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 ΠΡΟΣ: 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ  
             Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

2. Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
3. Δ/ΝΣΕΙΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

                                                         
Θέμα: «Διευκρινίσεις για τη διαδικασία πλήρωσης κενούμενων θέσεων στελεχών 
            εκπαίδευσης» 
 
 Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στις υπηρεσίες μας και σε συνέχεια των με 
αρ. πρωτ. Φ.350.51/87342/Δ1/19-7-2010 και Φ.361.22/41/ 908985/Δ1/ 30.7.2010 εγγράφων 
μας, διευκρινίζουμε ότι: 
 Η πλήρωση των κενούμενων θέσεων των Προϊσταμένων Γραφείων και των 
Διευθυντών Σχολικών Μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Γραφείων 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Γραφείων Φυσικής Αγωγής θα γίνει από τους οικείους 
αξιολογικούς πίνακες του 2007 και σε περίπτωση που οι πίνακες αυτοί έχουν εξαντληθεί, θα 
εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 24, παρ. 2,5 και 6,7,9,10 
και 11 του Ν. 3848/2010.  
 Ειδικότερα οι διευθυντές σχολικών μονάδων που τοποθετούνται κατά τις 
παραγράφους 10 και 11 σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 24, καλύπτουν προσωρινά τις 
αντίστοιχες θέσεις μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. 
  Κατά το μεταβατικό αυτό στάδιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3848/2010 η 
επιλογή γίνεται χωρίς συνέντευξη. Αρμόδια συμβούλια για την υποβολή προτάσεων είναι τα 
οικεία Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.- Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αντίστοιχα με τη σύνθεσή τους 
ως υπηρεσιακών συμβουλίων. 
 Επί των προτάσεων των ανωτέρω υπηρεσιακών συμβουλίων για την πλήρωση των 
κενούμενων θέσεων εκδίδεται απόφαση τοποθέτησης από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή 
Εκπαίδευσης. 
  Τα συμβούλια επιλογής, με τη διευρυμένη σύνθεση (όπως προβλέπονται στο άρθρο 
16 παρ. 7 & 8), είναι αρμόδια για τις επιλογές των στελεχών που θα ακολουθήσουν τις 
προκηρύξεις των αντίστοιχων θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 
3848/2010 καθώς για τη διενέργεια συνεντεύξεων στα πλαίσια συμμόρφωσης προς δικαστικές 
αποφάσεις. Στην περίπτωση αυτή τα κριτήρια επιλογής είναι τα ισχύοντα κατά την περίοδο 
έκδοσης της σχετικής ακυρωθείσας πράξης.  
 Σε περίπτωση ισοβαθμίας στους σχετικούς αξιολογικούς πίνακες ισχύουν οι νεότερες 
σχετικές διατάξεις του Ν. 3848/2010. 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 24 παρ. 13 του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71 Α’), οι 
τοποθετούμενοι σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων διαγράφονται από όλους τους 
πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων, διατηρούν, όμως, τη σειρά εγγραφής τους στους 



πίνακες σχολικών συμβούλων, διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων 
εκπαίδευσης.  

Σε περίπτωση που τοποθετούμενος από πίνακα επιλογής σε θέση στελέχους 
εκπαίδευσης δεν αποδεχθεί την τοποθέτησή του διαγράφεται από τον οικείο πίνακα, εφόσον ο 
εκπαιδευτικός καλείται να καταλάβει θέση των προτιμήσεών του και δεν πρόκειται για 
προσωρινή τοποθέτηση.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 24 παρ. 5 του Ν. 3848/2010, οι τοποθετούμενοι σε 
θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης διαγράφονται από 
όλους τους πίνακες στελεχών της εκπαίδευσης στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι.  

Τα ανωτέρω ισχύουν και για Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊσταμένους Γραφείων 
Εκπαίδευσης που τοποθετήθηκαν σε αντίστοιχες θέσεις από τους οικείους πίνακες του 2007 
οι οποίοι έχουν διαγραφεί μόνο από τους οικείους πίνακες επιλογής και όχι από τους 
ισχύοντες πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων. 

Η θέση εκπαιδευτικού – στελέχους εκπαίδευσης του οποίου ήδη έχει λυθεί η 
υπαλληλική σχέση και εκκρεμεί η δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. θεωρείται κενή. 
 Σε περίπτωση υποβιβασμού δημοτικού σχολείου, ακόμα και λειτουργικού, σε κάτω του 
4/θεσίου, λόγω μείωσης του μαθητικού δυναμικού, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις 
του άρ. 27 παρ. 4 του Ν. 3848/2010 περί τοποθέτησης διευθυντή ύστερα από κατάργηση 
σχολικής μονάδας. Οι εν λόγω διευθυντές τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενή θέση με 
δήλωση τους, ανεξάρτητα από το αν η συγκεκριμένη σχολική μονάδα ήταν στις αρχικές 
προτιμήσεις τους. Εάν δεν καταστεί δυνατή, ως άνω, η τοποθέτηση σε άλλη διευθυντική θέση, 
ο ενδιαφερόμενος παραμένει ως προϊστάμενος στην ίδια σχολική μονάδα.  
 Αναλόγως, στην περίπτωση σχολικής μονάδας που προάγεται σε άνω του 3/θεσίου 
δημοτικού σχολείου τοποθετείται διευθυντής κατά προτεραιότητα από τους αξιολογικούς 
πίνακες, εφόσον οι υποψήφιοι εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον. Όταν το σχολείο λειτουργικά, 
λόγω του μαθητικού δυναμικού θα είναι 4/θέσιο και άνω την τρέχουσα σχολική χρονιά, η ως 
άνω τοποθέτηση θα είναι προσωρινή, δηλαδή διάρκειας ενός σχολικού έτους.  
 Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων, από τους δύο διευθυντές παραμένει 
στο νέο σχολείο αυτός που στους σχετικούς αξιολογικούς πίνακες το 2007 συγκεντρώνει το 
μεγαλύτερο αριθμό μορίων. Για τον άλλο διευθυντή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ. 27 παρ. 
4 του Ν.3848/2010. 
 Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας. 
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