
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ                   Αθήνα 16 - 3 - 2007 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.&΄ Δ.Ε.            31199/Δ2 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. &΄Δ.Ε. 
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β΄ 
Μητροπόλεως 15                              
Τ.Κ. 10185 ΑΘΗΝΑ 

      ΠΡΟΣ: 1) Περιφ/κές Δ/νσεις  Εκπ/σης  
Πληροφ.: Π/θμια Εκπ/ση (κ.Μ. Δόκου)                            όλης της Χώρας 

Τηλέφωνο: 210-3236828                                         2) κ.κ. Διευθυντές  Διευθύνσεων  

Πληροφ.: Δ/θμια Εκπ/ση (κ.Α. Παναγιώτου)                Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης   

Τηλέφωνο: 210-3246321                                             όλης της Χώρας (με την παρά- 

FAX:  210-3248264                                                       κληση να κοινοποιηθεί η προ-  

                                                                                      κήρυξη σε όλους τους εκπ/κούς 

                                                                                      που βρίσκονται στο Εξωτερικό)  

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

                                                                                      της Χώρας 
 
 

ΘΕΜΑ: Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων  και Σ.Ε.Κ.  

 

      Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3467/2006 (Φ.Ε.Κ.128/ 21-6-2006 τ.Α΄) 

παρακαλούμε όπως προβείτε: 

     α) Στο διαχωρισμό των σχολείων της περιοχής ευθύνης σας σε περιοχές 

τοποθέτησης Διευθυντών, ανάλογα με τις μεταξύ τους αποστάσεις, τις συγκοινωνιακές 

διευκολύνσεις και τις ιδιαίτερες συνθήκες. Σε κάθε περιοχή περιλαμβάνονται τα 

σχολεία ενός ή περισσότερων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή δημοτικών 

διαμερισμάτων. Σχολεία του ίδιου δήμου ή δημοτικών διαμερισμάτων δεν μπορούν να 

υπαχθούν σε διαφορετικές περιοχές. 

     Σε κάθε νησί δημιουργούνται μία ή περισσότερες περιοχές στις οποίες υπάγονται 

Σχολεία που λειτουργούν μόνο στο νησί αυτό. 



     β) Στην προκήρυξη κενών θέσεων για κατάρτιση αξιολογικού πίνακα επιλογής 

διευθυντών για την κάλυψη των κενών και κενούμενων όλων των σχολικών μονάδων, 

των Σ.Ε.Κ. και των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους. Η προκήρυξη αυτή γίνεται 

κατά περιοχές, όπως προαναφέραμε και αναρτάται αυθημερόν στις Διευθύνσεις και 

στα Γραφεία Εκπαίδευσης. Αντίγραφο της προκήρυξης κοινοποιείται στις Σχολικές 

Μονάδες, στα Σ.Ε.Κ. και στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του νομού  προς ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων. 

     γ)Τάσσεται 15ήμερη προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων των 

ενδιαφερομένων στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης, που έχουν τα 

προσόντα του άρθρου 7 κεφάλαιο Γ΄ του Ν.3467/2006, η οποία αρχίζει στις 12-4-2007 
και λήγει 4-5-2007. 
      δ) Οι διαδικασίες συγκέντρωσης και επεξεργασίας όλων των δικαιολογητικών θα 

πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι 20-6-2007 και θα υποβληθούν στη 

συνέχεια εντός του τελευταίου πενθημέρου του μηνός Ιουνίου από τις αρμόδιες 

Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης στα οικεία Π.Υ.Σ.Π.Ε και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

     Τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια επιλογής θα καταρτίσουν τους τελικούς 

πίνακες επιλογής των υπό στοιχεία ια μέχρι κζ της παρ.2 του άρθρου 1 του 

Ν.3467/2006 το αργότερο μέχρι τις 20-7-2007. Οι τελικοί πίνακες επιλογής μετά την 

επικύρωσή τους από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή θα αναρτηθούν στα Γραφεία 

των Διευθύνσεων και στα Γραφεία της οικείας βαθμίδας Εκπαίδευσης. Οι πίνακες 

ισχύουν από 1-9-2007 και λήγουν 30-6-2011. 
       
Εσωτερική διανομή:                                               Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 1. Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε., Τμήμα Β΄   

  2. Δ/νση  Προσ/κού Π.Ε., Τμήμα Β΄  

  3. Δ/νση Ειδικής Αγωγής,  Τμήμα Α΄                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ                        
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