω στόχος επιτυγχάνεται µέσα από τη θεωρητική εκπαίδευση ενενήντα έξι 
ωρών (96) και την 
πρακτική άσκηση των συµµετεχόντων συµβούλων διάρκειας ογδόντα (80) ωρών 
3. Το πρόγραµµα της θεωρητικής εκπαίδευσης πριλαµβάνει τις ακόλουθες 
ενδεικτικές θεµατικές ενότητες: 
• ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού στην εκπαίδευση 
• Οργάνωση και ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης ως σύγχρονου Οργανισµού−Οργάνωση 
και διοίκηση εκπαιδευ− 
τικού έργο• Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 
• Εκπαιδευτική Πολιτική−Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση 
• Συµβουλευτική υποστήριξη στην εκπαίδευση 
• Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Εργαλεία και τεχνικές. 
3. Οι παραπάνω θεµατικές ενότητες µπορεί να τροποποιούνται ή να 
επικαιροποιούνται, µε εισήγηση της 
Οµάδας Έργου και πιστοποίηση του επιµορφωτικού φακέλου που θα λαµβάνει υπόψη 
και τις ανάγκες των εκπαιδευόµενων, όπως αυτές θα προκύπτουν κατά την εφαρµογή 
του προγράµµατος και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των προγραµµάτων. 
4. Η πρακτική άσκηση των συµµετεχόντων στα προγράµµατα πραγµατοποιείται σε 
υπηρεσίες αντίστοιχες µε αυτές για τις θέσεις των οποίων θα είναι υποψήφιοι. 
Στις υπηρεσίες αυτές τηρείται ειδικό ηµερολόγιο (καρτέλα), όπου θα καταγράφονται 
οι ηµεροµηνίες και το περιεχόµενο των εργασιών που εκτέλεσαν οι ασκούµενοι. 

Άρθρο 5 
∆ιάρκεια, τρόπος και διαδικασία παρακολούθησης των ειδικών προγραµµάτων 
1. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 θα παρακολουθήσουν µόνο το πρόγραµµα θεωρητικής εκπαίδευσης, που θα 
έχει διάρκεια 96 διδακτικές ώρες. 
2. Στη συνέχεια και κατά την εξέλιξη των προγραµµάτων οι συµµετέχοντες 
εκπαιδευτικοί θα παρακολουθούν πρόγραµµα θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης, διάρκειας 176 ωρών συνολικά. 
3. Η υλοποίηση των προγραµµάτων θα επιδιωχθεί να γίνεται σε ηµέρες και ώρες που 
δε θα λειτουργούν τα σχολεία ή οι υπηρεσίες, ώστε να µην παρακωλύεται η άσκηση 
των διδακτικών ή των διοικητικών καθηκόντων των συµµετεχόντων. 
4. Τα θεωρητικά µαθήµατα και η παρουσίαση των εργασιών θα πραγµατοποιούνται 
σε χώρους που θα 
ορίζονται από το ΕΚ∆∆Α. 

Άρθρο 6 
Τρόπος αξιολόγησης των συµµετεχόντων στα προγράµµατα 
1. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 που θα παρακολουθήσουν τα «ταχύρρυθµα επιµορφωτικά προγράµµατα» 
θα αξιολογηθούν από τους εκπαιδευτές µε βάση: 
α) Τρεις (03) γραπτές εργασίες, µε τις οποίες οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα θα 
πραγµατεύονται, 
µε επιστηµονικό τρόπο, θέµατα από δύο διαφορετικές θεµατικές ενότητες η καθεµία, 



 

 

ώστε να καλυφθούν όλες οι θεµατικές ενότητες του θεωρητικού προγράµµατος 
β) Μία (01) γραπτή εργασία, µε την οποία οι συµµετέχοντες θα πραγµατεύονται µε 
επιστηµονικό τρόπο ένα θέµα σχετικό µε την πρακτική τους άσκηση, την οποία θα 
επιβλέπει ένας από τους διδάσκοντες του προγράµµατος και θα αξιολογηθεί µέσα σε 
ένα µήνα από τη λήξη των θεωρητικών µαθηµάτων, κατά τη διάρκεια ειδικής 
συνάντησης−παρουσίασης, από τον επιβλέποντα και άλλους δύο διδάσκοντες. 
2. Κατά την εξέλιξη των «εκτεταµένων προγραµµάτων» 
οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται από τους εκπαιδευτές µε βάση: 
α) Τρεις (03) γραπτές εργασίες, µε τις οποίες θα πραγµατεύονται, µε επιστηµονικό 
τρόπο, θέµατα από 
δύο διαφορετικές θεµατικές ενότητες η καθεµία, ώστε να καλυφθούν όλες οι 
θεµατικές ενότητες του θεωρητικού προγράµµατος  β) Την αξιολόγηση της πρακτικής 
τους άσκησης, καθώς και την προκύπτουσα από αυτήν προστιθέµενη αξία, η οποία θα 
εκτιµάται από οµάδα εποπτείας που θα 
συγκροτείται γι’ αυτό το σκοπό. 
γ) Μία (01) γραπτή εργασία, µε την οποία οι συµµετέχοντες θα πραγµατεύονται µε 
επιστηµονικό τρόπο ένα θέµα σχετικό µε την πρακτική τους άσκηση, την οποία θα 
επιβλέπει ένας από τους διδάσκοντες του προγράµµατος και θα αξιολογηθεί µέσα σε 
ένα µήνα από τη λήξη των θεωρητικών µαθηµάτων, κατά τη διάρκεια ειδικής 
συνάντησης−παρουσίασης, από τον επιβλέποντα και άλλους δύο διδάσκοντες. 

Άρθρο 7 
Επιτυχής ολοκλήρωση προγράµµατος 
1. Επιτυχής θεωρείται η ολοκλήρωση του προγράµµατος όταν ο εκπαιδευόµενος: 
α) δεν έχει σηµειώσει αριθµό απουσιών µεγαλύτερο από το 10% των διδακτικών 
ωρών του θεωρητικού 
προγράµµατος 
β) παρακολούθησε ανελλιπώς και ολοκλήρωσε µε επιτυχία, το πρόγραµµα της 
πρακτικής άσκησης σύµφωνα µε την αξιολογική έκθεση της οµάδας εποπτείας. 
γ) πέτυχε µέσο όρο βαθµολογίας δέκα (10) και άνω στις τρεις γραπτές εργασίες µε 
άριστα το είκοσι(20) 
δ) πέτυχε στην τελική γραπτή εργασία βαθµό δέκα (10) και άνω, µε άριστα το είκοσι 
(20). 

Άρθρο 8 
Ο τύπος των πιστοποιητικών που χορηγούνται 
1. Η επιτυχής ολοκλήρωση των ειδικών προγραµµάτων «ταχύρρυθµης και 
εκτεταµένης διάρκειας» οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού διοικητικής ή 
καθοδηγητικής επάρκειας, ανάλογα. 
2. Τα ως άνω πιστοποιητικά έχουν τίτλο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ (παρ. 9 άρθρου 11 του Ν. 
3848/2010)» η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ (παρ. 9 άρθρου 11 του Ν. 3848/2010)», ανάλογα, 
και υπογράφονται από το Γενικό Γραµµατέα του ΕΚ∆∆Α 

 


