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Αλλάζει ριζικά το σύστηµα  
Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης 

 

 

Με αφορµή τα πολλά ερωτήµατα των συναδέλφων, ύστερα από δηµοσιεύµατα του 

τύπου σχετικά µε το σύστηµα επιλογής Προϊσταµένων Οργανικών Μονάδων, σας 

ενηµερώνουµε για τις αλλαγές που επήλθαν µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Κοµβικό σηµείο 

για εµάς τους εκπαιδευτικούς αποτελεί η παρακάτω διάταξη που εµπεριέχεται στο… 

διαβόητο Ν. 4024/11: 

 

 «Υφιστάµενα ειδικά συστήµατα αξιολόγησης και συστήµατα επιλογής 

προϊσταµένων για κατηγορίες προσωπικού, όπως υπάλληλοι του διπλωµατικού κλάδου και 

οι εξοµοιούµενοι µε αυτόν µισθολογικά ή βαθµολογικά κλάδοι του Υπουργείου Εξωτερικών, 

περιλαµβανοµένου και του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας της Γενικής 

Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, των εκπαιδευτικών, των δικαστικών 

υπαλλήλων, των κληρικών, των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και των µόνιµων αγροτικών 

ιατρών, µπορούν να διατηρούνται σε ισχύ µε προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται 

µετά από πρόταση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, εντός αποκλειστικής 

προθεσµίας δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου…» (άρθρο 7, παρ. 

5). 

Επισηµαίνουµε ότι το ψηφισθέν νοµοσχέδιο δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της 

Κυβέρνησης στις 27 Οκτωβρίου, γεγονός που σηµαίνει ότι οι ειδικές διατάξεις που ίσχυαν 

για κατηγορίες υπαλλήλων, όπως οι εκπαιδευτικοί, ήταν δυνατό να διατηρηθούν σε 

ισχύ µε την έκδοση Π.∆τος µέχρι και τις 27 ∆εκεµβρίου του 2011, πράγµα που δεν 

συνέβη, αφού ουδέποτε προτάθηκε κάτι τέτοιο από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Παιδείας.  
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Σύµφωνα, λοιπόν, µε την παραπάνω διάταξη και σε συνδυασµό µε την άπρακτη 

παρέλευση του διµήνου, οι εκπαιδευτικοί υπάγονται - πλέον - στις διατάξεις του Νόµου 

4024/11 (άρθρα 10 και 11), καθώς και σ’ αυτές του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 85, 86, 

όπως αυτά αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 1 του Ν. 3839/10 σε συνδυασµό µε αυτές της 

παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 3979/2011 και συµπληρώθηκαν µε την παρ. 3 του άρθρου 

68 του Ν. 4002/2011).  

Αυτό πρακτικά σηµαίνει – αν δεν τροποποιηθεί η παραπάνω διάταξη – ότι στις 

επόµενες επιλογές Προϊσταµένων Οργανικών Μονάδων οι εκπαιδευτικοί που 

επιθυµούν να είναι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 

10 του Ν. 4024/11 (σ.σ. έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα µας) και θα επιλεγούν µε 

κριτήρια που θα εµπεριέχονται στο Π.∆. που αναµένεται να εκδοθεί κατ΄ 

εξουσιοδότηση του Ν. 4024/11 (άρθρο 7, παρ. 3, 4). Μέχρι την έκδοση του Π.∆τος και 

για τους εκπαιδευτικούς ισχύουν τα κριτήρια που προβλέπονται στο Ν. 3839/10 

(µοριοδοτούµενα κριτήρια, γραπτές εξετάσεις, συνέντευξη). 

Από τα παραπάνω είναι ολοφάνερο ότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι λειτουργικές 

ιδιαιτερότητες των Σχολικών Μονάδων και των αποκεντρωµένων διοικητικών 

υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας. Σηµειώνουµε, επίσης, ότι µέχρι σήµερα δεν έχει 

γίνει αντιστοίχιση των Σχολικών Μονάδων σε επίπεδο Τµήµατος ή ∆ιεύθυνσης.  

Η επιλογή αυτή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας δεν µας προξενεί 

εντύπωση, αφού ο εκπαιδευτικός και το ∆ηµόσιο Σχολείο βρέθηκε από την αρχή στο 

στόχαστρό της. ∆εν µας προξενεί εντύπωση ακόµη και το γεγονός ότι αποκηρύσσει - 

ουσιαστικά - το «πνευµατικό της τέκνο», το Ν. 3848/10, αναγνωρίζοντας µε αυτόν τον 

τρόπο ότι υπήρξε αποτυχηµένη επιλογή. Θα περιµέναµε, όµως, από τον οργανωµένο 

Κλάδο να καταθέσει τη θέση του - αν αυτή υπάρχει - στην πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου, διεκδικώντας την υιοθέτησή της…  

 

Για την πληρέστερη ενηµέρωσή σας αναρτήσαµε στην ιστοσελίδα µας: 

� τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιλογή σε θέση ευθύνης 

� το Ν. 3839/10 (περιλαµβάνει τα κριτήρια) 

� την Υπουργική Απόφαση που ρυθµίζει τη διαδικασία της γραπτής εξέτασης. 

Φεβρουάριος 2012 
Η έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση έχει διεύθυνση: 

http://www.gdimitrakopoulos.gr 
και ονοµατεπώνυµο: 

Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος 
 

∆εν ξεχνώ: Συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα! 


