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Σηελ ππ’ αξ. Φ.361.22/31/81732/E3/21-5-2015 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο κε 

ζέκα: «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ππνςεθίσλ Γηεπζπληώλ όισλ ησλ ηύπσλ 

Σρνιηθώλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο», αλαθέξεηαη όηη: 

«5. Οη πίλαθεο εθινγέσλ απνηεινύληαη από όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο (κόληκνπο θαη 

αλαπιεξσηέο) πνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο 

θαιύπηνπλ ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ζηελ ελ ιόγσ ζρνιηθή κνλάδα, κε εμαίξεζε ηελ 

πεξίπησζε πνπ εθπαηδεπηηθόο δηδάζθεη ζε πεξηζζόηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο ή Δ.Κ., ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα εθινγέσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο όπνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο 

ώξεο, κε βάζε ηελ απόθαζε δηάζεζεο ησλ Υπεξεζηαθώλ Σπκβνπιίσλ…». 

Η εγθύθιηνο απηή έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ην Ν. 4327/2015 (άξζξν 

19, παξ. 4) ζηνλ νπνίν σο «εθινγηθό ζώκα» νξίδεηαη ξεηά ν ύιινγνο Γηδαζθόλησλ 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ρσξίο θακηά δηάθξηζε γηα ην εάλ νη εθπαηδεπηηθνί θαιύπηνπλ ή όρη 

«ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο» ζηελ ελ ιόγσ ζρνιηθή κνλάδα θαη κάιηζηα «θαηά ηελ εκέξα ηεο 

δηεμαγσγήο ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο» !!. 

 

Καηόπηλ απηώλ, πξνθύπηεη πξόβιεκα ζπκκεηνρήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

ηερληθώλ εηδηθνηήησλ πνπ επαλέξρνληαη από ηε δηαζεζηκόηεηα: 

α) Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί, κεηά ηε δηαπηζησηηθή πξάμε επαλαθνξάο ηνπο, 

«…επαλέξρνληαη ζηελ Β΄βάζκηα Δθπ/ζε από 3-6-2015 … ζηνλ θιάδν, ηελ εηδηθόηεηα θαη ηελ 

νξγαληθή ηνπο ζέζε ζηελ πεξηνρή κεηάζεζεο πνπ ππεξεηνύζαλε πξηλ ηεζνύλ ζε 

δηαζεζηκόηεηα…». Δπνκέλσο, παξνπζηάδνληαη ζηα ζρνιεία ηνπο, αλαιακβάλνπλ ππεξεζία 

θαη ζπκκεηέρνπλ απηνδίθαηα ζην ύιινγν Γηδαζθόλησλ. ύκθσλα κε ην ΝΟΜΟ, 

ζπκκεηέρνπλ ζηε κπζηηθή ςεθνθνξία γηα ηελ αλάδεημε ησλ Γ/ληώλ ησλ Σρνιείσλ ηνπο. 

β) Ωζηόζν, θαηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο ΓΔΝ ζα 

θαιύπηνπλ ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα θαη επνκέλσο, ζύκθσλα κε 

ηελ ΔΓΚΤΚΛΙΟ, ΓΔΝ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο εθινγέσλ ! 
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Τη αθξηβώο δελ ήηαλ απνιύησο ζαθέο από ην Νόκν πνπ ρξεηαδόηαλ λα δηεπθξηληζηεί 

κε ηελ Δγθύθιην ; Γηα πνην ιόγν έπξεπε λα πξνζηεζεί απηή ε εηδηθή πξνϋπόζεζε; Αλ 

απηή ήηαλ απαξαίηεηε γηαηί δελ πεξηιήθζεθε εμ’ αξρήο ζην Νόκν ; Δίλαη λόκηκν λα 

πξνζηίζεηαη εθ ησλ πζηέξσλ κε εγθύθιην, ή κπνξεί ε εγθύθιηνο λα ηξνπνπνηεί ην Νόκν ; 

 

Γελ δηαλννύκαζηε λα θαηαινγίζνπκε ζθνπηκόηεηα ζηνλ ππνγξάθνληα Αλαπιεξσηή 

Υπνπξγό. Τη ζα πξέπεη λα ζθεθηνύκε όκσο όηαλ αθνινπζεί δεύηεξε εγθύθιηνο, ε κε αξ. 

88535/Δ2/4-6-2015, ππνγεγξακκέλε από ηνλ ίδην, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη: 

«…Όζνη εθ ησλ αλσηέξσ έρνπλ κεηαηαρζεί θαη ππεξεηνύλ …β) ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο ησλ 

…Υπεξεζηώλ Δθπαίδεπζεο …ζα παξακείλνπλ ζηηο ζέζεηο απηέο κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

ηξέρνληνο ζρνιηθνύ έηνπο…» 

Γειαδή, ζα ζπκβεί ην πξσηνθαλέο: Ο ππάιιεινο πνπ επαλέξρεηαη ζα αλαιάβεη 

ππεξεζία σο εθπαηδεπηηθόο ζην ζρνιείν ηνπ, αιιά ζα παξακείλεη «…κεηαηαγκέλνο 

δηνηθεηηθόο ππάιιεινο…» κέρξη ην επηέκβξε !! 

Καη θπζηθά ΓΔΝ ζα θαιύπηεη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ζηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα 

θαηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο, νπόηε ΓΔΝ ζα πεξηιακβάλεηαη 

ζηνπο πίλαθεο εθινγέσλ ! 

 

Με ηε δεύηεξε απηή εγθύθιην θαζίζηαηαη πιένλ απνιύησο ζαθέο όηη ππάξρεη 

πξόζεζε λα απνθιεηζηνύλ από ηηο δηαδηθαζίεο νη εθπαηδεπηηθνί ηερληθώλ εηδηθνηήησλ πνπ 

επαλέξρνληαη ζηα ζρνιεία. Πξνθαλώο, ηα «παηρλίδηα» έρνπλ ήδε ζηεζεί θαη είλαη 

αλεπηζύκεηεο ηπρόλ αλεμέιεγθηεο «θαξακπόιεο»… 

Φηάλεη πηα ην παηρλίδη κε ηνπο «δηαζέζηκνπο» ! 

Γελ είλαη δπλαηόλ λα ηνπο έρεη δνζεί ην δηθαίσκα ηνπ «εθιέγεζζαη» θαη 

ηαπηόρξνλα λα ηνπο ΣΔΡΔΙΣΑΙ ην δηθαίσκα ηνπ «ΔΚΛΔΓΔΙΝ» ! 

Α Π Α Ι Σ Ο Τ Μ Δ  

α) Να ΑΝΑΛΑΒΟΤΝ άκεζα ππεξεζία ζηα ζρνιεία καο ΟΛΟΙ νη εθπαηδεπηηθνί 

Σερληθώλ Δηδηθνηήησλ πνπ επαλέξρνληαη από ηε δηαζεζηκόηεηα ή από κεηαηάμεηο. 

β) Να εληαρζνύλ άκεζα ζην ύιινγν Γηδαζθόλησλ ΥΩΡΙ πξνϋπνζέζεηο. 

γ) Να πεξηιεθζνύλ ζηνπο πίλαθεο εθινγέσλ. 

Από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. 

 


