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Κχξηε Αλαπιεξσηή Τπνπξγέ, 

Με ην ππ’ αξ. πξση. 066/7-5-2015 έγγξαθφ καο, ζαο θαηαζέζακε ηηο απφςεηο καο 

γηα ηελ «Δπηινγή ηειερψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ…» (βι. http://www.oltee.gr/?p=4287).  

Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 4327/2015 «Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ Πξσηνβάζκηα, 

Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 50/η.Α΄/14-5-2015), 

ζέζαηε ζε εμέιημε ηε δηαδηθαζία επηινγήο Γ/ληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη 

εθδψζαηε αιιεπάιιειεο δηεπθξηληζηηθέο εγθπθιίνπο, δελ έρνπλ αληηκεησπηζηεί αθφκε ηα 

παξαθάησ ζνβαξφηαηα ζέκαηα: 

 

Α. Εεηήκαηα κνξηνδόηεζεο 

Αλαθνξηθά κε ηε κνξηνδφηεζε ησλ ππνςεθίσλ Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ 

παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά νξηζκέλεο βάζηκεο δηακαξηπξίεο πνπ έρνπκε ιάβεη απφ Δλψζεηο καο 

θαη απφ κεκνλσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο: 

Α.1 Γηδαθηηθή ππεξεζία ησλ ππεπζχλσλ ΓΡΑΤ 

ηα άξζξα 17 θαη 19 ηνπ Ν. 4327/2015 πνπ αθνξνχλ ζηηο «Πξνυπνζέζεηο επηινγήο» 

θαη ζηελ «Απνηίκεζε θξηηεξίσλ επηινγήο…» αληίζηνηρα, πξνβιέπεηαη φηη: 

σο δηδαθηηθή ππεξεζία ινγίδεηαη θαη «… ζη) ε ζεηεία ησλ ππεπζχλσλ ΓΡΑΔΠ, ΚΔΤΠ, 

ΔΠ, ΚΔΠΛΗΝΔΣ, ΔΚΦΔ θαη πκβνπιεπηηθψλ ηαζκψλ Νέσλ» (άξ. 17, παξ. 7, εδ. 2) θαη 

αθνινχζσο: 
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Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Παηδείαο 

 

ΘΟΗΛ : 1. Γ/λζε Δπαγγεικαηηθήο Δθπ/ζεο 

Τ.Πν.Παη.Θ. 

2. Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Δθπ/ζεο 

3. Γ/λζεηο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 

4. Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΔΠΑ.Λ.) 

5. Δξγαζηεξηαθά Κέληξα (Δ.Κ.) 

6. Δλψζεηο Λεηηνπξγψλ Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Λ.Σ.Δ.Δ.) 

7. Δθπαηδεπηηθνχο, MME 

  

ΘΔΚΑ: Κνξηνδόηεζε θαη εθιέθηνξεο Γ/ληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, 

ρξνλνδηάγξακκα θαη αδηάβιεην ηεο δηαδηθαζίαο. 
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ε «Άζθεζε θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ ζρνιηθήο κνλάδαο, …Γξαθείνπ ρνιηθνύ 

Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ (.Δ.Π.), …» κνξηνδνηείηαη κε «…0,25 κνλάδεο 

γηα θάζε έηνο θαη κέρξη κία (1) κνλάδα θαη’ αλψηαην φξην» (άξζξν 19, παξ. 3, πεξ. β, 

ππνπεξ. αα, εδ. 2). 

Δθιακβάλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο, δελ πεξηιήθζεθαλ ζηα αλσηέξσ νη ππεχζπλνη 

ζηα Γξαθεία ύλδεζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο 

ΣΔΔ (ΓΡΑ.Τ.). 

Σα ΓΡΑ..Δ.Π. θαη ηα ΓΡΑ.Τ. παξείραλ ζπλαθείο ππνζηεξηθηηθέο ηεο 

εθπαίδεπζεο ππεξεζίεο, θαη ζεσξνχκε απηνλόεηε θαη γηα ιφγνπο ηζνλνκίαο ηελ θαηά 

ηνλ ίδην ηξφπν αληηκεηψπηζε φζσλ ζήηεπζαλ ζε ζέζε ππεπζχλνπ είηε ζην έλα είηε ζην άιιν 

Γξαθείν. 

πκπιεξσκαηηθά παξαζέηνπκε ζρεηηθή αλαθνξά – αίηεκα ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

Δ.Λ.Σ.Δ.Δ. Μεζζελίαο: 

https://drive.google.com/file/d/0BwpQjqVmdNegVGh4QUtLbDA0akE/view?usp=sharing 

κε ην ζπλεκκέλν ζ’ απηήλ έγγξαθν πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ θαη ελεκέξσζεο 

αλαθνξηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ΓΡΑ.ΔΠ. θαη ΓΡΑ.Τ. 

https://drive.google.com/file/d/0BwpQjqVmdNegcHNfNUZrZTBPVDQ/view?usp=sharing 

Α.2 Τπεξεζία ζε ζέζεηο επζύλεο κε πξνζσξηλή αλαπιήξσζε 

Η ππεξεζία ζε ζέζεηο επζχλεο κνξηνδνηείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 19 «Απνηίκεζε θξηηεξίσλ επηινγήο Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο, Πξντζηακέλσλ Κ.Δ.Γ.Γ.Τ. 

θαη Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Δ.Κ.». ε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη γηα δηάθνξνπο 

ππεξεζηαθνχο ιφγνπο, ζηηο ζέζεηο απηέο έρνπλ ππεξεηήζεη εθπαηδεπηηθνί σο πξνζσξηλνί 

αλαπιεξσηέο Γηεπζπληέο ή Πξντζηάκελνη, αζθώληαο πιήξε θαζήθνληα ηεο ζέζεσο 

απηήο, αλαιακβάλνληαο θαη όιεο ηηο επζύλεο πνπ απνξξένπλ από ηελ άζθεζή ηνπο. 

Δπαλεηιεκκέλα έρεη θξηζεί δηθαζηηθά φηη νη ππάιιεινη απηνί δηθαηνχληαη φια ηα επεξγεηήκαηα 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπο σο ζηειέρε ζε ζέζεηο επζχλεο. Η ίδηα ε Τπεξεζία 

κάιηζηα ηνπο έδηδε θαη ην επίδνκα ζέζεο, αλαγλσξίδνληαο έηζη θαη έκπξαθηα ην έξγν πνπ 

επηηεινχζαλ. 

Παξφια απηά, νξηζκέλα ΠΤΓΔ αξλήζεθαλ ζην παξειζφλ λα κνξηνδνηήζνπλ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο απηνχο, είηε απφ άγλνηα, είηε γηα ιφγνπο ζθνπηκφηεηαο. Όζνη απφ ηνπο 

ζηγνκέλνπο πξνζέθπγαλ δηθαζηηθά, δηθαηψζεθαλ. Δίλαη ινηπφλ απνιχησο απαξαίηεην λα 

ελεκεξσζνχλ έγγξαθα ηα ΠΤΓΔ ψζηε λα εθαξκφδνπλ ην λφκν ζην εηδηθφ απηφ ζέκα 

κνξηνδφηεζεο, απνθαζηζηψληαο άκεζα ηε λνκηκφηεηα θαη απαιιάζζνληαο ηνπο ππνςεθίνπο 

απφ δηεθδηθήζεηο θαη δηθαζηηθέο ελέξγεηεο. 

 

Β. Απνθιεηζκόο ησλ πξώελ «δηαζέζηκσλ» από ηνπο πίλαθεο εθινγέσλ 

ηελ ππ’ αξ. Φ.361.22/ 31 / 81732 /E3/21-5-2015 εγθχθιην κε ζέκα: «Γηεπθξηλίζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ππνςεθίσλ Γηεπζπληψλ φισλ ησλ ηχπσλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο», αλαθέξεηαη φηη: 

https://drive.google.com/file/d/0BwpQjqVmdNegVGh4QUtLbDA0akE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwpQjqVmdNegcHNfNUZrZTBPVDQ/view?usp=sharing
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«5. Οη πίλαθεο εθινγέσλ απνηεινχληαη απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ( κφληκνπο θαη 

αλαπιεξσηέο ) πνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο 

θαιύπηνπλ ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ζηελ ελ ιόγσ ζρνιηθή κνλάδα, …». 

Η εγθχθιηνο απηή έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ην Λ. 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 ιφγσ ζρνιηθή κνλάδα θαηά ηελ εκέξα ηεο δηεμαγσγήο 

ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο. 

Δπηπιένλ, ζηελ εγθχθιην κε αξ. 88535/Δ2/4-6-2015 αλαθέξεηαη φηη: 

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

…Τπεξεζηψλ 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 εθπαηδεπηηθφο ζην ζρνιείν ηνπ, αιιά ζα παξακείλεη «…κεηαηαγκέλνο 

δηνηθεηηθόο ππάιιεινο…» ζηε Γηεύζπλζε Γ.Δ. κέρξη ην επηέκβξε !! 

Καη θπζηθά ΘΑΛΔΗ εθπαηδεπηηθόο πνπ επαλέξρεηαη ΓΔΛ ζα θαιύπηεη 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ζηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα θαηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο κπζηηθήο 

ςεθνθνξίαο, νπφηε ΓΔΛ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνπο πίλαθεο εθινγέσλ ! 

Δίλαη πξνθαλέο φηη δελ είλαη δπλαηόλ λα ηνπο έρεη δνζεί ην δηθαίσκα ηνπ 

«εθιέγεζζαη» θαη ηαπηόρξνλα λα ηνπο ΣΔΡΔΗΣΑΗ ην δηθαίσκα ηνπ «ΔΘΙΔΓΔΗΛ» ! 

 

Γ. Υξνλνδηάγξακκα 

Παξά ηηο επάιιειεο «Γηεπθξηλίζεηο …Υξνλνδηάγξακκα δηαδηθαζίαο επηινγήο 

Γηεπζπληψλ …ρνιηθψλ Μνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο», ππάξρνπλ δνκηθά ιάζε ζην 

ρξνλνδηάγξακκα ησλ δηαδηθαζηψλ: 

Γ.1 ύκπησζε ηεο εκέξαο ςεθνθνξίαο κε Δηδηθό Κάζεκα Παλειιαδηθώλ 

ηελ εγθχθιην κε αξ. Φ.361.22/41/88606/E3/4-6-2015 αλαθέξεηαη φηη: 

«Β. Γηα ηελ εκέξα ςεθνθνξίαο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 

Δ.Κ. (19-6-2015), θαινχληαη νη θαηά ηφπνπο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο λα θαζνξίζνπλ ψξεο 

δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο γηα φιεο εθείλεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ησλ νπνίσλ κέιε ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο ησλ Παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, έηζη ψζηε 

λα θαηαζηεί δπλαηφλ ζηα κέιε απηά λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δηαδηθαζία». 

Πιελ φκσο, ηελ Παξαζθεπή 19 Ηνπλίνπ 2015 εμεηάδεηαη ην Παλειιαδηθώο 

εμεηαδόκελν Δηδηθό Κάζεκα ηνπ «Γξακκηθνύ ρεδίνπ», ηνπ νπνίνπ ε εμέηαζε είλαη 

ΠΟΙΤΩΡΖ, ε δε εμέηαζε ησλ θπζηθώο αδπλάησλ κπνξεί λα δηαξθέζεη κέρξη ην 

απόγεπκα.  
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Γ.2 ύκπησζε ηεο εκέξαο ςεθνθνξίαο κε θιείζηκν Βαζκνινγηθώλ 

ηελ εγθχθιην κε αξ. Φ.251/90456/Α5/8-6-2015 ζρεηηθά κε ηελ δηαθίλεζε ηεο 

βαζκνινγίαο απφ ηα Βαζκνινγηθά Κέληξα θαη ηα Δηδηθά Δμεηαζηηθά Κέληξα αλαθέξεηαη φηη: 

«Η ηειηθή νινθιήξσζε – νξηζηηθό θιείδσκα ζα γίλεη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 

Παξαζθεπή 19 Ηνπλίνπ 2015 ζηαδηαθά γηα φια ηα ππφινηπα καζήκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ καζεκάησλ ησλ επαλαιεπηηθψλ εμεηάζεσλ». 

Σε ζπγθεθξηκέλε ινηπφλ εκέξα, ηα Βαζκνινγηθά Θέληξα θαη ηα Δηδηθά 

Δμεηαζηηθά Θέληξα ζα βξίζθνληαη θπξηνιεθηηθά ζε «εκπόιεκε θαηάζηαζε», 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ην έξγν ηνπο. Οη ζπλάδειθνη πνπ ππεξεηνχλ εθεί ζα 

εκπνδηζηνχλ απφ ην λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία, απαζρνινχκελνη ζε θαζήθνληα πνπ 

ηνπο φξηζε ε Τπεξεζία. 

Δπηπιένλ, ζηα ζρνιηθά θηήξηα ζηα νπνία ζηεγάδνληαη ηα Βαζκνινγηθά θαη ηα Δηδηθά 

Δμεηαζηηθά Κέληξα, θαη γηα φζν ιεηηνπξγνχλ σο Κέληξα, αλαζηέιιεηαη θάζε ιεηηνπξγία 

ησλ ζρνιείσλ, νη είζνδνη θπιάζζνληαη απφ ηελ αζηπλνκία θαη απαγνξεύεηαη ε πξόζβαζε 

ζε νπνηνλδήπνηε δελ εκπιέθεηαη άκεζα ζην εηδηθφ έξγν ησλ Κέληξσλ.  

Γ.3 Ζκεξνκελία αλάιεςεο θαζεθόλησλ Γηεπζπληώλ 

ηελ εγθχθιην κε αξ. Φ.361.22/34/85013/E3/28-5-2015 πξνβιέπνληαη:  

«26/6/2015 Δθδίθαζε ελζηάζεσλ …Απόθαζε ηνπνζέηεζεο Γηεπζπληώλ ρνιηθψλ 

κνλάδσλ Γ.Δ. απφ ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο 

26/6/2015 Πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα επηινγή ππνδηεπζπληώλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη Τπεπζχλσλ Σνκέσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

1/7/2015 Αλάιεςε ππεξεζίαο λέσλ Γηεπζπληώλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ππεπζχλσλ 

Σνκέσλ – Αλάιεςε ππεξεζίαο λέσλ ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ…». 

Ωζηφζν, ζην ην άξζξν 22, παξ. 2 ηνπ Ν. 4327/2015 πξνβιέπεηαη φηη: 

«Κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Γηεπζπληώλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Δ.Κ., ν νηθείνο 

Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο πξνζθαιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα θαη 

επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ θαζήθνληα ππνδηεπζπληή, θαζψο θαη ππνδηεπζπληή Δ.Θ. θαη 

ππεύζπλνπ ηνκέα Δ.Θ., λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηνλ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο φπνπ αλήθνπλ νξγαληθά…». 

Δπίζεο, κεηά ηελ Απφθαζε ηνπνζέηεζεο ησλ λέσλ Γηεπζπληψλ, δελ είλαη δπλαηφλ 

λα παξαηαζεί ε ζεηεία ησλ απεξρνκέλσλ Γηεπζπληψλ, πνιχ δε πεξηζζφηεξν νη απεξρφκελνη 

λα δέρνληαη αηηήζεηο ππνςεθίσλ ππνδηεπζπληψλ, λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπλεδξηάζεηο πιιφγνπ 

θαη λα ππνγξάθνπλ Πξαθηηθά πιιφγνπ γηα ηελ επηινγή ζηειερψλ, θιπ. Θακία Δγθύθιηνο 

ΓΔΛ κπνξεί λα πξνβιέπεη αληίζεηα από απηά πνπ νξίδεη ΡΖΣΑ ν ΛΟΚΟ. 

Θα πξέπεη ινηπφλ ην ρξνλνδηάγξακκα λα αλαθνηλνπνηεζεί ζην νξζό νξίδνληαο 

ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο ησλ λέσλ Γηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη Δ.Θ. ζηηο 

26/6/2015 (αληί γηα ηηο 1/7/2015), ψζηε ΠΡΩΣΑ λα ηνπνζεηεζνχλ νη λένη Γηεπζπληέο θαη 

ΜΔΣΑ λα γίλεη ε Πξφζθιεζε θαη ε ππνβνιή αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ Τπνδηεπζπληψλ, θιπ. 
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Γ. Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο θαη αδηάβιεην ηεο δηαδηθαζίαο 

Η δηήκεξε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο γηα 

Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Δ.Κ., κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 5 Ινπλίνπ, ήηαλ 

επηβεβιεκέλε θαη δίθαηα ρνξεγήζεθε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη επηζηξέθνληεο απφ 

ηε δηαζεζηκφηεηα λα εθδειψζνπλ ην ηπρφλ ελδηαθέξνλ ηνπο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ηζφηηκα 

ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Πιελ φκσο ε παξάηαζε αλαθνηλώζεθε αξγά ην απόγεπκα ηεο 

3εο Ηνπλίνπ, ελψ είρε ήδε ιήμεη ε πξνεγνχκελε πξνζεζκία θαη ηα κέιε ησλ δηεπξπκέλσλ 

ΠΤΓΔ είραλ ήδε παξαιάβεη ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, έιαβαλ γλώζε ησλ 

πξνηηκήζεώλ ηνπο θαη κνλνγξάςαλε δίπια από ηελ θάζε κία. 

Ζ θαζπζηέξεζε απηή ζηελ αλαθνίλσζε ηεο παξάηαζεο είρε σο ζπλέπεηα ηελ 

αλαπόθεπθηε δηαξξνή νλνκάησλ θαη πξνηηκήζεσλ ππνςεθίσλ, κε απνηέιεζκα θαηά 

ηηο επφκελεο δχν εκέξεο λα γίλνπλ εθ ησλ πζηέξσλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηηκήζεσλ 

ζε ήδε ππνβιεζείζεο δειψζεηο. ρεηηθέο θαηαγγειίεο ήδε βιέπνπλ ην θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο. Όπσο θαηαιαβαίλεηε, ε εμέιημε απηή κπνξεί λα ζέζεη ζέκα παξαβίαζεο ηνπ 

αδηάβιεηνπ ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα απνηειέζεη βάζε γηα ελζηάζεηο. 

 

Παξαθαινχκε γηα ηηο άκεζεο ελέξγεηέο ζαο πξνο αλαίξεζε ησλ εκαξηεκέλσλ σο 

αλσηέξσ. 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Ι.Σ.Δ.Δ. 

 
 
 
 

 


