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1. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Τις επόμενες μέρες κατατίθενται στη Βουλή οι διατάξεις για το νέο σύστημα επιλογής δ/ντών  

Το ΥΠΠΕΘ τις αμέσως επόμενες μέρες θα προχωρήσει στη νομοθέτηση του πλαισίου επιλογής διευθυντών σχολικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού η θητεία των διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων 

λήγει στα τέλη του Ιουλίου 2017. Το πλαίσιο επιλογής στηρίζεται σε τρεις πυλώνες μοριοδότησης για τους/τις 

υποψηφίους/ες:  

α) Επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση (πτυχία, μεταπτυχιακές σπουδές, επιμορφώσεις κ.ά)  

β) Υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία (διδακτική υπηρεσία, καθοδηγητική, διοικητική εμπειρία κ.ά.)  

γ) Συνέντευξη ενώπιον του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για σχολεία 

αρμοδιότητάς της που υποβάλλει την υποψηφιότητά του.  

Το ΥΠΠΕΘ, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του ΣτΕ και διατηρώντας τη σταθερή θέση του για τη σημασία της έκφρασης 

γνώμης των ίδιων των εκπαιδευτικών για τους/τις συναδέλφους τους που διεκδικούν τη διεύθυνση των σχολικών μονάδων, 

στο Σχέδιο Νόμου που καταθέτει στη Βουλή προβλέπει να διατυπώνουν τη γνώμη τους για τους/τις υποψήφιους/ες οι 

συνυπηρετούντες/ούσες συνάδελφοι. Η γνώμη αυτή θα αποτελεί στοιχείο που το συμβούλιο επιλογής συνεκτιμά κατά τη 

συνέντευξη. Ενόψει της επικείμενης έναρξης της διαδικασίας επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να καταθέσουν υποψηφιότητα για την πλήρωση 

των θέσεων να φροντίσουν για την ενημέρωση των υπηρεσιακών τους φακέλων με όποια τεκμήρια δεν έχουν ήδη 

καταθέσει. Για την συνέχεια ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Ζητά επίσπευση των διαδικασιών και να μην δοθούν σαν οργανικά τα κενά που προέκυψαν από τις 

συνταξιοδοτήσεις!  

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων και βελτιώσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης» 

Ύστερα από την ολοκλήρωση της διενέργειας μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017, παρακαλούμε για την ολοκλήρωση των οριστικών τοποθετήσεων και των 

μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέχρι 30-

5-2017. Κατά τις ανωτέρω διαδικασίες, στον υπολογισμό των οργανικών κενών, δεν θα ληφθούν υπόψη αυτά που 

προέρχονται από παραιτήσεις/συνταξιοδοτήσεις που προέκυψαν μεταγενέστερα των μεταθέσεων, αλλά μόνο αυτά που 

αφορούν σε αυτοδίκαιες παραιτήσεις, τα οποία και είχαν δοθεί για τη διαδικασία των μεταθέσεων. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ Το έγγραφο: 

http://dide.flo.sch.gr/site/wpcontent/uploads/2017/05/2017_79303_%CE%951_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%

CE%95%CE%A3_%CE%93%CE%99%CE%91_%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%C

E%95%CE%99%CE%A3_%CE%92%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3.pdf 

2. Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2017-2018  

Σας γνωρίζουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2017-2018 δίνεται η δυνατότητα στα δημοτικά σχολεία της χώρας να 

λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π., μέσω συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο. Ενημερωθείτε από το έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. Φ1/79524/Δ1/15-05-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με την 

προετοιμασία των σχολικών μονάδων και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν ώστε να ιδρυθούν και να 

λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π.. Το έγγραφο: http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/teleytaia-

nea/2016-05- 26-09-09-31/270-odigies-gia-zep-2017-2018 

3. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενημέρωση για επικίνδυνο ιό που κρυπτογραφεί τα αρχεία στον υπολογιστή σας ΠΡΟΣΟΧΗ !  

Μην ανοίγετε ποτέ συνημμένα και μην ακολουθείτε συνδέσμους , αν δεν είστε σίγουροι για τον αποστολέα και αν το θέμα 

του μηνύματος δεν σχετίζεται με τα θέματα, για τα οποία αλληλογραφείτε με τον αποστολέα. Φίλοι εκπαιδευτικοί, αγαπητοί 

χρήστες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, Τις τελευταίες μέρες εμφανίστηκε και εξαπλώνεται στο διαδίκτυο ένας καινούριος 

ιός, ο οποίος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για τα αρχεία και τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας.  

Για τη συνέχεια ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 
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