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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

131013/Δ2 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β΄, Δ΄ & Ε΄
Ανδρέα Παπανδρέου 37,
Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΡΟΣ: 1) Περιφ/κές Δ/νσεις Εκπ/σης
Πληροφ.: Π.Ε. Μ. Δόκου- Γ. Λιαμπότης
Τηλέφωνο: 210-3442121, 210-3442125

όλης της Χώρας
2) κ.κ. Διευθυντές Διευθύνσεων

Πληροφ.: Δ.Ε. Α. Παναγιώτου-Β. Κετσίδου

Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης

Τηλέφωνο: 210-3442271, 210- 3443258

όλης της Χώρας

FAX: 210-3442365

3) Π.Υ.Σ.Δ.Ε. &΄ Π.Υ.Σ.Π.Ε. όλης
της Χώρας

ΘΕΜΑ: Επιλογή Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Προϊσταμένων των Τμημάτων
Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτ/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
Δεδομένου ότι περατώνονται οι διαδικασίες τοποθέτησης διευθυντών στις σχολικές
μονάδες παρακαλούμε να κινήσετε τις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης:
Α΄. Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, Σ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ. και υπευθύνων
τομέων Σ.Ε.Κ.
Β΄. Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Γ΄. Υποδιευθυντών – Υπευθύνων για το πρόγραμμα του ολοήμερου δημοτικού
σχολείου

Α. Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Σ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ. και υπεύθυνοι
τομέων Σ.Ε.Κ.
1. Προθεσμίες αιτήσεων και κατάρτιση των πινάκων επιλογής
α) Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., ο οικείος
Διευθυντής Εκπαίδευσης καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και
επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα Υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα που ανήκουν
οργανικά, καθώς και υποδιευθυντή Σ.Ε.Κ., και υπεύθυνου τομέα Σ.Ε.Κ. να υποβάλουν
σχετική αίτηση εντός δεκαημέρου.
β) Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και Σ.Ε.Κ., σε συνεδρίασή
του από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογημένο πίνακα υποψηφίων
Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και Υπευθύνων Τομέων Σ.Ε.Κ.,
αιτιολογώντας πλήρως τη γνώμη του για τη θέση στην οποία κατατάσσει κάθε υποψήφιο
στον πίνακα αυτό (σχετ.: οι με αριθμ.758/2004 και 295/2006 αποφάσεις του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα). Οι υποψήφιοι προτείνονται από τους
αιτούντες σε αριθμό τριπλάσιο των υφισταμένων θέσεων. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται
και στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές στην ίδια
σχολική μονάδα. Αν ο αριθμός των αιτήσεων είναι μικρότερος του τριπλασίου,
συντάσσεται πίνακας με όσους έχουν υποβάλει αίτηση.
γ) Ο συνταχθείς από το σύλλογο πίνακας με το πρακτικό διαβιβάζονται από τον
διευθυντή της σχολικής μονάδας στον διευθυντή εκπαίδευσης και μέσω αυτού, εντός
πέντε ημερών, στο αρμόδιο συμβούλιο επιλογής (σχετ. άρθρο 4, παρ. 5

του

Ν.3467/2006 – Φ.Ε.Κ.128 τ.Α΄/21-6-2006).
2. Προϋποθέσεις – Προσόντα επιλογής
Υποψήφιοι

για

τις

για

τις

θέσεις

Υποδιευθυντών

δημοτικών

σχολείων,

Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υποδιευθυντών
Σ.Ε.Κ., στα οποία ασκούνται τριακόσιοι τουλάχιστον μαθητές και λειτουργούν σε πρωϊνό
και απογευματινό κύκλο, καθώς και υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., μπορεί
να είναι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά την επιλογή με οργανική θέση στη σχολική
μονάδα ή έχουν διατεθεί αποκλειστικά στο Σ.Ε.Κ. και πληρούν τα προβλεπόμενα στο
Κεφάλαιο Γ΄ του άρθρου αυτού, με εξαίρεση τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, η οποία
ορίζεται σε δέκα έτη τουλάχιστον. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις επιλογής της περίπτωσης
αυτής είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μέχρι τη λήξη ισχύος του πίνακα επιλογής δεν
συμπληρώνουν συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για

αποχώρηση από την υπηρεσία, (άρθρο 7, περ. Δ΄ του Ν.3467/2006 και του άρθρου 27,
παρ.6 του Ν.3577/2007- Φ.Ε.Κ.130 τ.Α΄/8-6-2007).
3. Αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, κεφ. Δ΄ της περ. γ του άρθρου 3 του
Ν.3467/2006, κριτήριο επιλογής για τους Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων-Σχολικών
Εργαστηριακών Κέντρων - Υπεύθυνους Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και
Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων είναι ιδίως η προσωπικότητα και η
γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αποτιμάται κατά τη συνέντευξη ενώπιον του
υπηρεσιακού συμβουλίου επιλογής. Κατά τη συνέντευξη εκτιμάται, κυρίως η ικανότητα
του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά,
διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λ.π.) να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό
περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.
4. Κρίση και επιλογή
α) Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής όταν λάβει τους συνταχθέντες από το σύλλογο
των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και Σ.Ε.Κ. πίνακες υποψηφίων, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στην παράγραφο 5β του άρθρου 4, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν
τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία της συνέντευξης και ορίζει την
ημερομηνία εντός της οποίας οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά της
απόφασης. Μετά την οριστικοποίηση των υποψηφίων ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησής
τους σε προφορική συνέντευξη και τις κοινοποιεί στα σχολεία και Σ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ.
αντιστοίχως.
β) Κατά τη συνέντευξη τα αρμόδια συμβούλια αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς της
ίδιας σχολικής μονάδας και αφού λάβουν υπόψη τη γνώμη του συλλόγου των
διδασκόντων προτείνουν την τοποθέτηση υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και
Σ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., καθώς και υπευθύνων τομέων Σχολικών Εργαστηριακών
Κέντρων (Σ.Ε.Κ), (άρθρο 10, περ. Δ΄ του Ν.3467/2006).
Β΄. Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων
1. Προθεσμίες αιτήσεων και κατάρτιση πινάκων
Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης, με απόφασή του που κοινοποιείται στις σχολικές
μονάδες του νομού, καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα
προσόντα να υποβάλουν εντός δεκαπέντε ημερών αίτηση επιλογής για τις θέσεις

Προϊσταμένων

των

Τμημάτων

Εκπαιδευτικών

Θεμάτων

(άρθρο

4,

παρ.6

του

Ν.3467/2006).
2. Προϋποθέσεις – προσόντα επιλογής
Υποψήφιοι για τις θέσεις Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης μπορεί να είναι:
α) Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄ της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί που αναφέρονται
στο π.δ.323/1993 με τουλάχιστον δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία.
β)

Στα

Τμήματα

Γενικής

Κατεύθυνσης

των

Διευθύνσεων

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων Π.Ε.01
μέχρι και Π.Ε.20 με βαθμό Α΄ και δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία.
γ)

Στα

Τμήματα

Τεχνικής

Επαγγελματικής

Κατεύθυνσης

εκπαιδευτικοί

της

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων Π.Ε.01 έως και Π.Ε.12 και Π.Ε.14, Π.Ε.17,
Π.Ε.18, Π.Ε.19, Π.Ε.20 με βαθμό Α΄ και δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία,
(άρθρο 7, κεφ. Ε του Ν.3467/2006).
3.Τοποθέτηση
Οι Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων ορίζονται με απόφαση του οικείου
διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του
άρθρου 8 του ανωτέρω νόμου.
Σημειώνεται ότι :
α) Η τοποθέτηση Υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες, Υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ.
και Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου (άρθρο 5, Κεφ. Δ΄ του Ν.3467/2006).
β) Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε κενές θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου αυτού, ασκούν τα καθήκοντά τους για μία τετραετία, η οποία λήγει στις 31 Ιουλίου
2011(άρθρο 5, Κεφ. Δ΄και Ε΄ του Ν.3467/2006).
Γ΄. Υποδιευθυντές – Υπεύθυνοι για το πρόγραμμα του ολοήμερου δημοτικού
σχολείου

Για τη λειτουργία των ολοήμερων προγραμμάτων στα δημοτικά σχολεία προβλέπεται
η τοποθέτηση υπευθύνου για τα ολιγοθέσια 1/θ, 2/θ, 3/θ (άρ. 8 παρ. 1 Ν. 3194/2003 –
Φ.Ε.Κ. 267 Α΄) και Υποδιευθυντή στα πολυθέσια από 4/θ έως 9/θ (άρ. 16 παρ. 6 Ν.
3149/03 – Φ.Ε.Κ. 141 Α΄, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 9 του Ν. 3194/2003). Στα 10/θ,
11/θ και 12/θ δημοτικά σχολεία υπεύθυνος του προγράμματος του ολοήμερου ορίζεται ο
υποδιευθυντής του σχολείου. Εξακολουθεί, όμως, και για τη φετινή χρονιά να ισχύει η
παρέκκλιση της παρ. 2 του κεφ. Β΄ της με αριθ. Φ.361.22/72/91004/Δ1/29.8.2003
εγκυκλίου μας, σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα ορισμού υπευθύνου όπως
στα ολιγοθέσια σχολεία.
Η επιλογή και τοποθέτηση Υποδιευθυντών και Υπευθύνων για το πρόγραμμα του
ολοήμερου δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2007 -2008 πραγματοποιείται
σύμφωνα με την με αριθ. Φ.361.22/41/49889/Δ1/1-6-2004 υπουργική απόφαση, όπου
προβλέπονται τα εξής:
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο
(εξαιρουμένων των προϊσταμένων των σχολείων για τα ολιγοθέσια) με την ακόλουθη
σειρά προτεραιότητας:
α. Οργανικά τοποθετημένοι ή με διάθεση ή με προσωρινή τοποθέτηση (με σειρά
κατέχοντες βαθμό Α΄, ελλείψει αυτών με βαθμό Β΄ και ελλείψει αυτών με βαθμό Γ΄)
β. Με απόσπαση (με την ίδια πιο πάνω σειρά)
2. Η αίτηση συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία και υποβάλλεται ιεραρχικά μέσω του Διευθυντή του σχολείου στο Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος την παραπέμπει στο οικείο Περιφερειακό
Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.).
3. Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. διαμορφώνει την πρότασή του για τους υποψηφίους, αξιολογώντας τις
αιτήσεις τους και συντάσσει πίνακα στον οποίο κατατάσσονται με αξιολογική σειρά οι
υποψήφιοι για κάθε σχολείο.
4. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού λάβει υπόψη την πρόταση του
Π.Υ.Σ.Π.Ε., τοποθετεί με απόφασή του, τους Υποδιευθυντές – Υπεύθυνους για το
ολοήμερο, η θητεία των οποίων είναι ενός έτους. (Διευκρινίζεται ότι εννοείται σχολικό
έτος, εκτός αν πρόκειται για αποσπασμένο εκπαιδευτικό, οπότε η θητεία του λήγει με
τη λήξη της απόσπασής του, στο τέλος του διδακτικού έτους).
5. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν υποψήφιοι για ένα σχολείο, Υποδιευθυντής –
Υπεύθυνος τους ολοήμερου τοποθετείται ο δάσκαλος, ο οποίος σύμφωνα με την

κατανομή των τμημάτων διδάσκει τις περισσότερες ώρες στο πρόγραμμα του
ολοήμερου.
Οι προθεσμίες του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης περί υποβολής αιτήσεων, εξέτασης
από το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο και έκδοσης της σχετικής απόφασης
αναπροσδιορίζονται

καταλλήλως

από

τον

οικείο

Διευθυντή

Εκπαίδευσης.

Στις

περιπτώσεις που για κάποιες σχολικές μονάδες έχει ήδη γίνει η επιλογή και τοποθέτηση
Υποδιευθυντή – Υπεύθυνου ολοήμερου για το σχολικό έτος 2007 – 2008 σύμφωνα με τις
ανωτέρω διατάξεις, αυτή, εφόσον δεν προκύπτουν προβλήματα (όπως στις περιπτώσεις
επιλογής κάποιου υπευθύνου ως διευθυντή ή μη επανατοποθέτησης ως διευθυντή
εκπαιδευτικού που επιθυμεί στη συνέχεια θέση υπευθύνου) εξακολουθεί να ισχύει και δε
χρειάζεται επαναπροκήρυξη.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Εσωτερική διανομή:
1. Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε., Τμήμα Β΄
2. Δ/νση Προσ/κού Π.Ε., Τμήμα Β΄
3. Δ/νση Σπουδών Π.Ε.
4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής, Τμήμα Α΄

