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ΤΠΟΜΝΗΜΑ  
ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΣΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΣΙ ΘΔΔΙ ΔΤΘΤΝΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΣΑ ΓΙΔΚ  
 
θ. Γεληθέ 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2,3,8,9 θαη 11 ηνπ Ν. 2009/1992 «Δζληθό ύζηεκα 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηδξύζεθαλ ηα Γεκόζηα 

Ι.Δ.Κ.  

Με ηελ 121/1992 Τπνπξγηθή Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

εγθξίζεθε ν Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνύ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο.  

Με ηελ Τ.Α. Α/14442/2010 (ΦΔΚ Β 1045/2010) ηξνπνπνηήζεθε ν Καλνληζκόο απηόο σο 

αθνινύζσο: ….. 

 Άξζξν 2 Όξγαλα δηνίθεζεο – δηάξζξσζε ππεξεζηώλ Ι.Δ.Κ. – Δπηηξνπέο  

1. α) Όξγαλν δηνίθεζεο ηνπ Ι.Δ.Κ. είλαη ν Γηεπζπληήο.  

2. ε θάζε Ι.Δ.Κ., θαζώο θαη ζε θάζε Παξάξηεκα Ι.Δ.Κ. γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ 

απηνύ ιεηηνπξγεί κνλάδα Τπνδηεύζπλζεο ζε επίπεδν Σκήκαηνο, ζηελ νπνία πξνΐζηαηαη 

Τπνδηεπζπληήο. Ο Τπνδηεπζπληήο αλαπιεξώλεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Ι.Δ.Κ. όηαλ ειιείπεη, 

απνπζηάδεη ή θσιύεηαη. 

Οη παξάγξαθνη 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο, σο άλσ, απόθαζεο αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:  

 

6. α) Ωο Γηεπζπληέο ησλ Ι.Δ.Κ. ηνπνζεηνύληαη: 

 

 i) Δθπαηδεπηηθνί ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

ησλ θιάδσλ ΠΔ 01 κέρξη θαη Π Δ 20, Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κε νθηώ (8) 

ρξόληα δεκόζηα ππεξεζία, από ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ζε δνκέο ή ππεξεζίεο 

ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαη βαζκό Α`.  

 

ii) Γεκόζηνη ππάιιεινη ησλ θιάδσλ ΠΔ ή ΣΔ κε νθηώ (8) ρξόληα δεκόζηα ππεξεζία, 

από ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ζε δνκέο ή ππεξεζίεο ηεο Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαη βαζκό Α`. 

 

πλεπώο έσο ην 2013 κπνξνύζαλ λα επηιεγνύλ θαη λα ηνπνζεηεζνύλ Γηεπζπληέο θαη 

Τπνδηεπζπληέο θαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη όπσο θαη ζπλέβαηλε ζε αξθεηά Γ.Ι.Δ.Κ. 

 



Σν 2013 κε ην Ν. 4186/2013 (ΦΔΚ Α 193), άξζξν 27 πξνβιέθζεθαλ ηα εμήο: 

«…… Γηνίθεζε θαη πξνζσπηθό ησλ ρνιώλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΚ), ησλ 

Ιλζηηηνύησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΙΔΚ), ησλ ρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ) θαη 

ησλ Κέληξσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΚΓΒΜ)  

1. Η δηνίθεζε θάζε ΔΚ, ΙΔΚ, ΓΔ θαη ΚΓΒΜ αζθείηαη: α) από ηνλ δηεπζπληή, β) 

ηνλ ππνδηεπζπληή θαη γ) ηε ζπλέιεπζε ησλ δηδαζθόλησλ. Ο δηεπζπληήο θαη ν 

ππνδηεπζπληήο είλαη απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

θαη έρνπλ ζεηεία δύν (2) εηώλ. 

 

Απνθιείζηεθαλ δειαδή νη ινηπνί εθπαηδεπηηθνί πιελ απηώλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαζώο θαη νη Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη ΠΔ θαη ΣΔ από 

ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ Γηεπζπληώλ θαη Τπνδηεπζπληώλ Ι.Δ.Κ.. 

 

Καηόπηλ πηέζεσλ ηεο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδνο,  κε ην άξζξν 42 παξ. 

2 ηνπ Ν. 4403/2016 ην δεύηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4186/2013 (Α` 

193), όπσο ίζρπε, αληηθαηαζηάζεθε σο εμήο:  «Ο δηεπζπληήο θαη ν ππνδηεπζπληήο είλαη 

απνζπαζκέλνη κόληκνη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο ή ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ή κόληκνη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο θαη έρνπλ ζεηεία δύν (2) εηώλ».  

Πξνζηέζεθαλ δειαδή θαη νη εθπαηδεπηηθνύ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ζηε δπλαηόηεηα δηεθδίθεζεο ηεο θάιπςε ησλ ζέζεσλ Γηεπζπληώλ θαη 

Τπνδηεπζπληώλ Ι.Δ.Κ. 

 

Να ζεκεησζεί ηέινο όηη θαη κε ην Νέν Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο Ιλζηηηνύησλ 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΙΔΚ) πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο (Γ.Γ.Γ.Β.Μ.) – 5954/23.6.2014 Απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ πνπ αθνινύζεζε ην Ν. 4186/2013 ζαθώο νξίδεηαη όηη (άξζξν 24 

Οξγαλσηηθή δνκή – Αξκνδηόηεηεο: «……. 1. Η διοίκηζη κάθε ΙΕΚ αζκείηαι: α) από ηον 

Διευθυνηή, β) ηον Υποδιευθυνηή και γ) ηη ζυνέλευζη ηων διδαζκόνηων. Ο Διεσθσνηής και 

ο Υποδιεσθσνηής θα πρέπει να είναι κάηοτος πηστίοσ Τριηοβάθμιας Εκπαίδεσζης. 

……..», ρσξίο λα πεξηνξίδεη ηνπο ππνςεθίνπο ζηνπο έρνληεο ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ θαη κόλνλ θαη ρσξίο λα απνθιείεη θαηεγνξίεο ππαιιήισλ όπσο νη 

Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

 

θ.  Γεληθέ 

 

Η Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ (πνπ παξέρεηαη ζηα δεκόζηα ΙΔΚ, ζηα ΓΔ θαη ζηα 

Κ.Γ.Β.Μ.) δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηεο «ζρνιεηνπνίεζεο» θαη δελ κπνξεί λα 

λνείηαη σο ζπλέρεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

αιιά λα ζπγθεληξώλεη δηεπζπληηθό δπλακηθό πνπ λα επηιέγεηαη όρη κε βάζε ηνλ ηξόπν 

δηνξηζκνύ ηνπ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο (δάζθαινη, θαζεγεηέο, δηνηθεηηθνί), αιιά κε βάζε 

ηα ηππηθά πξνζόληα, ηα δηνηθεηηθά θαη εγεηηθά πνπ ην θάζε άηνκν δηαζέηεη, θαζώο θαη ηηο 

δηδαθηηθέο ώξεο πνπ έρεη δηδάμεη, επηκνξθσζεί θηι. ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη όρη 

ζηελ ηππηθή κάζεζε. Η κε ζπκπεξίιεςε πξνζνληνύρσλ Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ ζηελ 

δηαδηθαζία επηινγήο ζηεξεί από ηνπο ζεζκνύο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ κηα 

κεγαιύηεξε επειημία ηελ νπνία έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε. Υξεηάδνληαη ελ πξνθεηκέλσ 

δηνηθεηηθά ζηειέρε ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνύλ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο «απνζρνιεηνπνίεζεο» 

(όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλώο γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ).  



Πξαγκαηηθή εμππεξέηεζε ησλ αξρώλ ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο ζα 

ζήκαηλε ε δπλαηόηεηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο θξίζεηο όινη νη ππάιιεινη ηνπ 

Τπνπξγείνπ, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο θαη λα επηιεγνύλ νη άξηζηνη εμ απηώλ. 

 

θ. Γεληθέ 

Από ην 2013 ε ΠΟΤΠ κε ππνκλήκαηα παξεκβάζεηο αιιά θαη δηθαζηηθέο 

πξνζθπγέο πξνζπαζεί λα αιιάμεη ν Νόκνο θαη λα απαιεηθζεί ν απνθιεηζκόο καο 

από ηελ επηινγή Γηεπζπληώλ θαη Τπνδηεπζπληώλ ζηα ΓΙΔΚ. 

 

Γηα λα γίλεη απηό όκσο ζα πξέπεη λα ππάξμεη πνιηηηθή απόθαζε γηα ηελ 

δηθή καο ζπκπεξίιεςε, ε νπνία ζα εμππεξεηήζεη ηελ ηζόηεηα, ηελ αμηνθξαηία θαη  

εηδηθόηεξα ηελ ειεύζεξε πξόζβαζε  θαη ζηαδηνδξνκία θάζε έιιελα πνιίηε ζηηο 

δεκόζηεο ζέζεηο θαηά ην ιόγν ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αμίαο θαη ηθαλόηεηαο. 

 

Πνιιέο θνξέο απηό όκσο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ζπληερλίεο ή κε πνιππιεζείο 

νκάδεο νη νπνίεο ηειηθά επηβάιινπλ  ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο επηδηώμεηο ηνπο, όπσο 

έγηλε κε ην Ν.4186/2013.  

 

Παξαθαινύκε γηα άκεζε ζπλάληεζε καδί ζαο πξνθεηκέλνπ λα ζαο εθζέζνπκε ηηο ζέζεηο θαη 

ηηο απόςεηο καο. 

 

Γηα ην Γ.. 
 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                           Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
   ΑΒΒΑ ΦΩΣΙΑΓΗ                                 ΓΙΩΡΓΟ ΠΔΓΚΑ 


