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Πρόταση Τροπολογίας 

για την μοριοδότηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος στο 

επιστημονικό πεδίο της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης (ΟΔΕ) 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου 

σε θέματα εκπαίδευσης» 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. 

Άρθρο 1 

Τροποποιήσεις του ν. 3848/2010 

 

------------- 

 

Σας αποστέλλεται πρόταση τροπολογίας για την μοριοδότηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικούς 

διπλώματος στο επιστημονικό πεδίο της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης (ΟΔΕ) στις 

διαδικασίες επιλογής διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης ή/και σχολικών συμβούλων και 

παρακαλώ αυτή να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, στο υπό συζήτηση και ψήφιση νομοσχέδιο 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 

έργου σε θέματα εκπαίδευσης», ΜΕΡΟΣ Α΄, ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ., 

Άρθρο 1, Τροποποιήσεις του ν. 3848/2010.  

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ 

Προτείνεται η συγκεκριμένη τροπολογία να ορίζει ότι «Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα στο 

επιστημονικό πεδίο της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης (ΟΔΕ) και συμμετέχουν σε 

διαδικασίες επιλογής διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης λαμβάνουν για τους συγκεκριμένους 

τίτλους σπουδών αυξημένη μοριοδότηση κατά το ήμισυ σε σχέση με την μοριοδότηση που 

προβλέπεται για τους αντίστοιχους τίτλους σε άλλα γνωστικά πεδία».  

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Από την ελληνική και διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και την καθημερινή εκπαιδευτική 

εμπειρία προκύπτει ότι η ανάληψη καθηκόντων σε θέση ευθύνης στην εκπαίδευση συνιστά 

υιοθέτηση ενός νέου εργασιακού ρόλου, με διαφορετικές προκλήσεις από αυτές του 

εκπαιδευτικού της τάξης. Εξ αυτού νοείται ότι η διοικητική λειτουργία είναι απαραίτητο να 
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διαπνέεται από την ανάλογη γνώση. Η δε διοίκηση και στα 3 επίπεδα (ΠΔΕ, ΔΠΕ/ΔΔΕ, Σχολεία) 

πρέπει να ασκείται από εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων, με εκπαιδευτική και 

διοικητική εμπειρία, ανάλογα με το επίπεδο διοίκησης. Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις 

νευραλγικών για την εκπαίδευση θέσεων εργασίας δημιουργεί ανάγκες εισαγωγικής ή και 

συνεχιζόμενης κατάρτισης σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης στην εκπαίδευση.  

2. Η επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης στην Εκπαίδευση (ΟΔΕ) με τους βασικούς πυλώνες 

και τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις του πεδίου, αποτελεί μέσο ενδυνάμωσης της/του 

εκπαιδευτικού που κατέχει ή διεκδικεί θέση στελέχους στην εκπαίδευση ώστε να 

ανταποκρίνεται στα θέματα της περιοχής των αρμοδιοτήτων τους. Η δε κατάρτιση των 

στελεχών της εκπαίδευσης σε θέματα διοίκησης αποτελεί προϋπόθεση βελτίωσης της 

ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. 

3. Ως αποτέλεσμα, η κατοχή μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών τίτλων στο επιστημονικό πεδίο 

της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης (ΟΔΕ), με αποκλειστικά εκπαιδευτικό - 

παιδαγωγικό προσανατολισμό οι οποίοι παρέχονται από εγκεκριμένα από το Υπουργείο 

Παιδείας αντίστοιχα προγράμματα των δημοσίων ΑΕΙ της ημεδαπής πιστοποιούν την 

κατάρτιση στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Ωστόσο, μέχρι τώρα, δεν μοριοδοτείται η 

κατοχή μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών τίτλων στο επιστημονικό πεδίο της ΟΔΕ στις 

διαδικασίες επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, διευθυντών διευθύνσεων 

εκπαίδευσης, περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης καθώς και για τις υπόλοιπες θέσεις 

στελεχών εκπαίδευσης για το διοικητικό έργο τους.  

4. Προς θεραπεία αυτής της ανάγκης, η μοριοδότηση  του διδακτορικού διπλώματος και του 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο επιστημονικό πεδίο της ΟΔΕ θα πρέπει να υπερβαίνει τη 

μοριοδότηση του διδακτορικού διπλώματος (4 μονάδες) και του μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών (2,50 μονάδες) όπως προτείνεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του εν λόγω 

νομοσχεδίου λόγω της άμεσης σχέσης με τις απαιτήσεις και τις αρμοδιότητες με τις προς 

κάλυψη θέσεις εκπαιδευτικής διεύθυνσης. Γι’ αυτό προτείνεται η αυξημένη κατά 50% 

μοριοδότηση  του διδακτορικού διπλώματος στο επιστημονικό πεδίο οργάνωσης και 

διοίκησης στην εκπαίδευσης  (6,0 μονάδες) και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (3,75 

μονάδες) αντίστοιχα. 


