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Περιφερειακές Δνσεις ΠΕ & ΔΕ 
 
1)Διευθύνσεις Α/θμιας 
Εκπ/σης                               
    Έδρα τους 
2)Διευθύνσεις Β/θμιας 
Εκπ/σης 
     Έδρα τους  
3)Δήμους Επικράτειας  
    Έδρα τους 
 
 

ΘΕΜΑ: «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013» 

 
Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με 

στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προχωρά 
στις προβλεπόμενες από την εκπαιδευτική νομοθεσία μεταβολές (ιδρύσεις, 
καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί) σχολικών μονάδων 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-13. 

 
Παρακαλούνται οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας    

Εκπαίδευσης, μέχρι 10-02-2012 : 
1) Να καταχωρήσουν στο Σύστημα Καταγραφής (Survey) τις 

προτάσεις-εισηγήσεις τους για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων της 
αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 
11 του Ν. 1966/91. Για το σκοπό αυτό στο Σύστημα Καταγραφής 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Survey)  έχουν προστεθεί 
φόρμες προτάσεων-εισηγήσεων, ώστε η διαδικασία υποβολής τους να γίνει 
ηλεκτρονικά. 

2) Να υποβάλλουν τις προτάσεις αυτές στα αρμόδια Δημοτικά 
Συμβούλια. 

         
Αφού γνωμοδοτήσουν έγκαιρα τα δημοτικά συμβούλια σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄), οι 
Διευθυντές ΠΕ και ΔΕ θα συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών 
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Συμβουλίων αρμοδιότητάς τους και θα τις διαβιβάσουν μέχρι  24-02-2012 
στο ΥΠΔΒΜΘ και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις. Μαζί με τις 
γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα αποσταλούν βεβαιώσεις 
ανάληψης δαπάνης για τις λειτουργικές ανάγκες των προτεινόμενων προς 
ίδρυση σχολείων που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων 
δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 113/2010 
(ΦΕΚ 194/Α΄/22-11-2010). 

 
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης θα υποβάλουν την εισήγησή τους μέχρι 02-03-2012. 
 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα προτεινόμενα προς ίδρυση 

σχολεία είναι ενταγμένα ή πρόκειται να ενταχθούν σε προγράμματα 
χρηματοδότησης, θα πρέπει να αναφέρεται στις προτάσεις-εισηγήσεις. 

 
Τα κριτήρια συγχώνευσης είναι οι κτιριακές υποδομές-εγκαταστάσεις 

και οι δυνατότητες ανάπτυξης αιθουσών διδασκαλίας, βιβλιοθήκης και 
λοιπών βοηθητικών χώρων και εξοπλισμού στο σχολείο μετακίνησης. 
Επιπλέον εκτιμάται η χιλιομετρική απόσταση για το νέο σχολείο 
λαμβάνοντας υπόψη τη συγκοινωνιακή κάλυψη της περιοχής, το οδικό 
δίκτυο, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τη διάρκεια κάλυψης της 
διαδρομής για την άφιξη στο νέο σχολείο, η οποία για τις δύσκολες και 
δυσπρόσιτες περιοχές δε μπορεί να υπερβαίνει τη μισή ώρα για τα σχολεία 
της πρωτοβάθμιας και τα ¾ της ώρας για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.  Σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε ενιαίο χώρο ως 
ξεχωριστές σχολικές μονάδες της ίδιας βαθμίδας ενοποιούνται σε μία 
σχολική μονάδα, τηρουμένων των παραπάνω κριτηρίων. 

 
Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και 

αιτιολογημένες, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωσή τους. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις ιδρύσεων και 
συγχωνεύσεων, στις οποίες θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η ακριβής 
ονομασία και η έδρα λειτουργίας του νέου σχολείου. 

 
Σε κάθε περίπτωση για την υποβολή οποιασδήποτε πρότασης θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα στις αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-
2006 και Φ. 3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507/Β΄/13-10-2006) Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την αριθμ. 
68419/Γ2/6-7-2006 (ΦΕΚ 984/Β΄/2006)  ΚΥΑ για τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.  

 
Τέλος επισημαίνεται ότι θα είναι καλό να εξασφαλίζεται η συνεργασία 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής 
εκπαιδευτικής πρότασης προς όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσης 
και την αποφυγή των εκ των υστέρων διαμαρτυριών. 

 
 
        Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 
 
 
        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 
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Εσωτερική διανομή: 
  1)Γραφείο Τύπου 
  2)Γραφείο κας Υπουργού 
  3)Γραφείου κας Υφυπουργού 
  4)Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 
  5)Γραφείο κ. Ειδ. Γραμματέα Ενιαίου Διοικ. Τομέα 
    Σπουδών Επιμόρφωσης και Καινοτομιών  
  6)Γεν. Διεύθυνση Διοικ. Διοίκησης Π.Ε. και Δ.Ε. 
  7)Δνση Προσωπικού Π.Ε.-Τμήμα Γ΄ 
  8)Δνση Προσωπικού Δ.Ε. Τμήμα Γ΄ 
  9)Δνση Λειτουργ. Ανάπτ. Πληροφ. Συστημάτων 
10)Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. 
11)Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε. 
12) Διεύθυνση Ξένων & Μειονοτικών Σχολείων 
13)Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων Π.Ε. & Δ.Ε. 
     Τμήματα Α΄& Β΄ 
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