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ΘΕΜΑ: Ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων μετά τθν περίοδο των εορτϊν                         
               και  ςε λογικά χρονοδιαγράμματα.  
 

κ. Υπουργζ, κ.Γενικζ 

Με ζκπλθξθ και αγανάκτθςθ πλθροφορθκικαμε, δια του θλεκτρονικοφ τφπου, ςχετικά με τον 
διαφαινόμενο ςχεδιαςμό ςασ, που αφορά ςτθν ζκδοςθ των Προκθρφξεων επιλογισ όλων των Διευκυντϊν 
Σχολικϊν Μονάδων τθσ χϊρασ, Εργαςτθριακϊν Κζντρων, Πρότυπων και Πειραματικϊν Σχολείων, ενιαία 
από όλεσ τισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, τθν Τετάρτθ 7 Δεκεμβρίου βάςει των υπ’ αρικμ. 
Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 και 149720/Δ6/02-12-2022 Υπουργικϊν ςασ Αποφάςεων. Και αυτό 
διότι ςφμφωνα με το αρ.17 (Μεταβατικζσ διατάξεισ) των εν λόγω ΥΑ, οι θλεκτρονικζσ αιτιςεισ για τθ 
ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ υποβάλλονται, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ 
προκιρυξθσ, ιτοι από 08-12-2022 μζχρι και 28-12-2022 (δεφτερθ θμζρα μετά τθν αργία των 
Χριςτουγζννων!). Βζβαια, ςφμφωνα με το ίδιο άρκρο, προβλζπεται διάςτθμα δφο (2) μθνϊν για τθν 
ζκδοςθ τθσ ςχετικισ Προκιρυξθσ, θ οποία φζρεται ότι κα εκδοκεί εντόσ πζντε θμερϊν !  

Εφόςον τα παραπάνω ευςτακοφν, πρόκειται περί ενόσ ακόμα ανεδαφικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Πολιτικισ 
Ηγεςίασ και τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ θ οποία επανειλθμμζνωσ αγνοεί προκλθτικά τουσ διοικθτικοφσ 
υπαλλιλουσ των Περιφερειακϊν Υπθρεςιϊν, καλϊντασ τουσ εντόσ εορτϊν και αργιϊν να αντιμετωπίςουν 
αςφυκτικζσ προκεςμίεσ για κρίςιμεσ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ χωρίσ καμία πρόβλεψθ από μζρουσ τθσ 
Κεντρικισ Διοίκθςθσ για αςφαλι προγραμματιςμό και λιψθ των προβλεπόμενων κανονικϊν αδειϊν. Και 
αυτι δεν είναι θ πρϊτθ φορά, κακϊσ θ Κεντρικι Διοίκθςθ ςυςτθματικά απαξιϊνει και αγνοεί τισ 
Περιφερειακζσ Υπθρεςίεσ και τουσ Υπαλλιλουσ τουσ. 

Ενδεικτικά, ςτισ μεταβατικζσ διατάξεισ τθσ με αρικμ. Φ.353.1/20/163161/Ε3/14-12-2021 Υ.Α. του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφοροφςε ςτθ διαδικαςία επιλογισ Διευκυντϊν Εκπ/ςθσ προβλζπονταν διάςτθμα 15 
θμερϊν για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ Προκιρυξθσ, θ πρόςκλθςθ-προκιρυξθ εκδόκθκε ςτισ 28/12/2021 
(Χριςτοφγεννα 2021 !) ενϊ θ τοποκζτθςθ των Διευκυντϊν Εκπ/ςθσ ζγινε ςτισ 18/07/2022 ! 

Επιπλζον, ςτισ μεταβατικζσ διατάξεισ τθσ με αρικμ. πρωτ. Φ.351.1/6/40694/Ε3/08-04-2022 Υ.Α. του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφοροφςε ςτθ διαδικαςία επιλογισ Συμβοφλων Εκπαίδευςθσ προβλζπονταν διάςτθμα δφο 
(2) μθνϊν για τθν ζκδοςθ τθσ  ςχετικισ Προκιρυξθσ. Η πρόςκλθςθ-προκιρυξθ εκδόκθκε ςτισ 18/04/2022 
(Πάςχα 2022 !) ενϊ δεν ζχουν ανακοινωκεί μζχρι ςιμερα οι αναμορφωμζνοι πίνακεσ με τθν κατάταξθ των 
υποψθφίων κατόπιν εξζταςθσ των ενςτάςεϊν τουσ. 

Μετά τθ διεκπεραίωςθ πλικουσ εργαςιϊν για τθν ομαλι ζναρξθ και διευκζτθςθ τθσ νζασ ςχολικισ 
χρονιάσ, οι διοικθτικοί υπάλλθλοι καλοφνται για άλλθ μια φορά να λθςμονιςουν οποιοδιποτε ςχζδιο που 
αφορά τον οικογενειακό τουσ προγραμματιςμό ωσ προσ τισ επικείμενεσ εορτζσ των Χριςτουγζννων, 

προκειμζνου να διεκπεραιϊςουν τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ για λόγουσ πολιτικοφ εντυπωςιαςμοφ και 
μόνον! 

http://www.sypyp.gr/
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Πόςο μάλλον όταν πρόκειται περί μίασ διαδικαςίασ που εκκρεμεί πάνω από δφο χρόνια, με τθν επϋ 
αόριςτο παράταςθ τθσ κθτείασ των Διευκυντϊν χολικϊν Μονάδων, πολλοί εκ των οποίων ζχουν ιδθ 
αποχωριςει και αναπλθρϊνονται! Πόςο μάλλον όταν οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ, οι κακυςτεριςεισ, οι 
αλλαγζσ του νόμου, θ αδυναμία ςυγκρότθςθσ των Σοπικϊν υμβουλίων Επιλογισ, κ.ά. φανερϊνουν τισ 
αδυναμίεσ του ίδιου του νόμου επιλογισ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ! Πόςο μάλλον όταν φθμολογείται 
ζντονα ότι οι τοποκετιςεισ των νζων Διευκυντϊν χολικϊν Μονάδων κα πραγματοποιθκοφν με τθ λιξθ 
του τρζχοντοσ διδακτικοφ ζτουσ, ενϊ θ ομαλι ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και τοποκζτθςισ 
τουσ τίκεται ςε κίνδυνο λόγω τθσ διεξαγωγισ των εκνικϊν εκλογϊν. Πόςο μάλλον όταν ακόμα και από 
τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ, τίκενται αςφυκτικά και παράλογα χρονοδιαγράμματα για τουσ 
διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν κεωρϊντασ τουσ δεδομζνουσ ακόμα και τθ 
δεφτερθ ι και τθν τρίτθ θμζρα των Χριςτουγζννων.   

Είναι παςιφανισ θ πλιρθσ άγνοια και θ πλιρθσ αδυναμία τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ του ΥΠΑΙΘ να 
αντιλθφκεί και να κατανοιςει τισ λειτουργίεσ και τισ διαδικαςίεσ των Περιφερειακϊν τθσ Υπθρεςιϊν. Και 
δυςτυχϊσ, δεν  είναι θ πρϊτθ φορά που ο ανεδαφικόσ ςχεδιαςμόσ, θ χρονικι πίεςθ, θ ζνταςθ των 
εργαςιϊν με τισ πάςθσ φφςεωσ αςφυκτικζσ προκεςμίεσ και θ προχειρότθτα των διαδικαςιϊν, 
δθμιουργοφν πρόςκετα προβλιματα ςτουσ διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ και ςτθν ομαλι λειτουργία των 
Περιφερειακϊν Υπθρεςιϊν. 

Οι Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ καλοφνται να εκδϊςουν άμεςα και να επιδϊςουν ζγκαιρα και με ακρίβεια ςτουσ 
υποψθφίουσ, Πιςτοποιθτικά Υπθρεςιακϊν Μεταβολϊν και Βεβαιϊςεισ ϊςτε θ διαδικαςία επιλογισ 
Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων να εξελιχκεί ομαλά και να αποφευχκοφν οι κακυςτεριςεισ που υπιρξαν 
ςτθν επιλογι Δ/ντϊν Εκπ/ςθσ και Σχολικϊν Συμβοφλων. Δεδομζνου όμωσ ότι θ τελευταία διαδικαςία 
επιλογισ Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων πραγματοποιικθκε πριν ζξι περίπου χρόνια, πολλοί υποψιφιοι 
κα αιτθκοφν για πρϊτθ φορά τθν ζκδοςθ Πιςτοποιθτικοφ Υπθρεςιακϊν Μεταβολϊν και Βεβαιϊςεων, 
κακϊσ δεν ζχουν ξαναςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία. Γεγονόσ που κα επιβαρφνει κατά πολφ τον όγκο 
αιτιςεων. Επιπλζον το περιεχόμενο αυτϊν των εγγράφων είναι εκ των πραγμάτων ςφνκετο, λόγω των 
διατάξεων του ν. 4823/2021 (π.χ. ςυμμετοχι των υποψιφιων εκπ/κϊν ςε Υπθρεςιακά/Πεικαρχικά 
Συμβοφλια, Π.Ο. των ΚΠΕ,  άςκθςθ κακθκόντων ςε Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ., Ενδοςχολικοφ Συντονιςτι κ.α.). 
     Επιπλζον, οι υποψιφιοι καλοφνται για πρϊτθ φορά να υποβάλλουν θλεκτρονικά τισ αιτιςεισ τουσ μαηί 
με μεγάλο αρικμό δικαιολογθτικϊν με αποτζλεςμα να απαιτείται θ ζγκαιρθ παραλαβι των Π.Υ.Μ. και των 
Βεβαιϊςεων από τισ Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ για να ζχουν τον απαραίτθτο χρόνο ϊςτε να υποβάλλουν ορκά τθν 
αίτθςι τουσ. 

Δυςτυχϊσ, παρά το πλικοσ ενςτάςεων και κακυςτεριςεων ςτθν πρόςφατθ, προθγοφμενθ εφαρμογι 
παρόμοιων διαδικαςιϊν επιλογισ ςτελεχϊν του ν. 4823/2021 (π.χ. Δ/ντζσ Εκπ/ςθσ, Σφμβουλοι Εκπ/ςθσ), θ 
Κεντρικι Διοίκθςθ δεν κατανόθςε το απαραίτθτο και αυτονόθτο, ιτοι τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν ζγκυρθσ 
και ζγκαιρθσ  ζκδοςθσ και χοριγθςθσ Π.Υ.Μ. και Βεβαιϊςεων από τισ Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ και υποβολισ των 
θλεκτρονικϊν αιτιςεων από τουσ υποψιφιουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Όςον αφορά δε τθν Πολιτικι Ηγεςία, ο μόνοσ ρόλοσ που αναγνωρίηει για τισ Περιφερειακζσ 
Τπθρεςίεσ και τουσ υπαλλιλουσ τουσ είναι εκείνοσ του κφματοσ, με τθ ςυνεχι τουσ επιβάρυνςι με 
αντικείμενα από τθν Κεντρικι Διοίκθςθ, με τθν πλιρθ απαξίωςι τουσ, με τθν επιδεικτικι αδιαφορία 
που επιδεικνφει για ςοβαρά τουσ προβλιματα όπωσ θ ςτζγαςθ και θ κακαριότθτα, θ αςφάλεια 
εγκαταςτάςεων και εργαηομζνων, θ υλικοτεχνικι τουσ υποδομι, θ ςτελζχωςθ τουσ, θ επιμόρφωςθ των 
υπαλλιλων τουσ, θ υπθρεςιακι τουσ ανζλιξθ κ.α.  

Σε όλα τα παραπάνω δεινά, ςυνακροίηεται και θ εμμονικι άρνθςθ τθσ Πολιτικισ Ηγεςίασ να 
προχωριςει ςε διαδικαςίεσ προκιρυξθσ και επιλογισ των Διοικθτικϊν Διευκυντϊν και των Προϊςταμζνων 
ςτο Υπουργείο Παιδείασ και ςτισ Περιφερειακζσ του Υπθρεςίεσ, όπου θ τελευταία διαδικαςία επιλογισ 
Διοικθτικϊν Διευκυντϊν ζγινε πριν πολλά χρόνια. 

Αδιαμφιςβιτθτα, οι διοικθτικοί υπάλλθλοι των Περιφερειακϊν Υπθρεςιϊν ανταποκρίνονται πάντα με 
επαγγελματιςμό και αξιοςφνθ ςτα υπθρεςιακά τουσ κακικοντα τθρϊντασ και υλοποιϊντασ 
χρονοδιαγράμματα, πολλζσ φορζσ αςφυκτικά, ξεπερνϊντασ κάκε όριο υπθρεςιακισ και ανκρϊπινθσ 
αντοχισ,  ακόμθ περιςςότερο ςε εκείνεσ τισ υπθρεςίεσ μασ που παραμζνουν υποςτελεχωμζνεσ. 

Οι πιεςτικζσ προκεςμίεσ εντόσ τθσ περιόδου των Χριςτουγζννων, δεν ςυντελοφν μόνον ςτθν 
επιβάρυνςθ των υπαλλιλων των Περιφερειακϊν Υπθρεςιϊν που καλοφνται αντί λιψθσ τθσ κανονικισ 
τουσ άδειασ να διεκπεραιϊςουν κρίςιμεσ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ, αλλά και ςτθν πικανι υποβολι 
ανακριβϊν αιτιςεων από τουσ υποψθφίουσ ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι πλατφόρμα, γεγονόσ που κα 



προκαλζςει, όπωσ ιδθ ζχει αποδειχκεί,  μεγάλθ κακυςτζρθςθ ςτθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν 
επιλογισ. 

Ευελπιςτϊντασ να υπάρξει υπθρεςιακόσ - κεςμικόσ ςεβαςμόσ και ςυνεργαςία με τα διοικθτικά 
ςτελζχθ των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν και τουσ υπαλλιλουσ τουσ, ςφμφωνα με όςα εκκζςαμε 
αναλυτικά, αλλά και δεδομζνου του χρονικοφ περικωρίου που προβλζπουν οι ςχετικζσ Τ.Α. (2 μινεσ), 
κρίνεται απαραίτθτο προσ όφελοσ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ ςτελεχϊν, των υποψιφιων εκπαιδευτικϊν 
και των υπαλλιλων των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν του Τ.ΠΑΙ.Θ., θ περίοδοσ υποβολισ των αιτιςεων 
να οριςτεί μετά τθν περίοδο των εορτϊν. 

 
Για το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΣΥΠΥΥΠ  

 
 

Ο Πρόεδροσ      Η Γ. Γραμματζασ 

                    Νϊντασ Ακαναςιάδθσ                                   Μαρία Γρθγορίου 

 

 

 


