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ΑΜΕΗ ΕΚΔΟΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΩΝ 

Kυρία Υπουργζ,  

Κυρία Υφυπουργζ, 

Η ΠΟΣΥΠ επικοινωνεί μαηί ςασ, για να καταγγείλει το διαχρονικό φαινόμενο  που 

λαμβάνει χώρα ςτο Υπουργείο μασ και ειδικά ςτισ Περιφερειακζσ του Υπθρεςίεσ, τησ  μη 

εφαρμογήσ  των διατάξεων του εκάςτοτε Νόμου για τον οριςμό και τη τοποθζτηςη 

Προϊςταμζνων,  κατόπιν επιλογήσ. 

Σασ ενθμερώνουμε ότι θ τελευταία επιλογι των 13 Διοικθτικών Διευκυντών  μασ 

ςτισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ  ζγινε το 2011 (με τισ διατάξεισ του Ν. 3839/2010), ζκτοτε 

ζχουμε τοποκετιςεισ ι αναπλθρώςεισ, χωρίσ καμία νζα προκιρυξθ! 

Επίςθσ, θ τελευταία επιλογι Προϊςταμζνων Τμθμάτων ςτισ Περιφερειακζσ μασ Υπθρεςίεσ 

(Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ και ΠΔΕ, πλθν τθσ Αττικισ) ζγινε το 2015, ςφμφωνα με τισ 

μεταβατικζσ διατάξεισ του Ν.3839/2010, δθλαδι 5 χρόνια αργότερα από όλο το Δθμόςιο 

και ζπειτα από ςωρεία εγγράφων και καταγγελιών μασ. 

Με τθ δθμοςίευςθ του Οργανιςμοφ του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 

(ΠΔ18/13-02-2018) και ςφμφωνα με το Ν.4492/2017, άρκρο 18, τοποκετικθκαν οι 

μεταβατικοί Προϊςτάμενοι των  Διευκφνςεων και των  Τμθμάτων, μζχρι τθν τοποκζτθςθ 

των νζων Προϊςταμζνων, κατόπιν επιλογήσ τουσ με τισ διατάξεισ του Ν.4369/2016.  

Ζχουμε ιδθ μπει ςτον 3ο χρόνο και το Υπουργείο μασ ακόμθ δεν ζχει εκδώςει 

προκιρυξθ για τθν επιλογι των 13 Διοικθτικών Διευκυντών ςτισ Περιφερειακζσ 

Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, ώςτε μετά τθν τοποκζτθςθ τουσ  να προχωριςουμε και ςτο 

επόμενο ςτάδιο τθσ επιλογισ των Προϊςταμζνων Τμθμάτων! 



Ακόμθ και αυτιν τθν  προκιρυξθ που εκδόκθκε ςτισ 15/02/2019 για τουσ Διευκυντζσ τθσ 

Κεντρικισ Υπθρεςίασ με τισ αλλαγζσ που επιφζρατε ςτον  Οργανιςμό του Υπουργείου,  με 

τα ΠΔ81/09-07-2019 & ΠΔ84/17-07-2019, τθν καταςτιςατε ανενεργι! 

- Επειδή η ςυγκρότηςη του νζου υμβουλίου Επιλογήσ Προϊςταμζνων(.Ε.Π.) ςτο 

ΤΠΑΙΘ  ζγινε ςτισ 19/12/2019 ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4622/07-08-2019, 

άρθρο 113, και επομζνωσ υπάρχει  ενεργό υμβοφλιο, 

- Επειδή το ςφςτημα επιλογήσ Προϊςταμζνων κάθε επιπζδου τροποποιήθηκε 

ςφμφωνα με την πολιτική βοφληςη τησ Κυβζρνηςησ ςασ, με τισ διατάξεισ του  Ν. 

4674/11-03-2020,  

- Επειδή πάλι με τισ διατάξεισ του Ν. 4674/11-03-2020, άρθρο 45, παρ. 7, δίνεται η 

δυνατότητα να ςυνεχιςτεί η επιλογή Προϊςταμζνων Διεφθυνςησ ςτα Τπουργεία, 

που  είχε  διακοπεί με την ζκδοςη του ΠΔ84/2019, όπωσ ςτην Κεντρική Τπηρεςία,  

ασ καλοφμε  να προβείτε άμεςα αφενόσ ςτην ζκδοςη των ςχετικών Αποφάςεων 

–Προκηρφξεων για  την πλήρωςη των  θζςεων Διοικητικών Διευθυντών ςτισ 13 

Περιφερειακζσ Διευθφνςεισ Εκπαίδευςησ, κατόπιν επιλογήσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Ν.4369/2016, όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει και αφετζρου  να ενεργοποιήςετε ξανά 

την προκήρυξη για την Κεντρική Τπηρεςία! 

 

Ο ευτελιςμόσ των διοικητικών διαδικαςιών που ςυμβαίνει διαχρονικά ςτο 

Τπουργείο μασ, με πιο πρόςφατο παράδειγμα την επιλογή τησ νζασ Τπηρεςιακήσ 

Γραμματζωσ που ζγινε από τον ΑΕΠ ςτισ 26/02/2020 και μετά από 3 μήνεσ  ακόμη δεν 

ζχει τοποθετηθεί και αναλάβει τα καθήκοντα τησ ή την κζνωςη τησ θζςησ του Γ. 

Διευθυντή Οικονομικών Τπηρεςιών  που εδώ και 3 μήνεσ δεν ζχει προκηρυχθεί, ενώ ο 

νόμοσ προβλζπει προκήρυξη τησ εντόσ 15 ημερών, πρζπει να λάβει οριςτικό τζλοσ! 

 

Κάθε κωλυςιεργία από εδώ και πζρα θα φανερώνει μόνο ςκοπιμότητα!  

 

Για ηο Γ.. 

       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
    ΑΒΒΑ ΦΩΣΗΑΓΖ                                                                   ΓΗΩΡΓΟ ΠΔΓΚΑ 
 


