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Α.Κ. 

 
ΘΕΜΑ : «Πλήρωση θέσεων ∆ιευθυντών  ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.»  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις :  

α)του άρθρου 56 του Ν.1566/1985(ΦΕΚ 167, τ. Α΄)  

β)του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν.2817/2000 ( ΦΕΚ 78  τ.Α΄/14-3-2000) 

γ)του κεφαλαίου Β΄ του Ν.3848/2010( ΦΕΚ 71τ.Α΄) « Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-
καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» 

2. την αριθµ. ∆4/708/29-12-1994 Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός της έδρας και της 
περιφέρειας των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης …….των Νοµαρχιών Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, 
∆υτικής Αττικής και Πειραιά»    (ΦΕΚ 992 τ.Β΄/30-12-94) 

3. την αριθµ. Φ.353.1/7/63890/∆1 Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός της διαδικασίας 
υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων διευθυντών της εκπαίδευσης»    

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε 

 

Την πλήρωση µε επιλογή των παρακάτω πενήντα οκτώ (58) θέσεων ∆ιευθυντών 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε θητεία έως 31/7/2015 και καλούµε τους ενδιαφερόµενους 
εκπαιδευτικούς ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόµιµα προσόντα να υποβάλουν 
σχετική αίτηση συνοδευόµενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά για την κατάταξή τους στους 
παρακάτω πίνακες: 

1)ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: θέσεις διευθυντών 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης: πέντε(5) 

2)ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: θέσεις διευθυντών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης: 
επτά(7) 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. 
& ∆.Ε. 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆.Ε. 
ΤΜΗΜΑ ∆’  

 

Ταχ. ∆/νση       : Α. Παπανδρέου 37  
Τ.Κ. – Πόλη      : 151 80 Μαρούσι Αττικής 
Ιστοσελίδα       : www.ypepth.gr 
Εmail                 :stelexi@ypepth.gr 
Πληροφορίες   : Α. Καλογερά, Φ. Τσίγκανου 
Τηλέφωνο        : 210-3442353, 210-3443257 
FAX                    : 210-3442266 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

     Βαθµός Ασφαλείας: 
     Να διατηρηθεί µέχρι: 
 

 
 

                Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

Μαρούσι ,    4 / 6  / 2010 
Αρ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. 

Π-43 / 64194 /∆2 
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3)ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: θέσεις διευθυντών δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης: τρεις(3) 

4)ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: θέσεις διευθυντών δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης: τρεις(3) 

5)ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ: θέσεις διευθυντών δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης: τέσσερις(4) 

6)ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ: θέσεις διευθυντών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης: 
τέσσερις(4) 

7)ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: θέσεις διευθυντών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης: 
τέσσερις(4) 

8)ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: θέσεις διευθυντών δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης: τέσσερις(4) 

9)ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ: θέσεις διευθυντών δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης: οκτώ(8) 

10)ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ :θέσεις διευθυντών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης: 
τέσσερις(4) 

11)ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: θέσεις διευθυντών δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης: δύο(2) 

12)ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ :θέσεις διευθυντών δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης: πέντε(5) 

13)ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ : θέσεις διευθυντών δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης: πέντε(5) 

   1. Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί της δηµόσιας 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε βαθµό Α΄ και δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι 
οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί επτά τουλάχιστον έτη , από τα οποία τα πέντε σε 
σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Η κατάταξη των υποψηφίων στους κατά τα ανωτέρω πίνακες θα γίνει βάσει των 
προϋποθέσεων επιλογής και της αποτίµησης των κριτηρίων που ορίζονται στα άρθρα 10, 
11,12,14,16,18,20,24,25 και 29 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄). Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια 
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επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων 
υποψηφιοτήτων. 

Για την εκπαιδευτική υπηρεσία υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δηµόσια όσο και στην 
ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών 
και ωροµισθίων µε αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. 

∆εν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί 
τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωµα από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κυρωτικός ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄) ή για τον οποίο 
συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. 

Το κώλυµα επιλογής της προηγούµενης παραγράφου δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το 
χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο 
τοποθέτησης από το αρµόδιο όργανο. 

  2. Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία 
επιλογής από 7 Ιουνίου 2010 µέχρι 18 Ιουνίου 2010 (αποκλειστική προθεσµία). Οι υποψήφιοι 
µπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για κατάταξη στους πίνακες µέχρι δύο(2) περιφερειακών 
διευθύνσεων εκπαίδευσης [άρθρο 18 παρ. 9 α)] 

Οι πίνακες διευθυντών εκπαίδευσης που θα καταρτιστούν θα ισχύσουν από την κύρωσή τους 
µέχρι την 31 Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί, οι δε υποψήφιοι που θα περιληφθούν σ’ 
αυτούς θα καλύπτουν τις κενές ή κενούµενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρόνο ισχύος των 
πινάκων. 

 

   3.Κατά την πρώτη εφαρµογή του Ν. 3848/2010 (άρθρο 29): 
• όσοι τοποθετηθούν στις προκηρυσσόµενες θέσεις δεν δικαιούνται να συµµετάσχουν ως 
υποψήφιοι στις διαδικασίες επιλογής  στελεχών που θα ακολουθήσουν  

• µοριοδοτείται η πιστοποιηµένη επιµόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 
• δεν ισχύει η προϋπόθεση  συµµετοχής στις διαδικασίες αξιολόγησης που αναφέρεται στην  
παράγραφο 11 του άρθρου 11  

• το κριτήριο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 που αφορά στην 
αξιολόγηση του υποψηφίου, όπως συνάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις του, δε 
λαµβάνεται υπόψη. 

• το πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας της παραγράφου 9 του άρθρου 11 δεν αποτελεί 
προϋπόθεση για την επιλογή διευθυντών εκπαίδευσης.  
 

Τα στελέχη που θα επιλεγούν θα παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους ειδικό 
πρόγραµµα στο Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και 
πρόγραµµα επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1.  
Η επιτυχής συµµετοχή καταλήγει στη χορήγηση πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας και 

γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 αντίστοιχα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο 
διευθυντής εκπαίδευσης αντικαθίσταται από τον επόµενο στον αντίστοιχο πίνακα, ο οποίος διαθέτει 
τα παραπάνω πιστοποιητικά και έχει δηλώσει προτίµηση για τη συγκεκριµένη θέση. 

 
   4.Στις αιτήσεις θα πρέπει να επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά οµαδοποιηµένα σε 
υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σηµείωµα (επισυνάπτεται στην αίτηση): 
 
α)∆ήλωση ενδιαφέροντος για κατάταξη στους πίνακες µέχρι δύο (2)  περιφερειακών διευθύνσεων 
εκπαίδευσης. 
 
β)Βιογραφικό σηµείωµα, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που συνοδεύει την αίτηση. 
 
γ)Βεβαίωση υπηρεσιακών µεταβολών από την οποία να προκύπτει ο ακριβής χρόνος εκπαιδευτικής 
υπηρεσίας συνολικά καθώς και αυτός της διδακτικής υπηρεσίας. 
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δ) Αντίγραφο τίτλων σπουδών, µεταπτυχιακών σπουδών, µετεκπαίδευσης και επιµόρφωσης. 
 
ε) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. ∆ε λαµβάνονται υπόψη αποδεικτικά που αποτέλεσαν 
ειδικά προσόντα διορισµού. 
 
στ).Βεβαίωση άσκησης καθηκόντων παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συµβούλου, διευθυντή εκπαίδευσης ή 
προϊσταµένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊσταµένου ΚΕ.∆.∆.Υ., διευθυντή ή προϊσταµένου 
σχολικής µονάδας ή Σ.Ε.Κ., προϊσταµένου τµήµατος εκπαιδευτικών θεµάτων των διευθύνσεων 
εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής µονάδας ή Σ.Ε.Κ., υπεύθυνου κέντρου περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, προϊσταµένου διεύθυνσης ή τµήµατος του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων. 
 
ζ).Βεβαίωση συµµετοχής σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά 
συµβούλια ή σε συµβούλια επιλογής στελεχών, είτε ως τακτικά είτε ως αναπληρωµατικά µέλη, µε 
την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση των αναπληρωµατικών µελών, έχουν συµµετάσχει σε 
τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το έτος.  
 
η) βεβαίωση άσκησης καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης φορέων του δηµοσίου και του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα, καθώς και σε θέσεις νοµάρχη ή αντινοµάρχη, δηµάρχου ή αντιδηµάρχου. 
 
θ). Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για 
πειθαρχικό παράπτωµα από τα οριζόµενα στην παρ.2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού κώδικα 
(ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού της παρ.1 του άρθρου 8 
του ίδιου κώδικα. 
 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών πρέπει να υποβληθούν σε επικυρωµένα αντίγραφα, προκειµένου δε για 
τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αυτοί 
πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π./∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Ισοτιµιών(Σ.Α.Ε.Ι.)  

 
Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα θα πρέπει να έχουν επίσηµα µεταφραστεί  από την 

αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρµόδιο κατά το νόµο όργανο.  
 
 Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην 

άσκηση διοικητικών καθηκόντων, καθοδηγητικού έργου καθώς και στη συµµετοχή στα υπηρεσιακά 
συµβούλια  θα πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξη και λήξης. 
 

Οι αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις ή Γραφεία 
των διευθύνσεων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας.  

 
Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο εξωτερικό, θα υποβληθούν µέσω 

εξουσιοδοτηµένου προσώπου, στις οικείες ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκαν οι 
υποψήφιοι πριν την απόσπαση.  

 
Οι αιτήσεις των υπηρετούντων σχολικών συµβούλων και των διευθυντών εκπαίδευσης θα 

υποβληθούν στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης.  
 
Οι περιφερειακές διευθύνσεις, οι  διευθύνσεις  και τα γραφεία εκπαίδευσης, κατά περίπτωση 

υποβολής, θα συγκεντρώσουν τις αιτήσεις, και, αφού ελέγξουν και θεωρήσουν την ακρίβεια των 
δηλουµένων στοιχείων, θα τις αποστείλουν µαζί µε τα συνοδευτικά στοιχεία µέσα σε πέντε (5) µέρες 
από τη λήξη  της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων στην ∆ιεύθυνση Προσωπικού 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων δε θα γίνεται δεκτή καµία άλλη 

αίτηση, ούτε συµπληρωµατικά δικαιολογητικά ή οποιαδήποτε µεταβολή στην αίτηση-
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εκδήλωση ενδιαφέροντος για κατάταξη στους πίνακες διευθυντών δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τις ∆ιευθύνσεις 

και τα Γραφεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς επίσης και µε το ∆΄ Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 
Προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων ( τηλ. 210-3442353, 210-3443257, 210-3442268, 210-3443308). 

 
Η παρούσα να δηµοσιευτεί από µία φορά στις εφηµερίδες «Τα Νέα» και «Η Καθηµερινή» και 

στο διαδίκτυο. 
 
 
 
 
 
 
 

                            Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

                              ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Εσωτερική διανοµή 
1. Γραφείο  Υπουργού   
2. Γραφείο  Υφυπουργού κας Χριστοφιλοπούλου Εύης 
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
4. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης 
5. Γενική ∆ιεύθυνση  Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης 
6. ∆ιεύθυνση Προσωπικού ∆.Ε. 
7. ∆ιεύθυνση Προσωπικού ∆.Ε -Τµήµα ∆΄ 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας 
2. ∆ιευθύνσεις  και Γραφεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας( µε την υποχρέωση να 

κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλα τα σχολεία του νοµού τους) 
3. Γραφεία Σχολικών Συµβούλων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας 
4. Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού 
5. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Μεσογείων 396-15341 Αθήνα 
6. Κ.Ε.Ε. Αγ. Ανδρέα 2 10556 Πλάκα, Αθήνα 
7. Ο.Ε.Ε.Κ. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία 
8. Πανεπιστήµια της χώρας 
9. Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας 
10. Βιβλιοθήκες 
11. Ακαδηµία Αθηνών 
12. Γ.Α.Κ. 
13. Κ.Ε.∆.∆.Υ. 
14. Ο.Ε.Π.Ε.Κ. 
15. Π.Ε.Κ. 
16. Ανώτατες Εκκλησιαστικές ακαδηµίες 
17. Μητροπόλεις 
18. ∆.Ο.Ε. Ξενοφώντος 15 Α΄,10557 Αθήνα 


