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Δ.Ε.  
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             2. Γραφεία Π.Ε. & Δ.Ε. 

             3. Γραφεία Ε.Ε. 

             4. Γραφεία Φυσικής Αγωγής 

                                                         
Θέµα: «Οδηγίες για την εφαρµογή του Ν. 3848/2010 κατά την κάλυψη των κενούµενων 

θέσεων προϊσταµένων γραφείων ΠΕ & ∆Ε και τη συγκρότηση των 

περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων» 

 

 Κατόπιν ερωτηµάτων σας για την κάλυψη των κενούµενων θέσεων των προϊσταµένων 
γραφείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και την ισχύ των οικείων 
αξιολογικών πινάκων, σας κάνουµε γνωστό ότι σύµφωνα µε το αρ. 2096/1606-2010 
γνωµοδοτικό έγγραφο του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων, µε τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 
71/Α’), καταργήθηκαν, µεταξύ άλλων, τα άρθρα 1-15 του Ν. 3467/2006, τα οποία ρύθµιζαν τα 
θέµατα επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης και τα θέµατα αυτά ρυθµίζονται πλέον µε το 
Ν.3848/2010.  Ωστόσο, η κατάργηση των ανωτέρω διατάξεων δεν έχει την έννοια ότι 
καταργούνται αυτοδικαίως και οι αξιολογικοί πίνακες του 2007, καθόσον, για την εν λόγω 
κατάργηση θα έπρεπε να υπήρχε ρητή νοµοθετική πρόβλεψη. 

 Εποµένως, οι κενούµενες θέσεις γραφείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, γραφείων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και γραφείων φυσικής αγωγής, θα 
καλυφθούν από τους ήδη εγγεγραµµένους εκπαιδευτικούς στους οικείους αξιολογικούς 
πίνακες του 2007 και σε περίπτωση που οι πίνακες αυτοί έχουν εξαντληθεί, οι θέσεις αυτές θα 
καλυφθούν µε τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 24, παρ. 2,5 και 6 
του Ν. 3848/2010.  Αρµόδια συµβούλια για την κάλυψη των κενούµενων θέσεων είναι τα 
οικεία ΑΠΥΣΠΕ & ΑΠΥΣ∆Ε µε την παρούσα σύνθεσή τους.  Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να 
ενηµερώσετε τις υπηρεσίες µας για τις κενούµενες θέσεις µέχρι 22 Ιουλίου τ.έ., προκειµένου 
να σας κοινοποιήσουµε τους επιλαχόντες κατά τη σειρά εγγραφής τους στους οικείους 
αξιολογικούς πίνακες και µε βάση τις δηλωθείσες προτιµήσεις, ώστε να µεριµνήσετε για την 
κάλυψη των θέσεων.  

 
 Σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση των περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων και 

αµέσως µετά την κάλυψη των προαναφερόµενων θέσεων, θα πρέπει να απευθύνετε 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
υποψηφιοτήτων την 10η Αυγούστου τ.έ., ως εξής: 

 
 Α. α) Προκειµένου για τη συγκρότηση των ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣ∆Ε  ως υπηρεσιακών 

συµβουλίων, µε τη σύνθεση που προβλέπεται στα άρθρα 5 και 6 του Π.∆. 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α’), 
προς τους σχολικούς συµβούλους της οικείας εκπαιδευτικής βαθµίδας. 
     β) Προκειµένου για τη συγκρότηση των ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣ∆Ε, ως συµβουλίων 
επιλογών, µε τη σύνθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 16 του Ν. 



 

 

3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α’), προς τους σχολικούς συµβούλους, τους προϊσταµένους γραφείων και 
τους διευθυντές σχολικών µονάδων της οικείας εκπαιδευτικής βαθµίδας, οι οποίοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις που τίθενται στις ανωτέρω διατάξεις και επιθυµούν να µετέχουν στη σύνθεση 
των προαναφεροµένων συµβουλίων. 
 Για τη συµµετοχή των µελών ∆ΕΠ παιδαγωγικών τµηµάτων ή καθηγητικών σχολών ή 
τµηµάτων διοικητικής επιστήµης των Α.Ε.Ι., καθώς και τη συµµετοχή των συµβούλων ή 
παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, θα απευθυνθεί σχετική πρόσκληση από τις 
υπηρεσίες µας.   
 
 Β. α) Προκειµένου για τη συγκρότηση των ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣ∆Ε, ως υπηρεσιακών 
συµβουλίων,  µε τη σύνθεση που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
έκτου του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α’), όπως αντικαταστάθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις 
διατάξεις των παρ.  8,9,10 και 11 του άρθρου 47 του Ν. 3848/2010,  προς τους 
εκπαιδευτικούς της οικείας εκπαιδευτικής βαθµίδας µε βαθµό Α’, οι οποίοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις που τίθενται στις ανωτέρω διατάξεις και επιθυµούν να µετέχουν στη σύνθεση 
των προαναφεροµένων υπηρεσιακών συµβουλίων.    
 Η απόφαση συγκρότησης των εν λόγω συµβουλίων θα εκδοθεί µετά τη δηµοσίευση 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης τοποθέτησης των διευθυντών εκπαίδευσης, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 47 του Ν. 3848/2010. 
 
      β) Προκειµένου για τη συγκρότηση των ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣ∆Ε, ως συµβουλίων 
επιλογών, µε τη σύνθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου του άρθρου 16 
του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α’), προς τους σχολικούς συµβούλους της οικείας εκπαιδευτικής 
βαθµίδας , καθώς και τους διευθυντές σχολικών µονάδων της οικείας εκπαιδευτικής βαθµίδας 
και της ίδιας εκπαιδευτικής περιφέρειας οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στις 
ανωτέρω διατάξεις και επιθυµούν να µετέχουν στη σύνθεση των προαναφεροµένων 
συµβουλίων, ή, εφόσον οι τελευταίοι δεν υπάρχουν, τους εκπαιδευτικούς µε βαθµό Α’, µε 
σηµαντική εκπαιδευτική και διοικητική εµπειρία. 

Οι υποψηφιότητες των περιπτώσεων Α.β και Β.β, αφού συγκεντρωθούν και 
καταχωριστούν ηλεκτρονικά σε αρχείο µορφής excel, θα σταλούν αρµοδίως στις υπηρεσίες 
µας, µε ηλεκτρονικό και συµβατικό ταχυδροµείο, προκειµένου να τεθούν υπόψη της 
Υπουργού, για την έκδοση απόφασης ορισµού των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών 
των εν λόγω συµβουλίων. 

 

Γ. Για τη συµµετοχή των διευθυντών εκπαίδευσης στα υπηρεσιακά συµβούλια της 
περίπτωσης Α. θα πρέπει να απευθύνετε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αµέσως µετά 
την επιλογή και τοποθέτηση τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α’), µε 
καταληκτική ηµεροµηνία πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης. 

  
 
 
 
 

   
                   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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Εσωτερική ∆ιανοµή 
∆/νσεις Προσωπικού ΠΕ & ∆Ε 
Τµήµατα Ε’ & ∆’ 
   


