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ΑΘΗΝΑ 06/06/2017  

ΠΡΟΣ:   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΕΠΠΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Π&ΠΣ 

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Πολλά ερωτηματικά και ασαφή σημεία δημιουργούνται από τη διαδοχική ψήφιση των 

νόμων 4473/2017 και   4327/2015  και αφορούν στην επιλογή των Δ/ντων στα Π&ΠΣ. Η 

διευκρινιστική εγκύκλιος Φ.361.22/23 /91322 /E3- 31 - 5 – 2017 που ανακοινώσατε 

δημιούργησε μεγαλύτερη σύγχυση σε σχέση με την επιλογή των Δ/ντων των Π&ΠΣ. 

Γι αυτό και παρακαλούμε  να μας διευκρινίσετε τα παρακάτω: 

Ο Νόμος 4473/30-5-2017 (ΦΕΚ Α, τ. 1, αρ. φ. 78) δεν αναφέρεται στα Π&Π σχολεία , 

επομένως για την επιλογή των Δ/ντων σε αυτά θα ισχύσουν οι διατάξεις του νόμου 

4327/24-5-2015 (αρ. 12, 13, 17&2ζ) και του νόμου 3966/2011 (αρ. 50 &5); 

Συγκεκριμένα στην διευκρινιστική εγκύκλιο αναφέρετε για την επιλογή των Δ/ντων των 

Π&ΠΣ το άρθρο 17&2ζ του νόμου 4327/2015  και δεν διευκρινίζετε αν θα εφαρμοστούν και 

τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 4327/24-5-2015 καθώς και το άρθρο 50 & 5 του νόμου 

3966/2011. Δηλ. Οι Δ/ντες των Π&ΠΣ θα αξιολογηθούν από τη ΔΕΠΠΣ για την ανανέωση της 

θητείας τους;, Η θητεία των νέων Δ/ντων των ΠΠΣ θα είναι διετής; 

Ποιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη κρίση των  Δ/ντων των Π.&Π. Σχολείων,  

τα ΠΥΣΔΕ ή το ΑΠΥΣΔΕ ή η ΔΕΠΠΣ; (καθότι τα Π&Π ανήκουν διοικητικά στην Περιφέρεια και 

τη ΔΕΠΠΣ  και όχι στις Δ/νσεις εκπαίδευσης και η επιλογή προσωπικού γίνεται από τη 

ΔΕΠΠΣ  και τοποθετούνται για 5/ετή θητεία με ΥΑ άρθρο 37,&5 και 39 του νόμου 

3966/2011). 

Για του Δ/ντες των Π&Π θα καταρτιστεί ενιαίος πίνακας αξιολόγησης που αφορά στα Π&Π 

σχολεία της Δ/νσης, της Περιφέρειας; 

Μπορεί ένας υποψήφιος να είναι και στους δυο πίνακες ή θα πρέπει να επιλέξει; 

ΜΕ ποιο τρόπο θα μοριοδοτηθεί η θητεία στα Π&ΠΣ όπως προβλέπει το άρθρο  329, &4 

(θθ) του νόμου 4072/2012; 



 

 


