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 ΠΡΟΣ:  

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆/ΝΣΕΙΣ 

    ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 2. ∆/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

  

                                                       

Θέµα: «∆ιαδικασία πλήρωσης κενούµενων θέσεων στελεχών 
εκπαίδευσης»  

  

Α.        Αναφορικά µε το θέµα και σε συνέχεια των αρ. πρωτ. 
Φ.350/51/87342/∆1/19-7-2010, 106139/∆1/30-8-2010 εγγράφων της 
υπηρεσίας µας, σας γνωρίζουµε ότι σε περίπτωση πλήρωσης κενούµενων 
θέσεων προϊσταµένων γραφείων σε εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 6 του 
άρθρου 24 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α’), αρµόδιο συµβούλιο τόσο για την 
υποβολή πρότασης όσο και για τη σύνταξη των συµπληρωµατικών 
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αξιολογικών πινάκων της παρ. 3 του άρθρου 20, είναι το οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. 
µε τη σύνθεσή του ως υπηρεσιακού συµβουλίου.   Στην περίπτωση αυτή 
λαµβάνεται υπόψη το κριτήριο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 12, (καθώς το κριτήριο της περ. γ’ δεν λαµβάνεται υπόψη κατά την 
πρώτη εφαρµογή του νόµου), συνεκτιµώντας το σύνολο των στοιχείων του 
φακέλου και τη γενική συγκρότηση του υποψηφίου, χωρίς να γίνεται 
αριθµητική αποτίµηση του κριτηρίου, ήτοι, χωρίς να συνταχθεί πίνακας 
µετρήσιµων µορίων.  

Β.        Σε συνέχεια των αρ. πρωτ. Φ.361.22/41/90985/∆1/30-7-2010, 
Φ.361.23/6/106758, 107572/∆1/7-9-2010 και Φ.361.23/7/110794, 
112094/∆1/20-9-2010 εγγράφων της υπηρεσίας µας αναφορικά µε την 
πλήρωση κενούµενων θέσεων διευθυντών σχολικών µονάδων σε περίπτωση 
εφαρµογής των παρ. 10 και 11 του άρθρου 24 του ν. 3848/2010, το οικείο 
περιφερειακό υπηρεσιακό συµβούλιο αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς κατά τη 
σειρά που αναφέρεται στην παρ. 10, λαµβάνοντας υπόψη το κριτήριο της 
περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 12, συνεκτιµώντας το σύνολο 
των στοιχείων του φακέλου και τη γενική συγκρότηση του υποψηφίου, χωρίς 
αριθµητική αποτίµηση του κριτηρίου, ήτοι, χωρίς να συνταχθεί πίνακας 
µετρήσιµων µορίων. 

  

                                                                               Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

  

                                                                      ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ  

 


