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ΘΕΜΑ: Παράταση θητείας Προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Διευθυντών-
Υποδιευθυντών  Σχολικών  Μονάδων,  Σ.Ε.Κ.  και  πλήρωση  κενών  –  κενούμενων 
θέσεων

Οι  υπηρετούντες  προϊστάμενοι  τμημάτων  εκπαιδευτικών  θεμάτων,  οι  διευθυντές  – 
υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.) των οποίων η 
θητεία λήγει στις 31-8-2006 θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη 
υπηρεσίας  από  τα  νέα  στελέχη,  κατ΄  εφαρμογή  των  διατάξεων του  άρθρου  24 παρ.  2  του  Ν. 
3467/2006 (Φ.Ε.Κ. 128/21-6-2006 τ.Α΄).

Η διαδικασία επιλογής των ανωτέρω στελεχών της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί μετά την 
ολοκλήρωση της τοποθέτησης κατά σειρά, των σχολικών συμβούλων, των διευθυντών εκπαίδευσης 
και  των  προϊσταμένων  των  γραφείων  εκπαίδευσης  (σχετ.:  άρθρο  5  περ.  Α΄  παρ.4  του  Ν. 
3467/2006).

Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων 
Τεχνικής  Επαγγελματικής  Κατεύθυνσης,  όπου  υπάρχουν  Γραφεία  Τεχνικής  Επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, οι οποίοι παύουν να ασκούν τα καθήκοντά τους εφόσον με τη διάταξη της παρ.3 του 
άρθρου 16 του Ν.3475/2006 (Φ.Ε.Κ.146 τ.Α΄) «σε  όσες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
λειτουργούν  Γραφεία  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  καταργούνται  τα  Τμήματα  Εκπαιδευτικών 
Θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Πλήρωση κενών- κενούμενων θέσεων διευθυντή

Οι  κενές  -  κενούμενες  θέσεις  διευθυντών  σχολικών  μονάδων  και  Σ.Ε.Κ.,  θα  καλυφθούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 περ. Γ΄ παρ. 3,4,5 του Ν. 3467/2006, δηλαδή, στις ως άνω 
κενές – κενούμενες διευθυντικές θέσεις τοποθετούνται εκπαιδευτικοί που έχουν το βαθμό Α΄ με 
απόφαση  του  οικείου  περιφερειακού  διευθυντή  εκπαίδευσης  ύστερα  από  πρόταση  του  οικείου 
περιφερειακού  υπηρεσιακού  συμβουλίου,  το  οποίο,  με  βάση  τα  κριτήρια  επιλογής  διευθυντών 
σχολικών μονάδων, αξιολογεί κατά σειρά τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά α) στην ίδια 
σχολική  μονάδα,  β)  σε  σχολικές  μονάδες  οποιουδήποτε  τύπου του  ίδιου  δήμου και  γ)  όμορης 
περιοχής  (σχετ.:  άρθρο  5  παρ.  3  του  Ν.  3467/2006).  Για  λόγους  εύρυθμης  λειτουργίας  των 
σχολείων, οι εκπαιδευτικοί που ήδη ασκούν καθήκοντα διευθυντή δεν συμμετέχουν στη διαδικασία 
αυτή,  ούτε  μετατίθενται  στις  κενές  –  κενούμενες  θέσεις.  Αν  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  από τις 
παραπάνω σχολικές μονάδες δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄, το υπηρεσιακό συμβούλιο 
μπορεί να προτείνει την τοποθέτηση ως διευθυντών, εκπαιδευτικούς με βαθμό Β΄ που υπηρετούν 
οργανικά σε σχολικές μονάδες κατά την προαναφερθείσα σειρά (άρ. 5 παρ. 4 του Ν. 3467/2006). 
Για την προσωρινή τοποθέτηση, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να ζητεί από τους υποψηφίους 
για κρίση, δήλωση προτίμησης σχολείων.



Τα κριτήρια επιλογής διευθυντών με τη σχετική μοριοδότησή τους, βάσει των οποίων γίνεται και 
η  επιλογή  για  την  προσωρινή  τοποθέτηση,  καθορίζονται  στο  άρθρο  8  του  Ν.  3467/2006  σε 
συνδυασμό με το άρθρο 9 του ίδιου νόμου και αφορούν i) στην υπηρεσιακή κατάσταση – διδακτική 
εμπειρία, ii) επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση , iii) προσωπικότητα – γενική συγκρότηση.

 Πλήρωση κενών- κενούμενων θέσεων υποδιευθυντή

     Οι κενές - κενούμενες  θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. καλύπτονται από 
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα ή σε σχολείο που εξυπηρετείται από το Σ.Ε.Κ. 
κατά τη διαδικασία του άρθρου 11 περ. Ε΄ παρ.  2 του Ν. 1566/85 με απόφαση του Διευθυντή 
Εκπαίδευσης  ύστερα  από  γνώμη  του  οικείου  περιφερειακού  υπηρεσιακού  συμβουλίου, 
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλογής των διατάξεων του άρθρου 8 περ. Δ΄ του Ν. 3467/2006. 

     Τοποθέτηση Διευθυντή ύστερα από κατάργηση ή υποβιβασμό σχολικής μονάδας

Διευθυντής  του  οποίου  η  διευθυντική  θέση  παύει  να  υφίσταται  λόγω  συγχώνευσης  ή 
κατάργησης της σχολικής μονάδας ή λόγω υποβιβασμού της οργανικότητας της σχολικής μονάδας, 
ακόμα και λειτουργικού υποβιβασμού (ισχύει στην περίπτωση της Α/θμιας εκπαίδευσης – σχετ.: 
άρ.11 περ. Α’  του Ν. 1566/85 Φ.Ε.Κ. 167 Α΄),  τοποθετείται  με αίτησή του για το υπόλοιπο της 
παρατεινόμενης  θητείας  σε  κενή  θέση  διευθυντή  σχολικής  μονάδας  της  ίδιας  διεύθυνσης,  με 
απόφαση  του  περιφερειακού  διευθυντή  εκπαίδευσης  ύστερα  από  πρόταση  του  οικείου 
περεφερειακού  υπηρεσιακού  συμβουλίου  (σχετ.:  άρθρο  14  παρ.  4  του  Ν.  3467/2006).  Οι 
τοποθετήσεις  αυτές  προηγούνται  της  πλήρωσης  των  κενών  θέσεων  με  τη  διαδικασία  της 
αναπλήρωσης.

 Απαλλαγή Διευθυντή

Διευθυντής σχολικής μονάδας μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να απαλλαχθεί από την άσκηση των 
καθηκόντων του για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας,  ύστερα 
από  αίτησή  του,  με  απόφαση  του  οικείου  περιφερειακού  διευθυντή  εκπαίδευσης,  ύστερα  από 
σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου (σχετ.: άρ. 
6 παρ. 1 του Ν. 3467/2006).

 Πλήρωση κενών- κενούμενων θέσεων προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων

Οι  κενές  ή  κενούμενες  θέσεις  των  προϊσταμένων  τμημάτων  εκπαιδευτικών  θεμάτων  θα 
καλύπτονται  από  εκπαιδευτικούς  που  θα  ορίζονται  με  απόφαση του  Προϊσταμένου  της  οικείας 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου 
κατά  ανάλογη  εφαρμογή  της  διάταξης  της  παρ.  2  της  περίπτωσης  Ε΄  του  άρθρου  11  του  Ν. 
1566/85.

         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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