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ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4547/2018 

«ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΩΖΣΩΝ ΓΟΜΩΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ», 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΛΕΥΩΝ ΣΙ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

Αμηφηηκεο/νη Κπξίεο/νη, 

Μεηά ηελ ςήθηζε θαη ηε δεκνζίεπζε απφ ηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ ηνπ 

Ν.4547/2018(Φ.Δ.Κ. Σεχρνο Α΄ 102/12-06-2018)«ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΩΖΣΩΝ ΓΟΜΩΝ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ 

ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ», ε ΠΟΤΠ επηθνηλσλεί καδί ζαο, γηα λα θαηαγγείιεη ηνλ 

ζπλερηδφκελν απνθιεηζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

εηδηθφηεξα ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζηηο Γηεπζχλζεηο 

Δθπαίδεπζεοηνπ Τπνπξγείνπ, απφ ηελ επηινγή ηνπο ζηηο ζέζεηο ησλ Γηεπζπληψλ 

Δθπαίδεπζεο θαη λα ζαο γλσξίζεη ηα θάησζη: 

 

- Ζ Οκνζπνλδία καο, εθπξνζσπεί ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία, ζηηο 13 Πεξηθεξεηαθέο 

Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηηο 116 

Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο θαη ζε πνιινχο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ. 
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- Με ην Ν.4547/2018 θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 22 παξ. 2 απηνχ 

απνθιείνληαη γηα αθφκε κία θνξά νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, απφ ηηο ζέζεηο ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο θαη ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο, 

ζπγθεθξηκέλα:  

¨ΠεξηθεξεηαθνίΔηεπζπληέοΕθπαίδεπζεοθαηΔηεπζπληέοΠξσηνβάζκηαοθαη 

Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί κε δσδεθαεηή 

ηνπιάρηζηνλεθπαηδεπηηθήππεξεζίαζηελπξσηνβάζκηαήδεπηεξνβάζκηα  

Εθπαίδεπζε,νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη δηδαθηηθά θαζήθνληα ζε ζρνιηθέο κνλάδεο 

γηα δέθα (10)ηνπιάρηζηνλ 

έηε.ΔηεπζπληέοΠξσηνβάζκηαοθαηΔεπηεξνβάζκηαοΕθπαίδεπζεο επηιέγνληαη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο νηθείαο βαζκίδαο¨. 

 

- ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη εηδηθφηεξα ζην θεθάιαην Γ΄ ζει. 

15 & 16, ν λνκνζέηεο αλαθέξεη φηη γηα ηελ επηινγή ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο:  

¨ηίζεηαη έλα ζύζηεκα επηινγήο ησλ ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο, ζύκθσλν κε ηηο 

αξρέο ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο, θαη, εηδηθόηεξα, ηεο ειεύζεξεο 

πξόζβαζεο θαη ζηαδηνδξνκίαο θάζε έιιελα πνιίηε ζηηο δεκόζηεο ζέζεηο θαηά ην 

ιόγν ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αμίαο θαη ηθαλόηεηαο, θαζώο θαη ηεο δηαθάλεηαο¨. 

Πξνθαλψο σο Έιιελεο πνιίηεο αλαγλσξίδεη κφλνλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηαπηφ 

θαη εμαηξεί απφ ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο, ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο ειεχζεξεο 

πξφζβαζεο θαη ζηαδηνδξνκίαο, ζηηο δεκφζηεο ζέζεηο ηνπο δηνηθεηηθνχο 

ππαιιήινπο γεγνλφο πνπ είλαη φρη κφλνλ κε ζχλλνκν αιιά θαη παξάινγν,φηαλ 

εμαηξείηαη ππάιιεινο απφ ηηο ζέζεηο επζχλεο ηεο ίδηαο ηεο Τπεξεζίαο ηνπ. 

 

- Δπηπξνζζέησο, ε ζπκπεξίιεςε κφλνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην Νφκν θαη ν 

ηαπηφρξνλνο απνθιεηζκφο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ έγηλε κε ηπραία ή 

αδηεπθξίληζηα θξηηήξηα, αθνχ νχηε ε ζπκπεξίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά νχηε 

θαη ν δηθφο καο απνθιεηζκφο αηηηνινγνχληαη, κε απνηέιεζκα νη εθπαηδεπηηθνί λα 

κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηηο επίδηθεο ζέζεηο θαη εκείο λα απνθιεηζηνχκε θαηά 

παξάβαζε ησλ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ αξρψλ (φπσο νη ίδηνη νη 

ζπληάθηεο ηνπ ζρεδίνπ ηηο επηθαινχληαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε) ηεο ηζφηεηαο 
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θαη ηεο αμηνθξαηίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο θαη ζηαδηνδξνκίαο 

θάζε έιιελα πνιίηε ζηηο δεκφζηεο ζέζεηο θαηά ην ιφγν ηεο πξνζσπηθήο ηνπ 

αμίαο θαη ηθαλφηεηαο (άξζξα 4 παξ. 1 θαη 4, 5 παξ. 1), ηεο δηαθάλεηαο (άξζξν 

103 παξ. 7) πνπ, θαηά ηελ έλλνηά ηεο, θαηαιακβάλεη φρη κφλν ηε δηαδηθαζία 

εηζφδνπ ζην ππαιιειηθφ ζψκα αιιά θαη πεξαηηέξσ ηηο ελ γέλεη δηαδηθαζίεο 

εμέιημεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ (άξζξν 

25 παξ. 1). 

 

- Ζ θπβέξλεζε ππνθχπηεη, φπσο βέβαηα θαη νη πξνθάηνρνη ηνπο, ζηε δχλακε θαη 

ηε δπλακηθή ησλ αξηζκψλ θαη ζηελ ινγηθή ηνπ πνιηηηθνχ – θνκκαηηθνχ θφζηνπο( 

νη εθπαηδεπηηθνί αξηζκνχλ 150.000 ρηιηάδεο, ελψνη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη κφιηο 

4.000 ρηιηάδεο) θαη αδηαθνξεί γηα ηελ ηζνλνκία, ηε δηαθάλεηα,ηελ αμηνθξαηία θαη 

ηε ζχγρξνλε νξγαλσηηθήζεσξία ησλ δηαθφξσλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ. 

 

- Ο ζπλερηδφκελνο απνθιεηζκφο καο, έρεη ζηειηηεπηεί θαη απφ ην ίδην ην Πφξηζκα 

γηα ηελ Αμηνιφγεζε ησλ Γνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ην νπνίν ζπληάρζεθε 

απφ ηελ Δηδηθή Οκάδα Δξγαζίαο πνπ ζπγθξνηήζεθε ζε πινπνίεζε ηνπ απφ 

5.8.2016 κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο ηνπ ΔΚΓΓΑ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

ελφςεη ηεο ζχληαμεο ηνπ λένπ Οξγαληζκνχ ηνπ ΤΠΠΔΘ (Π.Γ.18/2018), 

ζχκθσλα κε ην νπνίν:  

¨ε θαηάιεςε ησλ ζέζεσλ επζύλεο από εθπαηδεπηηθνύο απνηειεί ζηξέβισζε πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ εζθαικέλε εθηίκεζε όηη ε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο (θάζε 

νξγαλσηηθήο κνλάδαο) πξέπεη λα αζθείηαη απνθιεηζηηθά από εθπαηδεπηηθνύο 

αλεμαξηήησο γλώζεσλ ηνπο ζε δεηήκαηα άζθεζεο δηνίθεζεο. Όια όκσο ηα 

πθηζηάκελα δεδνκέλα, όπσο νη εηήζηεο αλαθνηλώζεηο – εθζέζεηο ηνπ Σπλεγόξνπ 

ηνπ Πνιίηε θαη πξνπάλησλ ε εμέηαζε ηνπ πξαγκαηηθνύ έξγνπ πνπ επηηεινύλ νη 

δηάθνξεο κνλάδεο κε όξνπο Οξγαλσηηθήο Θεσξίαο θαηαδεηθλύνπλ όηη απηό δελ 

είλαη νξζό θαη ε άζθεζε δηνίθεζεο, όπσο ζε όινπο ζρεδόλ ηνπο άιινπο 

ρώξνπο, πξέπεη λα γίλεηαη από ηνπο θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνπο – 

θαηαξηηζκέλνποππαιιήινπο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία, 
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δειαδή από ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο δηνίθεζεο, δηνηθεηηθνύο ππαιιήινπο 

θαηεγνξίαο ΠΕ ή ΤΕ ηνπ θαηάιιεινπ θιάδνπ. ….  

Σηνλ αληίπνδα ησλ παξαθάησ ζπιινγηζκώλ, βξίζθεηαη ην επηρείξεκα νξηζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθώλ, όηη νη ίδηνη είλαη θαηαιιειόηεξνη γηαηί επηδεηθλύνπλ επξύηεηα 

πλεύκαηνο επί ζεκάησλ πνπ απαηηνύλ ηέηνηνπ ηύπνπ ζύιιεςε – 

πξνζέγγηζε(όπσο είλαη θαηεμνρήλ ηα εθπαηδεπηηθά), ζε αληίζεζε κε ηε ζηελά 

γξαθεηνθξαηηθή ινγηθή ησλ δηνηθεηηθώλ. 

Ωζηόζν, όιεο νη κεηξήζεηο ηνπ παξαγόκελνπ έξγνπ ησλ πεξηθεξεηαθώλ 

ππεξεζηώλ δείρλνπλ όηη ζε ζπληξηπηηθό πνζνζηό απηό αθνξά ακηγώο δηνηθεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη κόλν έλα πνιύ κηθξό κέξνο ηνπ εκπεξηέρεη κηα παηδαγσγηθή-

εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε, ε νπνία κπνξεί λα θαιπθζεί αθελόο από ηνπο 

πξντζηακέλνπο εθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ θαη αθ’ εηέξνπ από ηνπο Σρνιηθνύο 

Σπκβνύινπο, ησλ νπνίσλ θύξηα αξκνδηόηεηα είλαη ε επηζηεκνληθή θαη 

παηδαγσγηθή ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ.¨ 

 

- Οη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ Δθπαίδεπζεο, είλαη 

απνθιεηζκέλνη θαη απνθιείνληαη μαλά, απφ ηηο ζέζεηο επζχλεο ησλ Γηεπζπληψλ 

θαη ησλ νηνλεί Γεληθψλ Γηεπζπληψλ (Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο) θαη νη κφλεο 

ζέζεηο επζχλεο πνπ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ είλαη απηέο ησλ 13 

Πξντζηακέλσλησλ Απηνηειψλ Γηεπζχλζεσλ πνπ ππάξρνπλ 

ζηηοΠεξηθεξεηαθέοΓηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο θαηησλ Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηα ηππηθά ηνπο πξνζφληα θαη ηηο ππεξεζηαθέο – ππαιιειηθέο 

δπλαηφηεηεο ηνπο, αλεμάξηεηα αλ έρνπλ πηπρίν ΑΔΗ ή ΣΔΗ, αλεμάξηεηα αλ έρνπλ 

κεηαπηπρηαθφ (έλα ή θαη πεξηζζφηεξα), αλεμάξηεηα αλ έρνπλ δηδαθηνξηθφ, 

αλεμάξηεηα αλ είλαη απφθνηηνη ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

αλεμάξηεηα αλ γλσξίδνπλ 2-3 μέλεο γιψζζεο, αλεμάξηεηα αλ είλαη άξηζηνη 

ππάιιεινη (ζχκθσλα κε ηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ηνπο), αλεμάξηεηα απφ φια 

ηα παξαπάλσ δελ είλαη «ηθαλνί»δηφηη δελ είλαη εθπαηδεπηηθνί, δελ έρνπλ 12 έηε 

ππεξεζίαο θαη 10 έηε άζθεζεο δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ.  
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Αιιά θαη απηά αθφκε ηα πξναπαηηνχκελα ππάξρνπλ αξθεηνί ζπλάδειθνη πνπ ηα 

έρνπλ, δηφηη ην 50% ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ζήκεξα, είλαη κεηαηαγκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί, πνπ έρνπλ αζθήζεη γηα έηε δηδαθηηθά θαζήθνληα. 

Αληίζεηα, κπνξεί λα γίλεη θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο Γηεπζπληήο ή Γεληθφο 

Γηεπζπληήο, ρσξίο λα έρεη αζθήζεη δηνίθεζε νχηε γηα κία ψξα ή ρσξίο λα κελ 

έρεη ππεξεηήζεη ζε ζέζε επζχλεο νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ, νχηε γηα κία ψξα; 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζην λφκν, ζπληερληαθήο αληίιεςεο θαη 

θσηνγξαθηθψλ δηαηάμεσλ ππέξ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είλαη φηη γηα ηη ζέζε 

Γηεπζπληή ή Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή δελ απαηηείηαη ε γλψζε μέλεο γιψζζαο!  

Σελ ίδηα ζηηγκή νη ζπλάδειθνη καο ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΤΠΠΔΘ, φπσο 

θαη ζε φιεο ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ειεχζεξεο 

πξφζβαζεο θαη ζηαδηνδξνκίαο κέρξη ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, ζχκθσλα 

κε ηα ηππηθά θαη ηα νπζηαζηηθά ηνπο πξνζφληα. 

 

- Ζ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κφλνλ, σο ππνςεθίσλ πξνο επηινγή δελ 

έγηλε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο κε γλψκνλα ηελ αμηνθξαηία θαη ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Όηαλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ δηαγσληζκφ ή κία θξίζε πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη, 

απμάλνληαη θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο Γηνίθεζεο λα αλεχξεη ηνπο θαηαιιειφηεξνπο 

εμ απηψλ γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ πνπ πξνθεξχζζνληαη.ε ζέζεηο, φπνπ 

θαη’ εμνρήλ απαηηνχληαη δηνηθεηηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία, ην Τπνπξγείν 

πξνηίκεζε λα απνθιείζεη παληειψο ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ.Γείρλεη 

δειαδή, ν ίδηνο θνξέαο απαζρφιεζεο φισλ καο λα κελ ελδηαθέξεηαη 

νπζηαζηηθά λα αλεχξεη ηνπ πην άμηνπο γηα λα θαιχςεη ηηο πξνο πιήξσζε ζέζεηο 

αιιά λα επηιέγεη αλαηηηνιφγεηα θαηεγνξίεο ππαιιήισλ ηνπ θαη λα πξνθξίλεη ηελ 

επηινγή ηνπο. Λέεη λαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ, 

απνθιείνληαο, φισο αλαηηίσο, ηα δηνηθεηηθά ηνπ ζηειέρε απφ ζέζεηο ακηγψο 

δηνηθεηηθέο.Πξαγκαηηθή εμππεξέηεζε ησλ αξρψλ ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

αμηνθξαηίαο ζα ζήκαηλε ε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο θξίζεηο φινη νη 

ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο θαη λα επηιεγνχλ νη 

άξηζηνη εμ απηψλ. 



6 
 

 

- ην άξζξν 24 ηνπ Νφκνπ (Απνηίκεζε Κξηηεξίσλ Δπηινγήο) ζπλαληάηαη ε 

θάησζη «νμχκσξε» πξφβιεςε. Ζ άζθεζε θαζεθφλησλ Πεξηθεξεηαθνχ 

Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ αμηνινγείηαη κφλν σο 

δηνηθεηηθή εκπεηξία θαη φρη σο δηδαθηηθή ζε αληίζεζε κε ηε ζεηεία ηνπ 

Πξντζηάκελνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, ε νπνία αμηνινγείηαη θαη σο 

δηνηθεηηθή θαη σο δηδαθηηθή πξνυπεξεζία. Σν ίδην, δειαδή, ην γξάκκα ηνπ 

Νφκνπ αληηκεησπίδεη ηηο ζέζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη 

ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο σο ακηγψο δηνηθεηηθέο ζέζεηο θαη παξά ηαχηα 

απνθιείεη απφ απηέο ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ, θαηά 

παξάβαζε φρη κφλνλ ησλ σο άλσ αλαθεξφκελσλ ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ αιιά 

θαηά παξάβαζε, θπξίσο, θάζε έλλνηαο ινγηθήο, πεξηιακβάλνληαο 

απηναλαηξνχκελεο θαη ζπγθξνπφκελεο κεηαμχ ηνπο δηαηάμεηο. 

 

- Αθφκε θαη ζηελ αλαπιήξσζε ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Νφκνπ, γίλεηαη θαλεξή ε 

απαμίσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ κέζα ζηηο ίδηεο ηηο Τπεξεζίεο καο, δηφηη 

εθηφο ηνπ απνθιεηζκνχ καο απφ ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, έρνπκε 

θαη ηνλ πξνθιεηηθφ απνθιεηζκφ καο απφ ηελ αλαπιήξσζε ηνπ, κε ηελ 

επηδεηθηηθή αγλφεζε ησλ 4 Γηνηθεηηθψλ Πξντζηακέλσλ γηα ηελ αλαπιήξσζε ηνπ 

Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ε νπνία αλαηίζεηαη πεξηνξηζηηθά ζηνλ 1 θαη κνλαδηθφ 

εθπαηδεπηηθφ Πξντζηάκελν Σκήκαηνο ζε θάζε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο, ηνλ 

Πξντζηάκελν Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ. 

Σν ίδην γίλεηαη θαη ζηελ αλαπιήξσζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο, ν νπνίνο αλαπιεξψλεηαη απφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη φρη 

απφ ηνλ δηνηθεηηθφ Γηεπζπληή ηεο Απηνηεινχο Γηεχζπλζεο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

- Σέινο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε φηηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα νη 

Πεξηθεξεηαθέο ηεο Τπεξεζίεο, εδψ θαη ρξφληα,απνηεινχλ ην πην ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηνπ θνκκαηηθνχ – πειαηεηαθνχ θξάηνπο. 
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Ζ ππνζηειέρσζε ζε δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, νη ρηιηάδεο ξνπζθεηνινγηθέο 

απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηνίθεζε, εελαιιαγή ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Γηεπζπληψλ κε ηελ ελαιιαγή ησλ Κπβεξλήζεσλ, ε επηινγή ησλ Γηεπζπληψλ 

Δθπαίδεπζεο κε εηδηθνχο λφκνπο πνπ αιιάδνπλ θάζε 2-3 ρξφληα γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε εκεηέξσλ, νη θνκκαηηθέο ζπγθξνηήζεηο ησλ ππεξεζηαθψλ 

ζπκβνπιίσλ θαη ησλ ζπκβνπιίσλ επηινγήο ζηειερψλ, νη δηαζέζεηο 

πιενλαδφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο δηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο κε σξάξην θαη 

άδεηεο εθπαηδεπηηθψλ, θ.ά., απνηεινχλ έλα εθξεθηηθφ κείγκα ζπλαιιαγήο θαη 

θνκκαηηζκνχ. 

 

Κπξίεο, Κχξηνη, 

 

- Εεηάκε ηελ απνθνκκαηηθνπνίεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο. 

 

- Εεηάκε νη Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο λα απνηεινχλ θαλνληθέο Τπεξεζίεο ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη λα ζηακαηήζεη πιένλ ε θαηά παξέθθιηζε αληηκεηψπηζή ηνπο ζε 

φια ηα δεηήκαηα, απφ ηελ ζηειέρσζε ηνπο κέρξη θαη ηελ επηινγή ζηειερψλ. 

 

- Εεηάκε ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ζε φιεο ηηο 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο επζχλεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Δθπαίδεπζεο. 

 

- Εεηάκε ε επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο λα γίλεηαη κε ηνλ 

εθάζηνηε εθαξκνζηέν λφκν πνπ ηζρχεη γηα φιν ην Γεκφζην θαη φρη κε εηδηθέο 

δηαηάμεηο. 

 

- Εεηάκε ε επηινγή ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θάζε βαζκίδαο λα 

γίλεηαη απφ ηα πκβνχιηα ηνπ εθάζηνηε εθαξκνζηένπ λφκνπ πνπ ηζρχεη γηα φιν 

ην Γεκφζην θαη φρη απφ απηά πνπ ζπγθξνηνχληαη κε εηδηθέο δηαηάμεηο γηα λα 

ειέγρνληαη απφ ηελ εθάζηνηε Πνιηηηθή Ζγεζία. 
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- Εεηάκε ε αλαπιήξσζε ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο λα γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα. 

 

- Εεηάκε ηνπιάρηζηνλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ, σο πξνο ην κέξνο 

πνπ αθνξά ζηελ επηινγήησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζπληψλ θαη ησλ Γηεπζπληψλ 

Δθπαίδεπζεο θαη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηνπο ζηηο 

δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπο. 

 

- Εεηάκε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Γηεπζπληψλ θαη ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ηζφηηκα θαη νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ζηελ επηινγή. 

 

- Εεηάκε ηελ ζπγθξφηεζε εηδηθήο δηαθνκκαηηθήο επηηξνπήο πνπ ζα κεξηκλήζεη γηα 

ηα αλσηέξσ. Έηζη θαη αιιηψο, ζα δνζεί αλαγθαζηηθή παξάηαζε ζηε ζεηεία ησλ 

παξφλησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο, δηφηη νη ζεηείεο ηνπο ιήγνπλ 31 Ηνπιίνπ 

2018 θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπο δελ κπνξεί λα 

νινθιεξσζεί κέρξη ηελ 1εεπηεκβξίνπ 2018. 

 

Ζ ΠΟΤΠζε θάζε πεξίπησζε, αλ δελ ηξνπνπνηεζεί ν παξψλ Νφκνο σο πξνο ην 

κέξνο πνπ καο αθνξά ζα πξνζθχγεη ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο δεηψληαο ηελ 

αθχξσζε ηνπ, σο αληηζπληαγκαηηθνχ. 

Γηα ην Γ.. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ    Ζ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

ΑΒΒΑ ΦΩΣΗΑΓΖ   ΔΛΔΝΖ ΜΑΡΗΝΗΓΖ 


