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Συνζχιςη  του ευτελιςμοφ  κάθε διοικητικήσ διαδικαςίασ και πρακτικήσ  ςτισ Διευθφνςεισ 

Εκπαίδευςησ 

κα Τπουργζ,  

κα Τφυπουργζ 

Μετά τθν ψιφιςθ του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ. Σεφχοσ Αϋ 102/12-06-2018) 

«ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΗΣΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ», θ ΠΟΤΠ είχε  καταγγείλει: 

α) τον ςυνεχιηόμενο αποκλειςμό των διοικθτικϊν υπαλλιλων του Τπουργείου Παιδείασ και 

ειδικότερα των διοικθτικϊν υπαλλιλων που υπθρετοφν ςτισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ από 

τισ κζςεισ των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ, 

β)  τον αποκλειςμό μασ από τθν αναπλιρωςθ του άρκρου 33, όπου γίνεται φανερι θ  

απαξίωςθ των διοικθτικϊν υπαλλιλων μζςα ςτισ ίδιεσ τισ Τπθρεςίεσ μασ, διότι εκτόσ από τθ 

κζςθ του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, ζχουμε και τον προκλθτικό αποκλειςμό μασ από τθν 

αναπλιρωςθ του, με τθν επιδεικτικι αγνόθςθ των 4 Διοικθτικϊν Προϊςταμζνων για τθν 

αναπλιρωςθ του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, θ οποία ανατίκεται περιοριςτικά ςτον 1 και 

μοναδικό εκπαιδευτικό Προϊςτάμενο Σμιματοσ ςε κάκε Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, τον 

Προϊςτάμενο Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων. 

Αυτι θ πρακτικι τθσ παρζκκλιςθσ από τον  Δθμοςιοχπαλλθλικό Κϊδικα, όπου 

ορίηεται  ςαφϊσ θ διαδικαςία αναπλιρωςθσ ςε μία κανονικι Δθμόςια Τπθρεςία,  γεννά 

ςυνζχεια κενά νόμου τα οποία πρζπει να καλφπτονται με  τροπολογίεσ  οι οποίεσ 

καταλιγουν ςε ν-τροπολογίεσ, οι οποίεσ ακόμθ περαιτζρω ευτελίηουν τισ Τπθρεςίεσ μασ. 

Ζτςι κατατζκθκε και από εςάσ ςτο ςχζδιο Νόμου «Εκνικι Αρχι Ανϊτατθσ 

Εκπαίδευςθσ (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριαςμοί Κονδυλίων Ζρευνασ Ανϊτατων 

Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων, Ερευνθτικϊν και Σεχνολογικϊν Φορζων και άλλεσ διατάξεισ», 

ακόμα μία ντροπολογία για τθν αναπλιρωςθ του Προϊςταμζνου Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων, 

με τθν  αςτεία επιχειρθματολογία ςτθν αιτιολογικι ςασ ζκκεςθ ότι ¨ με τθν εν λόγω 

ρφκμιςθ ςκοπείται θ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των Διευκφνςεων 

Εκπαίδευςθσ¨ (sic). 



Δθλαδι για να λειτουργοφν εφρυκμα οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ πρζπει να ζρχεται, με 

ειδικι διάταξθ, ζνασ Διευκυντισ χολείου για να αναπλθρϊνει ςτα κακικοντα του τον 

Προϊςτάμενο Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων, ο οποίοσ, με ειδικι διάταξθ, κα αναπλθρϊνει ςτα 

κακικοντα του τον Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, ενϊ αν εφαρμοηόταν ο Νόμοσ 3528/2007, 

άρκρο 87 δεν κα χρειαηόντουςαν όλεσ αυτζσ οι αςτειότθτεσ. 

Αλικεια όταν ζχει ςυνταξιοδοτθκεί ι παραιτθκεί ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ και 

ζχουν λιξει και οι πίνακεσ επιλογισ  όπωσ ςυμβαίνει τϊρα,  ο Διευκυντισ χολείου που κα 

πρζπει να αναπλθρϊνει ςυνεχόμενα τον Προϊςτάμενο Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων ποια 

κακικοντα του κα εξυπθρετεί, αυτά του ςχολείου ι αυτά τθσ Διεφκυνςθσ; 

τθν περίπτωςθ δε τθσ περιςταςιακισ αναπλιρωςθσ ο Διευκυντισ χολείου κα ζχει 

πλιρθ άγνοια για τα τρζχοντα κζματα του τμιματοσ, διότι  προζρχεται από διαφορετικι 

οργανικι μονάδα και κα παίηει απλά το ρόλο του υπογράφοντα, γεγονόσ που ςυνιςτά τον 

οριςμό  τθσ ανευκυνότθτασ και του ευτελιςμοφ κάκε διοικθτικισ διαδικαςίασ ςτισ 

Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ! 

 

ασ καλοφμε λοιπόν, αν αποςκοπείτεςτθν εφρυκμθ λειτουργία των Διευκφνςεων 

Εκπαίδευςθσ,  να αποςφρετε τθν παροφςα τροπολογία και να κατακζςετε τροπολογία με 

τθν οποία ο  Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ κα αναπλθρϊνεται ςτα κακικοντα του από τον 

ανϊτερο κατά βακμό προϊςτάμενο των υποκείμενων οργανικϊν μονάδων (τμθμάτων) και 

επί ομοιόβακμων από τον προϊςτάμενο που ζχει αςκιςει περιςςότερο χρόνο κακικοντα 

προϊςταμζνου, όπωσ ορίηει ο ανωτζρω νόμοσ (Δθμοςιοχπαλλθλικόσ Κϊδικασ). 

 

Για ηο Γ.. 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
ΑΒΒΑ ΦΩΣΗΑΓΖ                                                                   ΓΗΩΡΓΟ ΠΔΓΚΑ 
 

 


